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VUOTTA SITTEN
KOLME kertaa oli Suomen valtuuskunta Paasikiven johdolla syksyllä 1939 kdynyt Moskovassa neuvottelemassa
konkreettisista kysymyksistä. 11. marraskuuta se palasi
Helsinkiin pääsemättä rulokseen, jättäen kLritenkin lähtiessään kirjeen, jossa toivottiin neuvottelujen alkavan
r.rudelleen ja johtavan molempia osapuolia ryydyttävään
tu-tokseen. Eräät hallituksemme jäsenet, mm. ulkoministe-

ri,

puolustusministeri

ja pääminisreri oiivat melkeinpä

raaliluutnantti
K. L. Oesch menee kiittämään
äsken palannutta
Ken

kaukopartiota.

!t

ri

Id

iuorenvarmo.fa ettei sotaa slr)'. Kansan s1'vistä riveistä, jopa eduskunnastakin kuLrlui ääniä. ertei edes vedenalaista
luotoakaan ole luovutemava. r'aikka valruuskunta olikin
ehdottanut kohtuullisia myönny'n ksiä. Mannerheim, joka

runsi puolustusvalmiutemme suurer materiaiiliset puutreet, puolestaan varoitti ja kehoirti piren'rmälie meneviin
m1'önnyryksiin, ja samaa mielrä

oli Paasikivikin.
Åluksi oli Neuvostoliitto antanut puo[reenomr.rusvakuutuksensa sekä Baltian rnaille että Suomelle. ja Suo-

men puolesta oli usearnmankin kerran 'r'akuutettu maan
py'syvän ehdottoman puolueettomana. Murra kaikesta
huolimatta Neuvostoliitto järjesti ns. Mainilan provokatooriset laukaukset, ja sen hyökkäys miratamme vastaan
alkoi kaikilla rajoillamme marraskuun 30. päivänä.
Vielä tässäkin vaiheessa, hyökkäyksen jo alettua, Suomi
pvrki rauhanomaiseen ratkaisuun. Eri teitä rarjottiin Neuvosroliitolle Llutta neuvottelukoskerusta, mutta tarjouksiimme ei edes vastattu.
N{ihin.sitten Suomi näin vastoin sen omaa tahtoa synryneessä tilanreessa saattoi perust.ra toivonsa selviytyäi'
Lienee paikailaan aluksi mainita, ectä maan puolustuksessa ratkaisevina tekijöinä on kolme voimaryhmää'. lsen.kiset. tttctrddlitet ja utateriaaliset eli aineelliset tekijät. Närnä kaikki ovat tarpeellisia jotta joten kuten voisi selviyn'ä hengissä 1a elinkelpoisena voimain koeruksesta. Jos
jokin näistä rekijöistä puuttuu, murtlru vasrustuskyky ensimmäisissä taisteluissa. Perin heikkoa aseistusta ja vanrstusra
siis materiaalista puolta
voivat korkealle

-

-
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kehitryneet henkiset ja moraaliset tekijät kylläkin korvata
melkoisen pitkänkin ajan, mutta se maktaa titä enentmän
paolustajan uerta. Ellei taas henkeä ja taistelumoraalia
ole, ovat parhaatkin aseet täysin merkiryksettömiä, melkeinpä turhaa painolasri^ ja kamaa.
jopu hyvin korkealle
Henkisiä ja moraalisia tekijöitä
kehitryneitä
§g6msn kansassa tuolloin
oli kaikissa sen
kerroksissa. Kansa
oli y k simie linen, aikaisemmat erimielisyydet unohdettiin vaaran uhatessa isänmaan koskemat-

enä punaisia eikä valkoisia, oli vain
oli yhteinen isänmaa. Entiser punaiset
tarjoutuivat u apaae bt oi ina taisrelemaan maan vapauden

maa oli käsitelry melkein kokonainen vuosikymmen monissa komiteoissa, mutta perushankintalaki ruli hyväksytyksi noin I U2 vtoua ennen sodan alkamista
liian
- sota
myöhän, sen piti olla toteutetru vasra 1944, jolloin
jo oli päätrynyt.
Taistelumateriaalin puutteet tuntuivat itse asiassa kaik-

kialla. Mainittakoon vain pari esimerkkiä. Vihollisen tehokkaimpien aseiden, panssarivaunujen torjunta-aseemme olivat sekä heikkoja että täysin riicämätömät. Täy-

tomuutta. Ei ollut

tyi paljolti

suomalaisia, joilla

pulloja ja kasapanoksia. Tykistömme oli lukumäätåLtåan
niin heikko, että yksi kenttäarmeijamme divisioonista jäi
sitä vaille ja se mitä riitti käyttön oli huomattavalta osal-

s

puolesta. Miehet ja naiset olivat valmiit rinta rinnan asrumaan riveihin. Moninaisilla maanpuolusruksen saroilla

lotat korvasivar tuhansien miesren rehtävär. Runebergin
Vänrikki Stoolin henki lujini mieliä, Sillanpään noina

vatan päivinä sepicämä marssilaulu uhkui henkisrä voimaa innoittaen koko kansaa aina Hangosta Petsamoon,
silloin kun mullasta maan isät katsovat poikiaan.
Suomen kansa tiesi, että hyökkäys oli soLmitrujen sopimusten vastainen, * oli oikeaden, kansain oikeuden,
loukkaus ja.tdmd.n oikeuden puolutamise*rl se

dee teke-

mään kaiken voitavansa. Tämä kaikki oli korvaamarroman suuri henkise.n voiman lähde.
Varsinaisia aseistettuja puolusrusvoimiamme oli harjoitetru yleisen asevelvollisuuden vaatimusten mukaisesri.
Ennen kaikkea laad.alle ja korkealle kehiterylle taitteltraid.ollz oli pyritry antarnaan ratkaiseva merkirys, siihen uli
sisältyä niin henkistä kuin moraalista voimaa. Yhden suomalaisen tuli pärjätä l0 vihollista vasraan.
Maaston merkirys oli meille tärkeä tekijä
5s 1x56i11i
- myös voihuomattavalla tavalla niin voimasuhteita kuin
mien käymöä.
Metsäinen maastomme, sen korvet ja kairat vähine tieyhteyksineen, erityisesti pitkällä itärajallamme tarjosivat
meille mahdollisuuksia niin yllänävään kuin sitkeänkin
toimintaan, sillä olihan Suomen mies lapsuudestaan saak-

ka tottunut liikkumaan kotiseurunsa metsissä niin jalan
kuin suksiakin k;äyttden. Metsämme olivat aikanaan muodostaneet Irrustan tämän maan aloudelliselle nousulle,
nyt alkavassa taistelussa ne loivat perustan vähäistenkin
voimien tehokkaalle käytölle, olimme siinä suhteessa vastustajaa taitavampia.

Alkanut hyökkäys nraahamme ei onneksemme yllättänyt joukkojemme liikekannallepanoa eikd keskirysd ra-

ja kenttäarmeijan keskittäminen toiminta-alueilleen jo neuvotteluvaiheen aijaseuduillemme. Suojajoukkojen

kana osoittaurui välmämätömäksi puoiustusvalrniuna kohottavaksi oimenpiteeksi ja suureksi aikaaoitoksl. sillä
vastapuoli oli jo aikaisemmin ryhtynyt samoihin roimenpiteisiin. Joukkomme olivat nyt taisreluasemissa, joissa

hyökkäjä ilman ennakkotoimenpiteitd.mme olisi saattanut olla ennen meitä. Hyökkääjän ilmatoiminta ei enää

voinut häiritä ensimmäisiä valmiustoimiamme.
Sodan ensimmäiset viikot kuluivat, moni uhkaava vaara
torjuttiin. Saavutettiin korkean taistelahengen ja -moraa-

lin,

Tahisod.an bengen, ansiosta vrihäisillä aineellisilla
voimavaroilla uljaitakin voittoja Suomussalmella, Raatteessa ja Tolvajärvellä, Summa kesti kauan jatkuvaa painetta ja Taipale aina sodan loppuun saakka.
Viikkojen ja kuukausien kuluessa alkoi kuircnkin materiaalisten voimien, niin miesmäärään kuin aseisiin näh-

den suunnaton epäsuhta vaikumaa. Perushankintaohjel354

käy

tää tilapäisinä torjuntavälineinä bensiini-

taan vapaussodan ajorha olevaa vanhaa kalustoa. Venäläi-

nen rykistö, ammusmäärän mukaan lukien, voitiin arvioida moni§mmenkertaiseksi. Kalustomme olisi joten kuten vielä riirtänyt, kunhan aain oliti ollut anmuktia riitt iit äs ti. Tykistömme ammustilanne oli suorastaan järkyttävän huono. Yleisimpien rykkimallien: J tuuman kenttäkanuunalle riitti vain 14 laukausta ja 122 mlm:n haupitsille vain 6-7 laukausta keskimäärin päivää kohti.
Jollakin tavoin tyydyttävän märän olisi rullut olla ainakin 3-kertainen. Tilannetta ei myöskään liian myöhään
roimintaan panru sotatarviketeollisuutemme paljonkaan
voinur aufiaa. Tosin rykisömme ampumataito oli niin
korkeaa luokkaa että jokainen laukaus yleensä osui tarkoiteffuun maaliin, mutta kun ammukset tekevät loppuaan
ei henki ja taito enää riitä.
Perushankinca jäi toteuttamatta myös ilmavoimien ja ilmatorjunnan kohdalla, mm. l7:sta lentoaseen laivueesta
ei puoltakaan vielä ollut hankitru ja hankiruistakin huomattava osa oli jo vanhenrunutta mallia, joilla lentäjämme kuitenkin pysryivät moneenkin voittoisaan suoritukseen.

Henkeä ja taistelumoraalia oh riittänyt ja olisi riittänyt
edelleenkin, kunhan vain ulkomaista apua olisi riiaävästi
nrllut. Sen saamisesta neuvoteltiin monissakin maissa ja
pitkäänkin, mutta melko vähäisin tuloksin. Aseita ja am-

muksia

ruli vain nimeksi, mutta poliittiset

suhdanteet

estivät apujoukkojen tulon lukuunottarnatta vähäisiä vapaaehtoismäriä. Viikkojen ja kuukausien yhtämirainen
taistelutoimia etulinjassa
kun vaihtoja ei joukkojen vähyyden vuoksi voitu järjestä
alkoi tunrua vähitellen
miestemme niin ruumiillisen- kuin henkisen kunnon
herpaanrumisena ja väsymyksenä.

Talvisota

päryi

maaliskuun 13. päivänä

v.

1940. Ld-

hinnd henkisen ja moraalisen kestoky§mme ansiosta oli
tapahtunut Talvisodan ihme, syntynyt paradoksi: sodan
lopputulos arvioitiin tappioksemme, joka kuitenkin oli
Se oli tappio, koska menetimme parhaan osan Karjalasta. Se oli tuuri torjantdaoitto, koska olimme pyttyneet estämään hyökkiiäjän saau,tttdnrasta päämääriiänsä,
taan?asta koko ntaa miiäräysaaltansa alaiseksi, johon se ilmeisesti oli pyrkinyt Terijoella muodostamansa O. §7'.
Kuusisen hallituksen avulla. Tästä suunnitelmasta oli vastustajan lopullisessa välien selviryksessä luovuttava. 105
kunnian päivän taistelu oli pelastanut itsemäärädmisoikeutemme ja vapautemme. Henkisten ja moraalisten
voimien varassa oli sittenkin ,iotakin suurta saavute(u;
jos materiaaliset voirnavaramme olisivat olleet suunnitelmien mukaiset, olisivat saavutuksemme ilmeisesti olleet
vieläkin paremmat.

uoitto.
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ANTT! J. RANTAMAA
KÄDESSÄNI on päiväkirjl ihko. jok.r on l.rankaurrrnur ja
kulunut "Suomen harm:.ran kurrni;rkkaan llsetakin mal-

lia/i6 tasktrssa J0 vu«rtra sirrenl Se on rrkistojer.ri kalleimpia aarteita. Sen lehdet ovir rlvrn'neer rorisesri erikoi-

Jouluaaton kenttähartaus Kollaan Korsukukkulalla, .josta matkaa oli venäläisten
asemiin toistasataa metriä. Näissä maastoissa
niinkurn Taipaleenioella, Muolaassa,

-Pitkässärannassa, Summassa, Suomussalmella ja
toteutettiin Talvisodan ihme, jonka
Kuhmossa
klassillinen - tunnus kiteytyi toteamukseen:
Kollaa kesti

sissa oloissa: teltoissa liki kamiin.rr.r liintn.rittäviiä hehkua
havuilla istuessa tai kranr;rrrirulen silpomien puunrunko-

jen päällä, hankiir.r talleurLrneill.r polLrilla, joskus
seisoneen aseveljen

edessä

olkapi.itl r'.rsten kiireessä kyhäryin

me rn. p ik.rh.rrst.rtreluin, ren,eisin
jollekin kotirintamrlla oler'.ille ornriselle taikka JSp:n

lausein, kenttäpostiosi-ri

( joukkosidontapaikan ) eht.ru.less.r jr kiireessä liiäkintämiesten kiirtrhtaessa Viikatemiehen eJelle. mistä kenrräpapin tie usein johti PSp:lle tp.i.isi.lontrpaikelle), jossa
liiäkäri viittaLrksin neuvoi, kenen ltrokse olisi heti jor,rdLrttava, koska "lixittr.r 111/gc"
Liil;t;)/i,,,r" :,, [,,][1111,1,1
Kun näitä nyt taas sel,rilen,
r'lkerl.i rtrul;rhdus -.
vie
ja
mr.ristr>t
ajatukset sinne, rnissä arpal lvötirn Suomen
sotijain". Niiden
Talvisoclan l0) kunnirntme piii\,än
jiilkeen on virrannut
paljon vettii Suisrrmon piräjän

-vrrrksanleq.'iser.r K<;llas-o.ian

kautra Kollaenjiinen perlri

Kollaan muistomerkki Antti J. Rantamaan
suunnittelemana Savonlinnassa. Jal ustakivi
"Uskonto" on Kerimäeltä, josta Kollaalla kaatui
48 soturia, "Koti" Rntasalmelta, iosta
Kollaalla kaatui 23 soturia. Ylin kivi
"lsänmaa" on tuotu Joroisten Alapappilan
pihamaalta. Joroisista kaatui Kollaalla 29
miestä. Muistomerkki on asennettu kallioperustalleen niin, että se "katsoo" suoraan Kollaanjoen taistelumaastoih in päin.

r',ihiiiseen altaaseen. Ser.r korpipuron veren kvlliisrämillä
kllt.rhilla
kulsn kaikilla ylipitkien rintamiernnre krhkoill.r - k,iltiitt tti.rtelt elii»tii.rt,li t.tikkr k//.11.)tt,t.tt.t.
Vrihoehtoje
ei ollut,
se tiedetriin, runnettiir.r, koettiin

- vaistottiir.r
pt'svr'äispiiiväkäskynä
Tunnussanoiksihan oli heti ensimmäisessä päiväkiiskyss;i .jtrlistetjr

"Me taistelemne kodin, t.rkottnon jt l.r,irt»t.r,rrt
nr:
prolc.sta."
Kaiken menettämisuhka yhdisti krnsrrrnme n<tpeasti saumattomaksi niin, että ylvås Talt'i.ror/dn ltcttki
.r1'ntli ltt t)te

peldrttli»tltc.Ei silloin kyselry synn'periiii,

oppiarvoja, puoluekantaa
eikä iompakkoa, vaan rinta rinnan entisen punakaartilaisen ja enrisen vapaussttrurin
pojat taistelivxl
jair.r yhteistur.rto

5arnxlln pr-rolella. Suomen kansan ul-

- kLrin taikaisktrsta "s1'nr)'nyt eikri teholi

tt"". ktikkclttta oli

ktolatttdttr',td,'//.r.rrl. Kaasimme kai-
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kenlaiset, useimmiten ryperät ja joutavat karsina-aidat ja
löysimme toisemme. Monipolvekkeinen Suomen kansan
historia ei tunne toista tällaista yhteydentunnon väker'ää
kautta. Ei Talvisotaa ennen eikä
1älkeen. Valitetravastil
Tämä kaikki tuli taas atcona ja riipaisevana vastaan - sotapäiväkirjan lehdiltä. Niin myös merkinnär
- Talvisodan Kollaalla ,30 vuotta sitten.
joulusta
J ou I u aatto. OIin lähtenyt rintamalle vapaaehtoikuten Paavo Susitaival ja Väinö
sena eduskunnasta
- Vanhan Loimolan ylätnvan Martrija ollut yötä
Havas
pirttituvassa, jota pidin tukikohtanani alati
on vetoisessa
linjoille
suuntautuvilla kenttäpapin ja "ylim. politrueri
kin" (: valistusupseerin) retkilläni. Lopulta rulin liikkuneeksi kaikkiaan yli 40 km leveän etulinjan lähes kaikilia lohkoilla, joita puolusti n. 5 suomalaista pataljoonaa
2-4 neuvostodivisioonaa vastaan! Siihen mahtui lo-puttomia, aina epävarmoja taipaleita, kohtaloita ja
Vapauden Hintaa
Niin tutusttrin samalla miehiin, vaikka en ollut YH:n mr.rkana ensinkään, kun'minut oli kesällä 1939 valittu eduskuntaan. Opin tunce-

maan mm. Kollaan taistelija nlrmero ykkösen, res.ltn.
Make Uosikkisen, joka kaatui 9..3.-40 Kollaan Bombanmäellä uskollisen taistelulähettinsä Hr.r go Granroosin silrnien edessä. San'roin kuuluisia sotureita res.lutn. Soini Salon rautjärveiäisistä res.kapt. Viljarni Toiviaisen uuktrniemeläisiin ,1a JR 69:n sisukkaisiin sotureihin ja JR
34:n ja 35:n urheisiir-r miehiin. Jokainen täytti velvolliloppuun saakka. Uosikkisen viisuLrtensa tinkimättä
meiset sanat haavoitruneena
maatessaan ahkiossaan oli"Muistakaa, pojat, että
Koll aa kes tä ä
Opin tuntemaan myös -maastot, joissa turvalliset
polur loppuivat, sekä vihdoin lukemattomat kohtalot, ,ioia ltätii Suolten puolesta, siekailen.raton sisu ja kaikkensa
rakkaittemme pelastamiseksi vaakaan heittävä uljuus yötä
päivää kehystivät.

Aartoretkeni aikoi siten, että 12.D:n esikunnasta sain
tavanmukaiseksi tulevan autokyydiryksen tällä kertaa JR
356

\.

34:n "korohoron" sijoituspaikkaan, "Sirkkaan", mihin
ykmatkaa kerryi Loimolasta n. 7 km. Sen jälkeen jäin
sikseni,t Stm. Jormakka autoineen palasi takaisin
DE:aan, ja minulla oli edessäni se n. 2 km:n taival, jota
pian opin pelkämään. Rintaman vaikeimmat vakanssit
62i51slui[hetin, ryhmänjohtajan,
ovat
mielestäni

joukkueenjohtajan,
Iääkintämiehen,
tapsinkorjaajan ja tulenjohtueen. Mutta ahdistavan turvattomalta tr,rntui yksinäär-r

lähesryä linjaa takaapäin viimeiset

1-2

kilometrit:

harhakranaatteja tippui, mahdolliset korvesta ilmesryvät
vihollispartiot ja vanginsiepparit kuvastelivat murLtenkin
jännirl,r.reessä mielessä ynnä piinallinen painajainen:
Jos nyt satun pahasti haavoittumaan, kuka sitoo taikka hakee apua, huuto ei mielettörnässä pauhussa kuulu. Elikkä
minä pelkäsin, kuten kyllä joka-ainoa muukin, joka todellisessa etulinjassa on laahannut. Joka muuta r'äittää,
valehtelee! Takuulla. Niin sitten koetin tehdä matkaa -ainainen seuralaiseni, sotasaaliskivääri selässä ja mukanani
valtaiset kantamukset joululahjapaketteja, joira olin mutkattornasti kerjäämällä haalinut jo Helsingistä ia "Sortag>liksesta", suuret tavararöykkiöt, joita minttlla oli .iuna-

ja kuonna-autolla Roikonkoskelttr Loimolaan
raahattuina kuin pier-ressä sekatavarakaupan varastossa.
Mutta niistä koitui iloa ja virkisqstä n-ronille lohkoille.
Kenttäpostissa pojat lähettelivät kiitoskorttejaan kymmenille suurliikkeille. Kirjoittajista n.roni kaatuil
Ensirnmäinen tavoitteeni oli "I{erimetso" ktttttonen,
6. JR 1 1, j ohon ol i r.r rnenossa p i tiirr.r iiär.r keskimrlrä isen Kollaan ensimmäistä joulujurnalanpalvelusta. Tunsin jo sen
sitten-unin iiin kuuluisat res.ltn.. op. Soini Salon rautjärveiäiset, res.kapt. Villami Toiviaisen uukuniemeläiset,
synrynläpitäjäni
hiitolalziiset ja merikan'ialaisiakin
- Kollaan kr.rtrh,risat
siellä joirakin oli. Srrmoin
poikia
- Jorn.ra Heiskaser-r ja Ilmari Ketnrsen. Kompkenttiipapit
par-rian ieitat olivat maineeseen tulleen Korsukukkulan
vaLrnussa

I

rinnenotkelmassa, jota vastapäätä Loirnolan-KoliaanSuojärven maantien toisella puolella oli vieläkin kuului-

Näkymä Korsukukkulalta itään. Vasemmalta
Pellervo Leino, Antti J. Rantamaa, Eemil
Laulajainen, Lassi Rytkönen, autoilija,
H. Bockström, lähettipoika, Simo Häyhä,
A. J. Valkama, A. Borg ja Aimo Puolanne.

Kollaan Bombanmäellä Uosikkisen kaatumispaikalla (+) hiljentyneinä ja kehyksinä
kranaattien raastama metsikkö ja maasto.
Valokuva 26.2.42.

sammaksi muodostuvan Kollaan korkeimman kohdan
maasto, ylväs Bombanmäki, maailmanmesrarivoimistelija
Uosikkirn ynnä niin monien mr.riden veljiemme kaarumispaikka. Näitä varsinkin raur.järveläiser pojar kolusivat niin, että eräs lääkintäkersanrti sanoo yhä vieläkin

milloin vain

osaavansa joka kolonkin säkkipimeässä 1'össä

löytää. Matkanteko oli hidasra: lumivaippa peirti kinkeri-

rurkkiani, "vintouhka" ja reppu riippuivat selässä, käsis(liian suuret ja monet) pakerrinipur. ja koko ajan jaujuostal Yhtenään
havassa taistelun melskeessä piti
sä

viuhahteli korvallisen viereltä uljelravia
kiväärin luoteja,
ja kranut räpsähtelivär puihin ja repir'ät tienpintaa. Ja
miestä pelotti. Mutta muistin. miren pojar siellä edessä
katselevat kuolemaa vieläkin torisemmin silmäsrä silmään, kimmahdin taas vaan juoksuun. heittär'dvin välillä
vetämään henkeä, syöksyin raas. ja niin vaan välima*a lyheni. Moneen kertaan siinä 1'ksinäni ja kaikkeni ponnistaen matkaa jouduttaen rukoiiin: "Varjele minut elävänä,
anna voimaa kestää, mutta jos kaadun, anna s)'nrini an-

teeksi ja varjele minunkin ra(kairani jr
pelLlrtd Silt)azl," Niin tein. Niin tekivät poijatkin. Joka-ainoa.
Ken
sen kieltää, valehtelee. Kyllä kenttäpappi oppi "virjaa"
laahatessaan runtemaan niin omat kuin kohtalotoveriensakin sisäiset tunnot, hädän ja Jumalaan turvaurumisen.
Kummassakin sodassa sen totesin. Siksi sanon asian selvästi ja kiertelemäti. Ei linjassa ivattu uskontoa eikä pilkattu Jumalaa. Oli tosi kysymyksessä. Hengenhärä. Jasielun! Tarkalleen juuri noin. Joka kylässä on "poikia",
jotka tämän kokivat. Tätä läksyä opettelimme mm. Talvisodan joulun aikoina, saari pitkinä sotavuosina sen jälkeen. Tekisimme raukkamaisesti, jos tämän
suuren totuuden, jonka kranaattikeskitysten hornankuilussa
tu-

hansiin kertoihin opimme

"unohraisimme",

saari

kieltäisimme. Jos mikään on tärkeätä
sanoa varsinkin juuri nyt, jolloin noitten kohtalonaikojemme 30-vuorisjuhlia vietetään, niin se on tuo. Tiedän varmasti ilmaisevani
etulinjaa kolunneitten rintamasotilaiden valtavan enem-

mlstön syvimmät runnot näin kirjoittaessani. Sekä että
"poijat" edellyttävätkin sitä, että varsinkin kenttäpappi
sen kertoo. Joten nyt on "käsky läpi".
Lopulta tuo aina yhtd vaaralliselta tuntunut yksinään
kiirehdittävä raival päattyi Korsukukkulan maastoihin.
Päiväkirjassa on kellonaikakin tallella: 14.18. Koska alkoi
jo hämärtää, koottiin kaikki irti saatavissa olevat komppa-

nian miehet Korsr.rkukkulan takarinteeseen, joka antoi
sekä näkö- että tulisuojaa venäläisten linjoille päin. Sinne
olikin matkaa vain runsas satakunta metriä, ja väliin jäi
Kollas-ojan vähäinen purouoma ynnä itään viettävä rinne.
joita niitäkään ei ollut kaiLikaisissa lumipuvuissaan
- tulivat partaisina, nokisina,
killa täydellisinä
pojat

mutta jäntevinä. Nopeasti
oli rivistö ojennuksessa kiväärit
mukanaan, ja kenttäpappi astui sen eteen, ia komppanianpäällikkö
1s5.16n. Aarne E. Juutilainen eli "Marokon

Kauhu" - asetttri minun taakseni niin lähelle, että möreän "sankaritenorinsa"
saatoin hyvin kuulla, vaikka
komppanian veisuun voima oli väkevä ja kaikui laajaki
kautta tienoon. Tuskin olin.rme aloittaneet "Enkeli taivaan lausui näin", kun hämmäsrykseksemme venäläisten
tuli lakkasi kokonaan ja yhdellä iskulla. Heille kaiketi
ja runremaron
odottamaton
virrenveisuu kuului
- saakka. Kohta kuikirkkaasti ja selvästi
heidän asemiinsa
tenkin hiljaisuus särkyi, ja vastapäiseltä puolelta kiihdy-

tettiin pauhuna raivoava keskirys juuri veisaajia suojaavaan kukkulamaastoon. Eihän meillä olisi rnuuten minkäänlaista hätää toki ollutkaan, mutta kun kranaatit iskivät takanamme ja ympärillämrne oleviin korkeisiin kelo-

honkiin, runtui olo hyvin ilkeältä. Muistan yhä nytkin,
miten se teki äkillisyydellään piinallisen vaikutuksen, kun
silmänräpäyksessä käsitin,

mitä jälkcä kohta saattaa syn-

ryä. Sisulla ja tahdonvoimalla kuitenkin onnistuin itseni
täysin hilliten ja liermoni halliten peittämään tuon kauhunhäivähdyksen niin, ertä veisasin poikien mukana ja
samalla huusin sieluni syvyyksistä Jumalalta varjelusta

meille kaikille. Virren päätryessä olinkin jo voittanut

aa-
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visteluni ja tietin, ettei mitään hätää ole
Tiesin!
Yksinkertaisesti, vastoin "viisaan" Iogiikan perusreluja,
mutta

varmasti. Viisasta hulluurtal
oli tointinut
"Juntalan puhelinna- numeroa )0-15 eli
nrero", joksi opimme nimiträmään
Psalmin 50 jae 15:
"AL'ukresi huud.a ntinru hiidässäsi,
Taas- kertaalleen

niin ntinä t a h d o -n aattaa sinua." Se oli eräs rauraisannoksemme. Sen kuitenkin kiihdytery keskirys vaikutti,

että salassa käyry, silmänräpäyksen kesränyr sisäinen tais-

teluni johti siihen, että vaikka pidin jouluharrauma,

en

jouluevankeliumial Seuratessani toisella
korva-lla 45 millin
venäläisen ken«ärykin
ns. "Mololukenutkaan

- roresin, ettohvin"
sska2ngunista joulunvietroorrrme,
tä siitä lähti kipeänäreä, äkisti tuleva, ilkeästi ujeltava
"karnaatti", joka iski puihin ja rieporteli osumiaan joka

puolelle. Silloin välähti mieleeni, ertä Vapaussodan aikana
olin nähnyt Lavian rintamalla jaettavan joukoille lenrolehtisenä Psalmia 91 , jonka sarnassa hain
komppanianpäällikölle joululahjaksi tuomasrani Uudesta
Testamensi562
esiin ja siitä sitten luin rekstikseni sanat:
- "Koska hän riippuu minussa kiinni, oiin ninä pe- bänet. Hän huutaa minua avukrnsa, ja ntinä t'aslastan
taan hänelle. Minä olen hänen tykönänsä, kun hänellii on
abdisttrs. ja ttinä taPabdan hänet.'' Ps. 91 : 14-15.
Sellaisista sanoisra lähtee lohdutusra, rohkaisua ja turvallisuuden väkevä cunto. Juuri niin kävi meidän, nimenomaan minun, joka toisille puhuin näissä karmeissa,
mutta niin ylväissä olosuhteissa. Epäilyksen alhosta minur
temmaftiin suureen rauhaan ja äärimmäisen levolliren
t i e t o o n siitä, että ei ole mitään hätää. Lämmin urvallisuudenrunne hulvahti koko olemukseeni, olin suorastaan onnellinen, syvä pohjarauha laskeutui mieleeni ja
runsin kiitollisuutta siitä, errä sain minäkin olla tdällä mukata ja todistaa uskosta Jumalaan, joka on kautra menneitten sukupolvien ennenkin suomalaista sorilasta varjellut, ja siitä poikien kokemasta "tuurista" eli j o h d aru k se s t a, joka katkerimpienkin koettelemusren jälkeen lopulta kuitenkin kääntää "kohtalon" parhaaksem"ParlaTarkasti pitämäni sotapäiväkirjan
- palkeilta Kollaanjoen kalrahille", joka -muuten ilmentin
mestyi 283-sivuirna kirjanakin v. 1942 §7SOY:n julkai-

me.

semana ja takavarikoitiin 1945 valvontakomitean vaatimuksesta
sivuilta on nyt, 30 vuotta myöhemmin, suorastaan liikuttavaa
lukea, miten silloin kenttäpappi koh-

talotovereitaan rohkaisi ja uskonvarmuuteen vahvisti.
Minulla oli piilotajunnassani kuin sivustavarmisruksena
tieto, että telttojemme ja rivistömme rakana olivar roiser

komppanian miehistä asemissa, mm. nuoruuden aikojeni
naapurin
Merikarvian Lauttijärven Paulakankaan "kulumalta" - poika, joka aina oli ollut urheilukilpailuissa
meille keihän
takaisinheittelijänä, ja nyt tähysteli Kollaanpuron yli kookoon takaa lumikuopasta, josta minäkin
hänen toverinaan olin saanut kerran olla
takaisinheir- ruokin nuori
telijänä. Sotilaan "kohtalo" on arva,unaron:
merikarvialainen kaatui .vapaan Suomen puolesta. Uhrista versoo vaPaus.
Seisoessamme liki kuoleman tantaa, viettäessämme kristikunnan suurinta juhlaa- r auh a n juhlaa-oli kuulas, kireän§lmä pakkassää, ja joka puolelta kajahtelivat
sekä yksittäiset laukaukset että kookoon pitkät sarjat ja
rykkitulen jymeät säestykset: o I i so ta ! Näissä kehyksissä oltaessa puhui kenträpappi, pieni ihminen rakkaille
kohtalotovereilleen mm. näin:
Me baluantrne elä, mutta jos vapautemme, kotimme- ja lapsemme ovat vaarassa, olemme valmiit kuolemaankin, jos niin on pakko. Me uskomme lujasti, eträ
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kansamme rukoukset ja sen kohtapäätä uhkaava kuoleffie,nvaara eivät jää unhoon siinä Suuressa Paamajassa,
jossa kansojenkin kohtalot ja viimeiset vaiheet ratkaistaan.

nyt-

Siellä kaukana kotctrttt ntuistetaan meitä varsinkin

jouluna. Aiti poikaansa, t,ainto miestdån, lapset
- sisar veljeään, ntorsian sr.rlhastaan. Nuori vaimo
isänsä,
sovittelee illalla levolle mentäessä yhteen myös nuorimmaisen pyöreät sormet, ja pienokaisen suu ravoittelee äidin sanoja, kun vedotaan Taivaan Isän varjelukseen
isän puolesta
Karkana kotott.a
7nvi51g7442
nrcitä

Ja me räiillä edessä,

Seisomme
vartiossa ia
makuopassa

ja

-

mekin rukoilemme milrei alati.
rukoilentne. Makaamme zunpu-

rukoilennte.
Tahtaamme, laukaisem-

me, nousefirne -syöksyyn ja
rtkoilemnte. Hiihdamme
- jännitärnme jokaisen aispartiossa vihollisen selustassa,
tinnne aaaraa aaanien ja paluuta loitrten ja
rakoilent.- ehtyä, kun
nte. Ja kun luoti sattuu, kun voimar alkavar
veri vähenee ja tajunta alkaa himmetä, mitä me reemme/
Me
rakoilentnte! Viimeiseen hengenvetoon saakka me
puhelemme
hiljakseen asioistamme, rakkaistamme Taivaan lsälle: me
rukoilentme. Se tapahtuu monesti huo- yllätämme huulemme muodostamasta
maamaftafiunekin;
tavuja, sanoja, lauseita
ryP6s5sa
- silta kotirintaman ja etulinjan
Näin on rakennettu

- Se silta kulkee Armonisruimen kautta. Turvallivälille.

simman komentoporraan kautta tässä olevaisuudessa. Eikä sellainen kansa, jonka oikean asian puolesta näin sekä
asein että rukouksin taistellaan, sellainen kansa ei voi koskaan ryyten tuhoutua. Siitä on vakuutena Suomen kansan
"tuurin" kannattelema ja johJumalan varjeluksen elikkä
dattelema historia. Ja ennen muuta joulun väkevä sanojottd
ma. Olemme täällä
kaukana rakkaistamme
- kotimme suojattuina ja lastemme
Stonti säilyisi uapruna,
rulevaisuus turvattuna. Emme tahtoneet sotaa, mutta emme alistu sorroon. Mihiän binta ei ole liian korkea ndirten tavoitteiden varmistamiseksi. Eivätkä tänne linjaan
tämä on miehisten
voi rulla lapset eivätkä vanhukset,
kulsn
miesten paikka. Meidän vartiopaikkamme,
- sukumenneitten sukupolvienkin aikoina. Nyt on tiimän
polven vuoro
meidän vuoromme. M e i d ä n !
Nyt on -jouluaatto vuonna 1939 jälkeen Herramme
jaYapahrajamme,
Jeesuksen Krisruksen, synrymän. Ja me
yhdymme sarnaan ylisrykseen ja rukoukseen, mihin rakkaamme siellä kaukana kotona nyt yhryvät:
Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa.' Herra maata

Aamen."
aarjelkoon!
Seurasi rukous. Pyhä hetki etulinjanpinnassa jouluaattona 1939. Päät painuneina rukoukseen. Sydämet
ylennettyinä Herran
kansojen Kaitsijan
sss6n. lh- veljiensä, puolesta -ja kanssa. Ja
minen puhui. Ihmisten,
katso: Jumala kuuli ihmisenhuudon. Vabaisti uskossa.
YlhäälKiraoitti hädässä. Olimme saaneet siunauksen

- jälkeen
tä. Suuresta Päämajasta. Väkevänä kohosikin sen
taivaar. avaruuksiin ja veren kostuttamien korpimaisemien ylle jouluvirren loppusäkeistö:
"Nyt Jumalalle kunnia, kun antoi ainoon Poikansa."
-Ylevä hetki
kohtalonlinjassa oli päätrynyt. Hätäilemättä pojat poistuivat telttoihinsa, johon lähetit kantoivat
kunkin osuuden suuresta joululahjatavararirykkiöstä, jossa
kotoa tulleet siviilipaketit olivat rakkaimmat ,a joka oli
runnollisesti ja jokaisesra ryhmästä mukana olleitten edustajien neuvottelussa tasatru jo ennen kenrtähartautta.

Kylät alkoivat raiaseudulla palaa vihol lisen

TERIJOEljfA
MANNERHEIM.
LINJALLE

hyökätessä 30. 11. 1939

HANNES RISSANEN
OLI joulukuun 1. päivä 1939, kun Kannaksen rajavartioston 1. komppania jätti taakren palavan Terijoen ja
suuntasi matkansa länteen. Vihollinen seurasi sen kannoilla melkein tunrumassa, murra siirä huolimaca ehdimme tuhota Viipuriin johtavaa rauratierä. Joukkueeni,
jota johti vänrikki Norovuori, jourui Vammeljoen sillan
luona ensitöikseen järjestämään viiryryksen siksi ajaksi,
jolloin pioneerit räjäymävät joen yli johtavan rautatiesillan. Sen tapahduttua saimme vetäytyä sillan alapuolella
olevan ponttonisillan kautta Vammeljoen länsipuolelle.
Ennen vetäyrymistämme saimme kokea sodan ajan en-

simmäisen lentopommituksen. Innosruimme nimittäin
kiväreillä tulittamaan Viipurin suuntaan lentäviä vihollisen lentokoneira, ja ne pudottivat keskuureemme palopommeja. Eihän noista mitän hairtaa ollut, koska ne eivät räjähdelleet, ainoastaan suhisivat ja sulattivat putoamispaikkansa ympärillä olevan lumen.
Tiimä sodan rcinen päivä kului melkoisen mukavasti.

Joukkueemme joutui leiriytymään kuuluisaan Raivolan
lehtikuusimetsikkiiön. Kyllä siellä kuusissa oli pituutta,
sai katsoa kaksi kenaa, ennen kuin silmä tavoitti kuusen
lawan. Sinne kuusten suojaan pysrytimme telttamme.
Koska muonituspuoli oli vielä kutakuinkin järjestämämä,
ryhdyimme ruoan etsintäån. Tdtå etsinrää kutsuaiin silloin evakuoinniksi, eikä tämä evakuointimatkamme mennytkään ryhjiin, sillä olimme valinneet matkamme kohteeksi ldheisen ammaftikoulun kellarin. Meidät palkittiin ruhtinaallisesti, sillä kellari oli tdynnä mitä moninai-

simpia säilykkeitä. Jostakin olivat muutamat miehet löytäneet sokeria ja vehnäjauhoja, joista aloimme paistaa
räiskäleitä. Täten muonapuoli rulikin sen päivän osalta
hoideruksi vähän niin kuin omin toimin.
Sodankäynti oli silloin vielä niin kuin uutta puuhaa.
Saamamme lohko osoittaurui kuitenkin hiljaiseksi, mutta
sitä vilkkaampi runmi olevan oikea sivustamme. Sieltä
kuuluikin hurjia huhuja vihollisen kärsimistä tappioista,
kun se oli yrittänyt ylittää Vammeljoen uomaa. Suurten
joukkojen kerrottiin kaaruneen Vammeljoen äyrdille ja aina vain uutta massaa oli vyörynyt eteenpäin ja kaarunut
konekivääriemme luotisuihkuihin.
Olomme lehtikuusimetsikössä ei ehtinyt venyä pitkäksi,
sillä kolmen päivän kulutrua saimme määräyksen purkaa
telttamme ja valmistautua lähtökuntoon. Matkan määrästä
ei ollut tietoa, suuntana oli vain länsi. Koska karttalehtiä
oli vain joukkueenjohtajilla, niin tavallinen miehistö ei
varsinaisesti tiennyt, mis$ aina kulloinkin olimme.
Tämä oli meille katkeraa aikaa, sillä koko yön marssimme ja tulipalojen loimu valaisi koko ajan taivaan ranta .
Ensin nuo loimut nä§ivät takaapäin, mutta pian niitä alkoi näkyä myös sivustoilla ja edessämmekin. Määråysten
mukaan poltimme kaikki rakennukset, mitkä tiellemme
satruivar, talot, ladot ja riihet nousivat savuna ilmaan.

Yön

taivallettuarnme pädyimme aarnun valjetessa

erdän järven r^nta n. Sanoivat sitä Vammeljärveksi. Sen

rannalla oli korkealla kummulla suuri huvila, jota kutsuivat omistajansa nimen mukaan von Schults'in huvilaksi.
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Huvila osoittautui vieraanvaraiseksi, ja mielihyvin käytimme hyväksemme sen antimia. Koska silloin oli jo lunta maassa eikä meillä ollut h,unipukuja, niin ryhdyimme
tekemään lumipukuja itse. Tähän oli hyvä mahdollisuus,
koska huvilassa oli suuri iiinavaatevarasto, iossa oli hyl-

lyittäin lakanoita ja poytäliinoja. Minäkin otin tätä varten yhden suuren silkkisen, hapsuilla reunustetun pöyräliinan. Sen kun vain taittoi kahtia sekä toisinpäin vielä
kahtia ja sitten leikkasi keskusraan pyöreän aukon, niir.r

sia kauniita koiria. Koska koirat har.rkkuivat, eivätkä hou-

kutuksista huolimatta hiijenryneet, komppanian päällikkö, kapteeni Erkki Paloheimo märäsi minut amptmaan
koirat. Nämä olisivatkir.r haukunnallaan voineet johtaa viholliset luoksemme, ja sitä kapteenimn-rekin epäili. Menin tarhaan, mufta en voinur ampua noita kauniita koiria, joten palasin kapteenin Iuokse takaisin ilmoittamaan
haluttomuuteni koirien vaimentrrmiseen. Silloin kapteeni
antoi sen tuntuisen määrär-ksen. että siinä ei ollut tulkinnan ail.retta. Sain erään toisen miehen roverikseni ja hänen kanssaan suoritimme ruon vJsrenmielisen rehrävän.

lumipuku oli valmis. Pää vain aukosta sisään ja viitta hartioille. Pian koko komppaniamrne oli siren varlrsrerrLrna
liehuvilla viitoilla kr.rten jotkut itämaitten sheikit.
Vammeljärvellä oli asukkaille rullut lähtö iLneisesti äkkiä, koska kylään oli jäänyt joukko lehmiä. Näisrä saimme teurastaa muutamia ja kohta paistoimme huvilasta
löydetyillä pannuilla raavaan kärisrystä ja kun rr.rukanamme oli myös leipää, niin olomme runrui taas sangen mu-

jotka surkeasti ammr-rivat kvlmissiän ja vleltelivar sinne
tänne. Ammuimme ne kaikki, erteivrir ne joumisi enempää kärsimään ja otimme lihit mr-rk.r.1mme. koska emme
tienneet, mistä muualtakaan voisimn']e n\-t jur.rri saada

kavalta.

mokaa joukollemme.

Vammeljärvellä koki joukkueemme sodan ensimmäisen
tappion. Eräs ympäristössä varmistamassa ollut varriomme
tapasi vihollispartion, jonka kanssa kahakoituaan rniehemme joutr.rivat veräyrymään. Täliöin katosi rajanries
Huhtiniemi joukostamme .ja hänet löydettiin yhteenottopaikalta kuolieena. Tutkimus osoitti, että Huhtiniemi oii
saanut kahakassa iuodin selkäiinsä, jorrka vuoksi alaruumis
oli halvaannrnut ia koska hän ilmeisesri oli oletranur jotrtuvansa vil.rolliser.r vengiksi, hän oli mukanaan oievalla
pistoolilla ampunur kuulan piiähänsä. Tämä oli joukollemme ikävä tapahturna, koska Huhtinierni oli rehti roveri
ja arna valnis toisia auttamaan.
Huvilassa oli suuri koiratarha, missä oli useita erirotui-

Seuraavana aamuna lähdirr-rn-re jatkem;ran vaellr.rstamme

länteen. Metsässä tapasimme rällöin nruutamia lehmiä,

Årvelimme kulkevamme nvt Uudell,rkirkoll;r ja tulimme päivällä erääseen kyldlin. Sielll trlevrn sekatavarakirupan kellarissa oli tonkkrr ken.n...r. rx.i ;oit.rkin rnansikkahilloptrrkkeja. Koska meir.i jinoru. otimme ronkan
ja purkit, joista joirr.rme kukin vLrorollr,rn I.ridtrlr.r siirpien.
Muutarnan tunnin kulurtua huonr.rsimme rehneemrne virheen, sillä hikisenä ollen ja kvlmil r-rvinroa sisäin ahtaen elirnistömme ei siti kestänvrk.i.in. r'l;rn useimmat saivat sellaiser-r ripu.lin, että oli rurir.r: nrpirtaa l-renkseleittensä takanappeja, sillä k1'1'risnmisrrn'e ruli aina yllättäer.r. Moni poika siir.rä rnatkalla ptksvnsä t,rhrikin.
Iltayöstä olimme melkoisen vistneir.i. kun saavuimme
eräälle sur.rrelle rr-räelle. Saimme
Vammelsuun silta
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siini klskvn pvsr)'ttää tel-

tar. Niirä oli kuirenkin hyvin vähän, vain telma joukkuerrr kohden. ioten ei mahdutru makuulle. Puut olivat märkiä eir'ärkä palaneet, ja toisiimme nojaten koetimme
torkku.r siinä savun seassa. Parin nrnnin tauon jälkeen
srimme jälleen määräyksen purkaa teltat ja kokoutua lähröä r'.rrten.
Joukkoomme oli saapunut muitakin hajanaisia ryhmiä,
jork.r olivat iimeisesti harhautuneet omista yksiköistään.
Oli ioku viestiryhmä, jolla oli radiolaitreer, sekä joitakin
n'liistön miehiä ja lisäksi muutamia ratsurniehiä. Kaikki.r:n n.reitä lienee ollut noin 700 miestä koossa, kun kapreenimme piti meille puhutteh.rn. Avoimesti hän selosti,
ert.i olimme ilmeisesti .jounrmassa mottiin. Radioryhmä
oii saanut yhteyden omiin joukkoihin ja meille oli annettr-r
ohleeksi metsiä myöten sarnoten koettaa kulkea omien
loukkojen luokse. Jos vihollinen yllättää tai maasto on vaikeaktrlkuista, oli lupa jättää kuormasro, murra mieher oli
pelastettava ja tarvittaessa oli tehtävä r'aikka läpimurto.
Koska meitä oli niinkin suuri jor.rkko, tunsimme suurta
voimantuntoa ja päätökseksi tuli, eträ kuorrnasroa emme
jdrå, ja tdllä jor.rkolla me vaikka väkivalloin murtaudumme
tarvittaessa vahvankin vihollisketjun lär'itse.
Kiireesti valmistauduimme lähtöön. Koska miehet olivat väsyneitä, oli käsky, että marssimme aina jonkin matkaa ,ia sitten pidetään pieni viiden minuutin tauko, jona
aikana ei kukaan saa poistua sivustaan, r'aen oli oltava aina pysährymispaikassaan. Tärnä olikin rarpeen. sillä r'äq'-

kunnolla taistella. Mielihyvin popsimmekin lihasäilykepurkin sisällyksen, kenellä sellainen enää oli, ja se virkis-

tikin huomattavasti. Ilmeisesri muutamar olivat kuitenkin jo omin Lrvin

kaikessa hiljaisuudessa syöneet rautaisannoksensa, koska joukossa oli miehiä, jotka eivät ruokailleet.
Kapteeni oli lähettänyt tiedustelupartion eteemme ja se
palasikin pian ilmoimaen, että tie oli vapaa ja vihollinen
ei ole vielä ehtinyt levittäyryä tieltä metsiin. Lähdimmekin ,jatkamaan matkaa ja muutaman tunnin kuluttrra pääsimme omien joukkojen yhteyteen.
Luulimme nyt saavamme levähtää ja sitä varten pysry-

timme telttamme. Kahden tunnin levon jälkeen saimme
jo kuitenkin taas lähtökäskyn, sillä omat ioukot sivustoilla
olivat joutuneet peräyrymään. Joukkue, johon kuuluin, jäi
jdlkijoukkona varmistamaan peräänrymistä. Peräänryessämme toteutimme jälleen poltetun maan raktiikkaa, sekä räjäytimme tierummut. Matkan teko oli nyt paljon
mukavampaa, kun sai kulkea maantietä pitkin eikä tarvinnut tarpoa tiettömässä metsässä. Monet ajatukset myllersivät kuitenkin mielessäni, kun jouduin syryträmään
tr,rleen hyviä asumuksia ja nrhoamaan omaisuutta, jota oli
tottunut arvostamaan rnelkoisen korkealle. Koetin lohduttaa mieltäni sillä, että tämä on sodan laki, eikä viholliselle saa jättä mitään, minkä voi tuhota. Viholliselle tuottaa
myös suurta haittaa ja majoitusvaikeuksia, kun sillä ei ole
valmiina asumuksia, vaan sen täyryy majoitnra telttoihin

neimmät ehtivät nukahtaa tuon pienen rauon aikrna ia

tai taivasalle.

toisten täyryi näitä pysryyn nosraen saada liikkeelle.

Eräästä talosta löysin sytykkeitä hakiessani melkoisen
arvokkaalta vaikuttavan postimerkkikokoelman. Koska en
el.rtinyt sitä tutkia tarkemmin, tungin sen reppuuni. Myö-

Minäkin olin kuljettanut mukanani Raivolastr lör'tämääni polkupyörää, joka tällä metsäisellä tierrömllli t.ri-
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paleella osoittautui tarpeettomaksi. Rikoin pr'örän, koska
en tahtonut jättää sitä ajokuntoisena viholliselle. ja markanteko alkoi osaltani käydä sujuvammin.
Monet alkoivat jo sinä yönä nähdä näkyjä. He ilmoittivat näkevänsä edessä päin kylän, jossa loistaa va.lor ikkunoista. Mutta se oli vain kangastusta, sillä aikansa taivallettuaan he huomasivat paikalla vain synkkää korpea. Tulipalojen loirnu vain valaisi taivaanranraa rakana, eclessä

ja sivuilla.
Seuraavana aarnuna olimme ehrineet .io niin pirkälle,
että emme ilmeisesti olleet enää kaukana omisra pääjoukoista. Kapteeni Paloheimo määräsi, että jokainen saa
sr'ödä mukana olevan rautaisen annoksen, sillä voimme
ioLrtua tLrlitaisteluun ja väsynyt, nälkäinen sotilas ei voi

'&"-i

I
.--r

hemmin havaitsin sen kuuluvan silloin tunnerulle kannakselaiselle juoksijalle, ja talven kuluessa lähetin sen
asianomaiselle annettavaksi. Lieneekö hän saanut kokoelman ja terveiseni, siitä en kuullut myöhernmin.
Vielä yhden yön seudun ,iatkui matkamme länteen,
kunnes saavuimme erääseen kylään, jossa oli piikkilankaja nnkkiesteitä. Niin mainioita esteitä emme vielä olleet
nähneet koko matkamme kestäessä. Saimmekin kuulla, että tässä kylässä on pääpuolustuslinja, jossa mllaan taistelemaan henkeen ja vereen saakka. Tähän saimmekin nyt
pysähtyä 1a tähän loppui tuo toivoton vaellus länteen päin.

Emme tunleneet kylää ennestään, murta sanoivat sitä

Srlmmaksi.
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lun. Vaikka olin väsynyt, en käynyt nukkumaan,

vaan

lähdin katselemaan kylää, joma sieltä löytäisin jotakin suuhun pantavaa. Osa kylän taloista oli tuhkana, mutta
erästä talosta löysin vielä höyhenryynyn a kahvipanntrn.
Koska arvelin niitä joskus tarvitrvani, otin ne haltuuni ja
niine hyvine palasin majapaikkaani. Siellä sainkin kokea
melkoisen yiläryksen, sillä siellä oli valmiina valkoista ja
hyvälle tuoksuvaa riisipuuroa. Ja kun nälkäinen mies pääsee riisipuuron kimppuun, niin eihän sillä ole mirään
älyä. Niin minäkin ahmin vatsani täyteen ja nukahdin lattialle, niin kuin mitään sotaa ei olisi olemassakaan.
Saimme nukkua koko sen päivän ja vasta illalla tuli taas
lähtökäsky. Minne menisimme, sitä arveli monikin, ja
hurjat huhut taistelun alkamisesta kiersivät keskuudessarnme. Kukaan ei tiennyt mitään, mutta jokainen puhui
ja arveli. Kesken kaiken saap.ri pihaan kuorma-auto, ,jossa
oli rintamalle Viipurista tuotuja maitoastioira täynnä maitoa. Saimme maidosta osamme ja vielåpd saimme kenttäpr.rllommekin täyteen. Tuskin se läherys oli meitä varten,
.f

mutta puhumalla saimme miehet jakarnaan lastistaan
meillekin. Koska lisäksi matkalle lähtö viiväsryi, ehdimme

minun kahvipannullani keittää läheisen saunan uunissa
kahvit, sillii eräällä n-riehellä oli kahvijauhoja repussaan ja
meillä molemmilla myös maitoa kahviin pantavaksi. Se oli
juhlallinen hetki siinä saunan uunin äärellä, kun tiristirnme pannusta viimeisenkin tipan tuota elämän eliksiiriä,
jota emme olleet saaneet miesmuistiin.
Yöllä autot sitten saapuivat, ja meidät lastattiin niihin.
Määränpää ei vieläkään ollut tiedossan)rne, mutta emme
sitä enää liioin kyselleetkän. Yhdentekevää oli, minne
matka suuntautuisi, sillä jo kahdeksan päivän ajan olirnme
sitä pohti neet saarnatta vastausta.
Matkastarur-re ei kuitenkaan tullut pitkä. Jouduirnme
eräälle lohkolle, jota sanottiin Merkin lohkoksi. Siinä ei

ollut taisteluhautoja, vain matalia kivikkoiseen

maahan

kaivettuja poteroita. Miehitimme lohkon ja silloin alkoi

rykistökeskirys, jollaista en ollut ennen osannut kuvitella.
Raskaat ammukset iskivät maahan joka puolella, metsän
puut kaatuivat ryskyen ja sirpaleet vonkuivat ja ujelsivat.
Tämä oli todella jonkinlainen rulikaste. Ilmanpaineaallot pyyhkivät ylitsemme ja yrittivät irnaista miehen ylös
poterostaan. Vain vaivoin ja kaikkensa ponnistaen sai tuettua itsensä poteron seinämään kiinni, ettei lenänyt ilrnaan. Tuntui kuin ilma olisi välillä loppunut keuhkoista
ja viiliin keuhkor olivat niin täynnä, että tuntui pakahtu-

van. Muutamilta tulikin verta suusta ja sieraimista il-

manpaineen repiessä lirnakalvoj a.
Sinä yönä ei niissä poteroissa liikaa nukuttr.r. Seuraavana aarnuna saimmekin raas io siirron pois siltä lohkolta:
Taaskaan ei matka kesrän1'r keuan ja sen päätteeksi auromrne pysähryivät vankan rnersän keskelle. Nyr olimme
mlleet sille lohkolle, joka oli uskortu meille puolustettavaksi. Tuo lohko oli osa siinä ketjussa, joka kulki Kannaksen poikki ja nimitettiin vlipiiällikön nimen mukaan
Mannerheirnin linjaksi. Lohkon.rme sijeitsi jossakin Leipäsuon ja Perkjärven rajamailla. P;r.ikka oli metsäistä seutua ja siinä oli yksi mökki, jota s,rnortiin metsänvartijan
torpaksi.
Näin oli Talvisodan alun viin'n sr'.riheemme päätrynyt.
Tuo kahdeksan päivän piruinen jakso oli runrunut iäisyy-

deltä. Olimme .jouruneet melkein reisrelutra luovutta-

maan suuren alueen meilie rakasrr islimme marta ja vetäyrymään pois rajalta, jota olimme Iuvrnneet vartioida.
Nyt saisimme kuitenkin lopu.lra pann.r kovan kovaa vastaan, levätä ensin ja sitten nä1'ttä:i ,''il.rolliseile lopulta sen
rajan, rnissä olernme ylipäällikkömme sr:unnirelmien mukaisesti pääträneet seisoa ja ran itt:essr krrru,r vaikka
viimeiseen mieheen asti.

Ei tuohesta
MARSKI oli aLrtonkuljettajilleen

err!i(rrsen huo-

maavainen, jopa huolel.rtivainen. Niinp.: irfn srattoi tiedustella ennen Inatkalle lähöl triir':rktr mr'ös
kuljemajan muonat varmasti trtuk.rnr. Kerrrn eriäl-

lä voileipätauolll, kun ar.rtonkuljettrir :likerslntri
Pakomäki mr.rrkinoi hiemrn erillil;r herroista i:r
Marski havaitsi, että tiimi oli j.irern rin.i.rn rvlpiittävää, jona r>li oltrtta maidt>n rsemesi:. \I.rrski tokaisi adjutantilleen:
Antakaapas irutonktrl jert'r j :i iek rn,rii:rr.r
va -se on minrrn safiiirinikin strr-rl
Summan puolustusasem ien
elumaastoa esteineen

§"1

Kr'r

i-

Lisämaa ei kelvannut

Summan taistelumaastoa

maantien
kohdalta
-

I

I

LEMPÄÄLÄN ja Vii:rlan kompp,.r'ri.rr kuulr.rivat
I

srr-

r-nlan ;,atalitl«rtrartn, kosk.t,rlir..rr irr.rpttripitäjistri.

trmpääliin rnieher olivrlt r1').1.iIrvIireiiiiiir.i j;r Viirrlln

tehtralaisia ja sekltvönrichi.i sek.i .rik.r l.rilh ryrnysakkir.
Syksyllä 19 i1 oli piiiisn Srr.irili.i voimrliritoksen
kohdrrltir 1'li, mLrtt;r ven.il.iiser rekir',ir vitstliskttn .i:r
Lempiiiiliin kor.np1'ren i;r jou rr: i per.iiinn ntiiiin. Viiit-

hn rniehet kornennertiin

r'.rsr,riskltltn. Voin-ralaitoksen pirtosillJla ktrn-rnrlnkir-r k,rnrl.pluiatl urie-

hiii paineli
ereenpäir.r.

roisteus.r

ohi. Toiset r.i,ikse- jl toiscr

Silloin eriis Vii.il.ur jiirkii ntrq'i

lausu-

tnilal):

Nlikiis Len.rpiiiiliin isiir.rtiin on menn)'t, ktrn li-

särraa
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roiden joukkoon. Lehmiä, lampaita ja vasikoirakin oli sidotu narunpätkillä siellä täällä rekien perään kiinni. Pari varsaakin näkyi koikkivan irrallaan tien laidassa met-

ARMAS LEHMUSVAARA

sän reunassa.

JOULUKUUN ensimmäiset päivät olivat

kulumassa

1919. Olimme majoitruneet ruhtinatar Tschelebrowskyn
k,rksikerroksiseen rakennukseen Suulajärven rannalla
Kanneljärvellä. Rahastonhoitaiamme piri lähteä hakemaan pataljoonan päivärahoja Kivennavalta, ryhmä M:n

Pakolaisjono

oli pysährynyt nährävästi odortaakseen jo-

Åinoia-huvilaan. Koska minä sillä herkellä I puhelinjoukkueen johcajana olin joutilain sain lähteä rnukaan ravallaan rahainvartijana ja suojana mahdollisten yllärysten
varalle. Meitä oli siis ar-rtonkr.rljettaja mukaanluetmna kol-

non loppupään pääsemistä kunnolla mukaan. Vaimot itketrynein kasvoin, vieiä alaikäiset nuorukaiset ja neitoset
ihmettelevin ja hämmäsrynein ilmein, ikäänkuin rätä
kaikkea ei mitenkään olisi voinut rajtta ja uskoa todeksi,
seisoivat ja järjestelivät jotakin huolehtiakseen hyvin kaikesta. Siinä heille todennäköisesti vähitellen selvisi, mitä
oli tapahtunut ja minkälaiset vastuut kenenkin hartioille
laskeuruivat uona ikimuistettavana joulukuun aamuna
pikku pakkasen nipistellessä kyynelren kosrurtamia pos-

me miestä.

kia.

Suoriuduttuamme matkaan ajoimme Kanneljän'en Liikolan kylän kautta Kivennavan Pamppalan n-raanrielle,
mistä tienl.raarasta kännyimme etelään Kivennavalle. Jo
Liikoian kylän läpi a,faessamme huomasimme eteläiser.r
ra.ivaanrannan, Kivennavan kirkon suunnalla, olevan savupilvien peiträmänä. Tr.rntui oudolra "sisikunnassa" rietäessän noiden savupiivien j<lhruvan rakkaitten kannakselaistemme talojen rulipaioista, rosin usein itsensä si'q t-

Siinä tien toista laitaa hiljalleen ajaessamme ja katsellessani melko hiljaisena miehenä noita järkyryksen ilmentäviä kasvoja, tunsin kuinka aivan kuin vatsanpoh-

esikunnasta, mikä

oli majoitettu kansanedustaja Paavolan

tämistä.

Pamppalan Kivennavan tiellä tuli meitl vasra:rn pakolaisriviston alkupää. Siinä oli murrrmoa ;a ukkor. nuoria
q'ttöjä ja poikia sekä pikkulapsia, jotka moniin r ratreisiin
käritryinä olivat äitinsä tai mummon sr.lissä. \'anhukser
oli yleensä sijoitenu rekiin nyvtrien ja mui,len m.rtk.rr,rva-

jasta läl.rtien olisi noussur äärettömän kiukun aalro tahto-

en väkisin purkautua joilakin tavalla heimornme puolesta. Yritin sanoa jotakin tovereilleni, rnutta kurkustani
tunkeurui vain jotakin itkunsekaista värinää ja kurmakseni totesin, etten pysry lainkaan lausumaan ääneen selvästi yl.rtän sanaa. ICihisin ja sähisin jotakin, en muista
enää rnitä, silmät vain sumuisina yritin tarkata näkyisikö
.jor-rossa

yhtään vanhaa tuttavaa.

Kurnmallinen ja vaikea oloni jatkui edelleen, kunnes
tulimme Ainoian talon portin kohdalle, mihin pysähdyimrne. Nousimme pois autosta. Tien suunnassa näkyi Ki-

"Nii ampuut ko sovas"
Kivennavan kirkonkylä palaa
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Evakuointi alkoi
Karjalan kannaksella
vennavan kirkon torni ja kirkonkylän peltoaukeita. T1'k-

kien jyske kantautui melko voimakkaana korviimme.
Koko kylä savusi.
Siinä sitten ruli hiljalleen ajaen reessä istuva vanhempi
emänräil'rminen yksin ja katseli silloin tällöin taakseen
niinkuin jotakin odotellen. Hän oli viimeir.ren siinä jonossa, eikä enää ketään muuta tullut kirkolta päin. Kohdallamme hän pysähryi itsekseen mutisten hyvin kiukustuneen ja äkämysryneen näköisenä. Samassa näkyi noin
100 rnetrin päässä jokin mies tulevan tien mutkan takaa
pikku hölkkää. Norrstuaan pienen mäentöyrään hän saavutti pian meidät. Silloin emäntä silmät palaen kysyi:
Mies, ehkä noin kuusissaky'rnrnenisKerkesit sieT
- noessa, hyvin tuohtuneerla vastasi:
sä -oleva isiintä, kasvot
Kerkesihä mie, eivät pirut ainakaa rneil asul En lähtent'enneko
koko katto olj' tules'.
Siitä ymmärsin, että isäntä oli lähtiessään s)'r)'ttän)'t trlonsa palamaan eikä läl.rtenyt emäntänsä perään ennenkuin oli selvää, eträ talo varmasti paiaa. Näin ollen ei vihollinen voi majoittua ainakaan heidän taloonsa eikä
omistella heiltä jääneitä tavaroita. Siinä sitten savr.tn jttukossa lennelleet nokihiutaleet

olivat tarttuneet

isännän

hikisiin kasvoihin, ja pyyhkäistessään niitä kämmenseldllä
sai myös naamansa melko mustaksi. Kun nvr emäntäkin

oli varmistunr.rt siitä, etteivät "ne" ainakaan heidän taloansa asu, paiskasi hän vielä kuin viimeisenä kiukun pur-

kauksena kirneästi ulos suustrran:

Senkii pakanat niin arnpuur' ko sovrs'l
rtton kurkkuuni pator.rruneen kiukun jänniryksen. Olimmeh.rn io aivan todelli-

-Tämä toteamus laukaisi minr.tltr

sessa soclassa, ja minusta oli ern.innln s:rnonnassa siksi
paljon huunoria, etten voinut oll.r n.rur.rht.rnatta. Silloin
huomasin, että voin myöskir.r puhur pelkiln.ittii itkun vä-

ryrskäystä. Emännän p;iitelmJ noista "pakanoista" oii minusta niin kuvaar'.r,r k.inn.,.kselriselle luonreelle, mikä on aina saanut ensintmiisenl sopetttrta vihollisen hyökkäyksistä johtuviin uhr:i:xsiin Siinä oli itsestään selvää kaikesta lr,topttmist.: :sf nnle.rn h1'väksi
kuin m1'ris luottamusta tulevaistttreen Klvi miten kävi,
kyllä tästä aina jotenkin täyo'r' selvit:. Prlhkäisq'ään vielä huivinsa kuln-ralla kuin ohin.rennen :sinnän nokista
poskea hän alkoi jo hoptrttaa hevostren. i: niin alkoi yksi
noista meille muistoissa rakkaiksi kiivneisrl er';rkk«rjonoista vaeltaa hiljalleen pois rintaman LiheistrJesrii.

rinää
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TALVISODAN

ALKUA
UUNO PIETIKÄINEN

SITÄ ei tullut kysytryä, mikä Kuntta-ukko oikein on,
mutta Laukkasen Anrti siitä usein Rukajärvellä mainitsi:
Meistä tulee kohta Kuntta-ulkoja. Näin puhui Åntti varsinkin
silloin, kun oli "toisellakymmenellä." Årvattavasti sillä, niinkuin muillakin ukoilla on tekemistä vanhuuden kanssa, ja vanhoilla ovat omat vaivansa, niinkuin esim. ettei muista eilistä päivää, kun taas on vuosikymmenten takaisia asioita ja tapahtumia, jotka ovat säilyneet hyvin muistissa ja näitÄ säilyneirä tapahrumia
meillä viime sodissa mukana olleilla on paljon. ja sellaisia
ovat 2.KKK/JR 39:n miehillä "Talvisodan alkupiiir-ät.
Sodan ensimmäiset kranaatit eivät tosin pudonneer niskaamme, sillä silloin olimme Lavajän'ellä jatkemassa
Pohjan rykmentin aloittamaa puolustuslinjan rakenramisra, josta puuhasta osaksemme tulivat kk.pesdkkeet. Niitä ehdiciin jo muutama saada vaimiiksi j,r useite oli valmistumassa, kun marrask. i0. p:n a3.munr lCisnäselän
suunnalta kuuluva rykkien jyske muurri suunnitelmat.
Kiväärit olivat saaneet olla telineissään kenenkään niitä
kohentamatta, sillä sodan sy'nkistä pilvistä huolim.rrta niitä ei uskottu tarvittavan, munl mainirrunr eamuna kivääri tuli käteen käskemättä. On jänvr muistiin. miren
telttamme edessä kuuntelimme solan elkusiveliä. Olim-

me siinä keittiölle menossa nourarni.r.n aamusaikkaa.
Silloin Korhos-Matri heirti pakkinsa. koppasi relineestä
kiväärinsä ja sanoi:
Nyt täyryy puukata joutuin rasva pois piipustai
-Sirten kiväärinsä kanssa touhutessa muistelen hänen
manailleen, että linnoitustöitäkin ruli rehryä laiskanlaises-

ti, vaikka Matti kuului juuri siihen n'hmän. joka sai

kaikkein ensimmäiseksi pesäkkeensä valrniiksi. Olihan
ryhmiä, jotka eivät päässeet alkua pitemmälle, murta niillä ryömailla viihtyivätkin mukavat jutut ja iloinen naurunremahdus. Eipä sillä, kaaruivathan kerran Jerikon

muuritkin torveen puhaltamalla.
Asiasta poiketen muutarla sana sotamies Matti Korhosesta. Hän selviyryi sodista ehjin nahoin, ja ennen sotia
alkanut ryösuhde Tapion kanssa jatkui. Hän säi\'tti q,ö-

maan räjähdysainevarastoa Kiuruveden pohjoispuolella
olevan Nälänöjärven rannalla kalamökkinsä perrnannon
alla olevassa kellarissa, ja eråäna yönä lensi mökki isäntineen taivaan tuuliin. Tapaus jäi selvitt'dmäftä, mufta oudot tapahrumat saman järven rannalla jatkuivat tämän-

kin

fälkeen.

Meidän teltassamme. noudatettiin Korhosen näycämää
esimerkkiä, joten verenmyr§ryksen pelkoa vihollisella ei
ollut. Komppanian mukana oli paljon konekiväärien kangasr'öitä.

Niitä noudettiin telrraan f a niihin aletriin ryön-

tää patruunoita, vaikka märät vyöt eivät niistä olleet vähääkään kiinnostuneita. lhapåwallä seurasi puolustuslinjan miehirys. Kiväärit tahtoivac laukeilla omia aikojaan

aiheuttaen turhia hälyryksiä, ja siellä Lavajärvellä sota
vaatikin ensimmäisen uhrinsa 4.K:sta. Yritimme kol.rentaa matalaa mieltämme Sionin virsillä, mutta kanteleem-

me oli silloin ripustetru pajuihin. Löyryi kumminkin
virsien aloiuaja, mutta sävel oli toisille outo, joskin mielenkiinroinen. Menin puhumelemaan esilaulajaa, ja hän
kertoi oppineensa ne pienenä ollessaan mummoltaan, jo-

ten

k1'seessä

oli aivan muinaisjäännöksiä ja

säilyneitä

tiettömien taipaleitten takana. Joulukuun 3.p:n aamuna
saapui ldherti telttaamme, mutta hänen puheesta ei saatu
mitään seivä. Sota oli sekoiaanut häneltä konseptit. Tästä johtuen jouduin ottamaan yhteyttä joukkueen johtajaan, ia asia koski lähtöä Uomaalle vihollista vastaanottamaan. Päivä ei ehtinyt valjeta, kun oltiin jo taipaleella,
mutta ruore lumi oli liukasta ja teki marssimisen hyvin tukalaksi. Siksi kantamukset alkoivat kevenryä ja tienvierille ilrnesryi ryökaluja, kypäröitä, alusvaatteita ja yleensä
kaikkea, millä voitiin matkantekoa helpottaa.
Saavuniin Uomaan kylän reunalle, ja siinä oli rykisömme parhaillaan toiminnassa. Se oli reipasta 'meininkiä',
mutra siinä raisi mennä rykisön koko ammusvarasto, koska siitä lähtien saatiin vain moraalista tukea, joka silloin

oli

ryylissä.

Kylän länsilaidalla saatiin myös koskerus sotaan. Siinä
joutuivat lähtemään linjaan Uuksunjoelle I joukkueesta
alik. Matti Kärkkäisen ja Heikki Rirvasen konekiväärir ja
rapahtumajärjesryksestä poiketen kerrottakoon tässä, ertä
he jouruivat Uuksun takana saarroksiin, jonne heiltä jäi
kaikki maallinen omaisuus: konekiväärit, hevoset ja ajoneuvoissa olleet reput, mutta itse heidän onnistui taistellen murtaurua läpi. Kärkkäisen miehistä kaarui ja jäi raistelupaikalle sotamies N i sk al a.
Komppania jatkoi matkaansa kylän halki Uuksunjoelle,
jonka maantiesiltaan pioneerit parhaillaan asettivat räjäholi
dyspanoksia. Sotamies Ville Saastamoisella
vähän niinmielikuvitus tässä mukana, ja niinpä hän
kuin kahden kesken
kertoi:
Ne as€ttavat panokset sillä tavalla, että sillan kansi
pyörähtää
pitkin jokea.
Ja silmää iskien jatkoi:
Kyllä siinä vanjat -saa töitä tehdä ennenkuin yli ovat
jos päärvät milloinkaan!
päässeet,
Edessämme oleva tie Käsnäselkään oli oudon hiljaista.
Niinpä siinä Uuksun takana käännettiin ajoneuvot ja palattiin takaisin kylään sekä poikettiin vasemmalle menevälle kärrytielle. Hämärän käydessä sakeammaksi komp365

panian kärki oli sivuuttanut Kräkinin talon, jonka pihaa
kaunisti kuusijättiläinen. Rivistön alkupään jostakin ajoneuvosta irtaanrui silloin aisan perärauta, jonka johdosta
tuli pysähryminen. Tällöin aivan kuin tilauksesta kuului
Käsnäselän suunnasta sarja lähtölaukauksia, joita seurasi
meitä kohti tuleva outo kohina ja samassa jo ympärillämme räjähteli. Selväähän se, errä maa veri meirä puoleensa, mutta hevosilla ei ollut mitään suojautumismahdollisuutta, ja lähtölaukaukset, kranaattien ulina ja räyähdykset eivät jäneet yhteen sarjaan, vaan niirä tuli toista toisen perään kuin "turkin hihasta." Olimme joutuneer keskirykseen kuormastoinemme.

Oli pimeä ja kaiken lisäksi ei ollut tieroa, mihin oltiin
menossa. Huudettiin kapteeni Halosta, mutta hänrä ei
kuulunut enempää kuin joukkueenjohrajiakaan. Komppa-

nia oli oteftava jonkun komentoon ja yrirerrävä
suojaan. Näin kävikin. Kuului huuto:

saada

Komppania kuuluu alikersantti Nousiaisen komentirä seurasi käsky:
- Ja
Jokainen ryhmä kääntää ajoneuvonsa ja lähree suun- josta tulimmel
taan,
Nousiainen toimi erittäin tarmokkaasti ja onnisnri
käntämän komppanian, n'rutta keskirysalueelta ei ehdit-
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ry poistua, kun paikalle saapui kapteeni Halonen,

ja

Nousiainen heti ilmoitti

toonl

Komppania kuuluu nyr kapreeni Halosen komen-

Lähdettiin iiikkeelle, ja mikä merkillisintä, keskirys ei
aiheuttanut tiettävästi

mitän vahinkoa. Jälkeenpäin ker-

rottiin, että vihollisen tulenjohtaja oiisi ollut siinä isossa
kuusessa, jonka juuritse ajoimrne, mutta ruskinpa siinä
puheessa oli perää. Parhaan keskiq'ksen aikana meni siird
hevonen läpi, että kipinär vain sinkoilivar reen pohjista.
Ajaja oli Er.P:n sotamies Yrjö Kräkin, joka oli palaamassa
muonanvientimatkaltaan ja ioutr.ri kotinsa pihamaalla keskitykseen.

Alikersantti Augusti Nousiainen, joka toimi keskiryksen aikana, kuoli heti sodan jälkeen saamiinsa rasituksiin, ja hänen poikansa Kalle Kusraan kurnmiksi oli luPautunut ime marsalkka Mannerheim. Kerrotulla tapahrumalla oli ruskin siihen osuurtrr. murra marsalkka rahtoi
olla osaltaan keventämässä r'eikeuksiin jourunurra perhettä.

Palattiin pari kivenheiron m.rrk.re rnunrielle päin, ja
pystytettiin teltat vesakkoiseen norkelm.r.rn, eikä yön aikana tapahnrnut muuta kuin muurnrneesra tilanteesta
johtuen ehkä useimmat selaililrt el.imlnsä kuvakirjaa.
Tämä näkyi varmaan naamoistamn're umtrlle. kun päivän
puuhat päätimme aloittaa itserimme'r'rhvisramalla, mutta

ei ole jäänyt muistiin, oliko pal.rnp.:.inikkeenr reetä niin-

kuin tavallisesti. Kypärär n.reillä kuirenkin olir'.rt päässä
lierit aivan olkapäitten varassi. jr rImJ iohrui siitä, kun
venäläisten rykistö ampui parh.rill.r.rn riirsemme ravorellen suomalaisten rykkejä k1'län llnsii;i.l.rlte. Tätä ruokailuamme karseli teltan toiselra puolelr: loukkueenjohtaja,
kersantti Koskinen naama svnkklnä. j.i sirren hän karjaisi.
Lakki päästä, perkele, r'aikk.r mikl olkoonl
-Samassa meilrä lensi kypärär. j.r r.risip.r lentää sinne tel-
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rrrnhavuille mf iis kalankeitekin. Siinii saatiin oikea ojenettei Su<,rrnen kansirn vanhoista oh.jesäär-rnöistii sr,rvi
tinkiä poikkervissirkrran oloissa. Sitten joskus jälkeenpräin
nr.rs,

muistutin Koskista tapauksesta, jolron hän turmrsi:
Niin . . ajirttelin sill«rin, että pxtnrkkaanlrir olen

joutunut...

oli

KKK:ssa

huono tuuri jotrkkueenjohtajilla, niinpä

kers. Koskinenkin oli tulltrt tiil,clennl,ksenä ja tästä johtuen ernrnme vielii tr.rnter-reet toisiamme. Hu«rno ttruri jltkui, .jrr kersrrnttikir-r haavoitrui joutuen pois .ioukostamrne,
ioter-r ei ole tietorr selvil'ry'ikri hiin sodistrr, mutta terveiset,
j,rs rriirnii rivir rniehen tirvoitt.rvrrt.
Piiivii saattoi «rlla puolessa tai viihiin 1'likin, ktrn kr»nppania liiksi Iiikkeelle. Kuljettiin taas ohi sen iättiliiiskLrusen trloineen, jossir illalla jor-rcluttiin krrrnrurtrikrrsreeseen,
.ja kierrettiin kylälle suo;ehrskunnantirlon r;rakse. Siellii
vieriin kor-rekiviiiirit aserniin,,rnrl.rrm.rsurrnrJn,l Llornls«rjar-r pohjoispuolinen mriisto. jost.r sur.rnn.rsr.r veniiliiiset
olivat tr-rlleet Uukstrnjoesta I'li Se kivririri, j«rnkrr nriehis-

tön

kur,rlr,rin,

joutui lähellli

U«»nrrsojan siltaa olevirn

tl-

krr-t pillxxl'1, j<inkir tlk»rsrirkennnksen nLrrkrrlle .rscrinlne
rrseernme, jrr kannoin.rrnc pirljon vliilarrrikoitr. siilii .rn'i-

oimme, ettei rilar-rteen rrlettua siihen ole nllth!l()llisrlrrs
s:urrlrr riivtleunvsrii. Siinii tietri pitkin ,.i sill.rsril r'li m.rr-ssi

-i.K

Ixl1111611nraar-r

jiir.jestl'kseen Uuksunjoen

muttil rehtiivii oli sille llivointainen jri

nrlleira.

j.ii

ker-

lu kivcii

tom.rilr)
srratiin

lli

t.r1.x11li5.r,.r

rris

Kitrruvcclen srnkrrrih;rtr.ir.rille. RrrLrnriir
vasra l9-i I , kun sir<»nllaiser 1.j1.1511 .rt r.rk.risir-r

I-Jorr-raalle.
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rrlprrxn Tirlvisorrr rrlkoi JR i9:n
liin'elLi. I.r tiihiin
I.KKK:n eräiin kk.rnieher.r r.rliken'riinii.
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hrrn tuntui ktrin olisi liikkunnut ei-kenenkiiiinmaalle .ja
siratoinkir.r olla viin.reisiii miehiii. jotka jiittir'ät Sk.talon.
Tie oli tiiyr.rnä miestii ja kuorntasror, niin että ajoitt.rin er
päästv eteen eikä taakse, mLrtta hil)alleen vrluttiin kyliistii,
josta oli ntuotlostunut iiittiliiiskokko. Ki'län ulkopuolella,
jossa edellisenii piiivrinii seurlrttiin 11'kistön toimintar, oli
r;.rtsun virstrrrrnottrija, jir matka jatkui r-ryt jalkamiehenä Siiriur tiehiurrlirn, jossir yrivyttiin. Seuraavlnrr piiir'änii
joulukutrn !:nii
oltiin turs siinii mistii liihcle ttiin Lrva-

i

I
I

I

Ilta alk«ri hiimärq'ä jrr samirJla alkoi myiis tunrurl, ettii
rneiclän rrntama panos riihiin taisteltrr.ur sil.lttar ;iiädii hyvinkin viihiin. Siksi akrirnme kar.rtaa vyrilaatikoita vähen-rmiiksi aj<>netrvoillc. virikkir tiristclun iiär-ret Ll«»nasojirn takua läheniviit ja kutrlat vil.reltelivät yliiptrolellamn.re. Niin sitten kiivikin, että tirloistir rlkoi tuprahclella
savuja ja me iouduimme keriiämiiiin krlmppeemme .i:r menemiiän ajoneLivoille. joita ei eniiii tavattr.rkaan. Noustiit't
sk.talor.r pihaan ja siellii oli parhaillaan kiiy'nnissii s)'r)'ry'sputrhistir johtuva ikkunoitten siirkerninen. Lllkorakennuksen seinässä oli kiinni patalitxrnan komer.rtajan, kapt.
Palmusen ratsu. Olimme menossa jo portilla sairkka, kurl
hevonen hirntri periiämrne ia samrrlla liikehti, etrri hiinkin
liihtisi mukaan. Huusin ikkur.roita srirkevälle pioneerille:
Tietiiäkö hän hevosen ornistajasta mitiiän." Mtrtta lasien
helinästä johrLren hän ei kuulltrt huutoani, koskai.,r ei vestannut. Annoin kantamrrkseni t«risille r1'hmiin rniehille ja
käännyin hakemaan hevost:r. Matka porrilta yli aurion pi-
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MAUNO RAEKALLIO

TALVIPART

TalviOLI joultrrratto 19.19. Oli kuLrluisa pakkastalvi ja
sota. Olirnme liihdiissai prrrti<xrn Pitkänjärver.r ja-Hiiyhcnjärver.r välin.raastostir, jolle korkeurlelle joukkomrlle olivllt
hilialleen vetäyryneer Jiiiinreren rantanrilta käyclen viivyrystaisteLrja ja partiokahakoira ylivoir.naisra vihollista
valstaan.

Illernr-r-rdla lähti sittcn i)artiornme, vahvutrdeltlirn 22
rniestä. eräärr rajakersantin iohdolla hiihtämään Jäiin.reren
tien itäpuolitse pohj«riseen. Tehtiivänämme oli tiedustella
kuinka vahv«rja ja rninkä aselaiin joukkoja vihollisella oli

Persamon Nikkelissä K«rkrsjoeila, tarkkailla liikennerrii
Jään.rerer.r reillii se kri ottaa selville, oliko vih«rllisellri vartiostoja Noriirr-r rljaa vlstlrrn Platsioetr varrella Salmijiinclt;i
[xrteeseen.
Emme od<>ttaneet tapallvlrnrrne alkutaipaleella vieraita
parrioite, .foten kuljimnre väl'rän verryrrelyr)')'liin, ia keit-

telirnrne pari kertaa saikkaakin mennessärrme, sillii taskimme olevln parlsta saripr.rir Kuotsjärven eteläpäiihän
aarn

uvarhaisellir.

Varhain aattoarlmuna slavuimme Kuorsjärven piiähiin
tapaamatta ainuttirkairn sielua. Loppukibmetrit kuliimrne

hyvin varovaisesti, sillä Nikkelistä Salmijärvelle

.i«rl.rtavrr

rnaantie kulkee jtrLrri Kuots)ärverr eteläpään ol.ri, aivan iiirven rrrntaan. Tämän virrovaisuuclert olisimme kyllä r'oineet aivirn hyvin säästäii tulevaan kriytto<in, sillri ilrrrteeksernme ei tietä oltu kä1,tetq, nimeksikään. Jokr.r hevosajo-

neuvo siitä oli kulkenut, mutta sekin liikenne nävtti olevan vähäistä. llman suurernpia seremonioita stritrttelimme tien yli iärvelle ja hiihdirnme aivan jiirven iriiretrr.i.t.
rannalla kasvavien tiheiden paju- ia koivupuskien vicr;.:stoja. Marka siitä Nikkeliin ei ollut pirkä, ja oikeast.i.rtt
jonkinmoisia asuinrakennuksia alkoi olla io heti Ku«xsiirven eteläpriästä lähtien. Inutta ne sij,ritsivat 1'lemp.iv1.i
ri ntei llä. Hetk iser.r h i ihdettyämn.re heristel imrne ktln' i ut't -

----Q!!,
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Petsamon maantien seudut
sotatoim ialueena

Näköala Kuvernöörinkosken
majalta Petsamon tuntu reille

IONJOULU
me, sillä ylernpää tunturin rinteeltä kantautui erilaisia

äniä, kuten tynnyreitten kolinaa ja hakkausta, rnitkä äänet osaltaan osoittivat, eträ elämää jossakin muodossa oli
varmaan täälläkin. Tätä emme juuri olleet epäilleetkään,
juuri tämän elämän laajuutta ja laatua meidät oli läl.retetty
rutkimaan.
Lähesryessämme ns. Sahanrantaa, olimrne kaikki vähän
kol.rden ran-

niinkuin varpaisillan'rme, sillä tiesimme sillä
nan olevan aivan aukean. Tosin

oli varhainen aamu, kel-

lo siinä kuuden paikkeilla, ja tähän aikaan vuodesta vailitsi näillä leveyksillä vielä syvä yö. Mutta tällii kertaa,
ikivä kyllä, oli pahuksen kirkas yö, sillä kaikki Jumaian
miljoonat tähdet olivat mitä aktiivisirnmin roiminnasse,
niin että näkyväisyyttä oli meidän rarkoiruksiimme vähän
liikaakin. Siitäpä me nyt sitten näimme s\'\'n siihenkin,
miksi äskeisellä tiellä oli niin heikosti liikutru. S,rhanrannasta suoraan yli Kuotsjärven oli aurarru ieveä tie Salmijärvelle, ja tätä tietä oli liikuttu enemmän kuin r'ähän.
Vaikka lähestyimme aukeaa hyvin varovaisesti olimme
suoraan erääseen vihollisen plurunaen". siiIä juuri ensimmäisen miehen pistäessä nokk.rns; eukean

silti törmätä

reunaan, kuului ylempää kumpareelta peri-koLme riukkaa
komentosanaa.

Kenenkään pihahtamatta veräyn'i koko prrrio nopeasri
rantapajukkojen suojaan, ja huomasin jok.risen miehen
vetäisevän aseensa selästään.
Meidän ei tarvinnut paleltua odorellessar:rme. sil.lä melkein heti alkoi kuulua jatkur-asri voimisrur'.rr rskelren
narskunaa pakkaslumisella tiellä. ir pi.rr.r p.:rkrhri nf,kvviin
kaksi kiväärein aseistettua rcr;rmiesrf,. i.r norn krrnmenkunta askelta heidän perässään hppoi nlklviin miestä
kuin meren mutaa, aseistamartomi,r. hrem.rn kuin ränsisryneitä olentoja, jotka tävdellirssJ ep.ir.rhdiss.r laahustivat eteenpäin. Jokainen n.rersri k.isirri. errä mieher olivat

vanke.ia ja varmasti heidän omia rikosvankejaan, sillä eihän vihollisemme ollut hyvään aikaan mitään rctaa käynyt, paitsi mitä vähän Puolassa kävivät näyttämiissä itseäär.r, niin että sotavangeista ei voinut olla kysyrnys.

Vangeilla näytri kuitenkin olevan huopatossut ja karvalakir sekä luultavasti toppatakit ja -housut, eikähän tärillä
tänä talvena olisi heikoilla kamppeilla pirukaan tarjennut.

Olimme niin syvenryneet tarkkailemaan huopatossujonoja, että jokainen hiernan hätkähti, kun vankijoukko, siinä 70--€0 n-riestä, äkkiä loppui ja heitä seurasi, taas noin
kymmenen askeleen päässä, kyrnmenkunta aseistettua
miestä. Huomasin, että ainakin edessäni olevat partiomme rniehet ikäänkuin kivettyivät ja varrnasti prrristivat
lujernrnin aseensa perää, sillä olirnme niitä liian lähellä,
vain noin 30---10 metrin päässä. Oli tosin yö, n'rutta valoisa yö, olimme kyllä osittain rantapuskien suojassa ja päällämrne melko puhtaat lumipuvut, mutta sittenkin aivan
liian lähellä.
Pelkäsin, että jos jokukaan noista saattovartiomiehistä
katsahtaa meidän suuntaarnme tarkemmin, olisi matkamme lopussa, sillä varmasti n-reidät silloin huomattaisiin.

Olisimme tierysti rlielen ylennykseksemme panneet
aseillamme sotilaat tiellä tanssimaan ripaskaa, mutta keräpä se olisi hyödytränyt, olisimme kuitenkin saaneet lähreä rakaisin

jr

liukkaasti.

Herra vihollinen ei kuitenkaan ollut kiinnostunut vähääkään tarkkailemaan ympäristöä, taisi aamuväsymys
vielä painaa heissäkin. Miehet marssivat vain rauhallisesti
eteenpäin, autuaasti tietämättä minkälaisessa vaarassa he
jr.ruri olivat olleet. Kukaan heistä ei puhunut, ei pukahtar.rut, paitsi yksi, nähtävästi johtaja, joka aina ionkun ajan
päästä komensi: Skreje, skreje (: pikemmin, pikernmin),
mutta äänivaransa hän kyllä käytti hukkaan sillä mitään
lisänryvä vauhtia ei joukossa huomannut. Taisi mies
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huudellakin vain omaksi lystikseen, sillä täytyi kai hänen
jo tuntea laumansa.
Kyyrömelimme siinä rantapöheikössä vielä varttirunnin
ajan, mutta kun marssijat alkoivat näyttåd vain rummalta
massalta kaukana jäällä, hiihti ,iohtajamme aukean laitaan,
kurkisteli ja kuunteli hetken, heilautti sitten kättään merkiksi, että nyt painutaan. Painuimme tosiaankin äkkiä
tien ja aukean yli. Muistan vielä hengessdni ajatelleeni, että mitähän h7vä ystävämme Venäjän mies mahtaa ajatella
huomatessaan kovan ladun ylittävän heidän yksityiskäyttönsä vararun tiensä.
Sitä vastausta vailla hiihtelimme sitten edelleen järven
itärantaa pitkin pohjoiseen, kunnes pääsimme Pitkään.
loukkoon, joka on Kuotsjärven pohjoispäässä oleva pitkä
ja kapea lahti, jonka molemmat rannat kohoavat hyvin
jyrkkinä ylös. Tästä oikaisimme yli lahden, ja nousimme
jyrkän rantatörmän päälle, josta tiesimme päivän valjettua

pääsryämme isäntämme saattoi vain todeta, että mihinkä.än paikkaan

ei ollut koskettu, kahvipannukin oli kui-

vurnassa kumollaan hellan reunalla, samoin auki oleva
matkagramofooni göydällä, kaikki niinkuin hän oli ne pa-

ri kuukautta sitten jättänyt.
Tämä tunrui todella kummalliselta, talo oli vain vajaan
puolen kilometrin päässä Samij[rvsn-psg5amon maantiestä, jota vihulainen oli jo hyvinkin pari viikkoa ajaa
körötellyt. Ihmettelimme ja mietimme. Talo ei kylläkään
delle näkynyt, mutta sittenkin.
Saaruamme viltit ikkunaan ja tuikattuamme tulen
lamppuun ryönryi isäntä, kersantti, ja meitä muutamia
mr-rita kamaria vilkaisemaan, missä välissä pari jermua
hyökkäsi grammarin kimppuun, toinen hammas irvessä
kammesta veivaten, toisen selatessa kiireesri levyjä, joisra
saikin yhden pyöräytettyä pinnalle ja prni. neulaa vaihtaniatta "kraapinan" käyntiin. Toosasra rupesi kuulumaan

;

Höyhenlärven
majatalo
Petsamon

Nikkeli Oy:n
kaivosPai kka

saavamme hyvän tähysryspaikan

yli koko Nikkelin

alu-

een.

Päivä ei ollut lähimainkaan vielä valjennut, sillä se jaksaa Lapissa näin joulun aikaan viivytellä pahr.rksen kauan
nrloaan eikä juuri viivyttele pois mennessään.
Joukossamme oli eräs, joka oli ollut useat vuodet öissä
Nikkelissä, ja jolla sattui olemaan pieni talo jur-rri täiiä samalla harjulla, vain muutamia satoja metrejä tästä meidän paikastamme. Hänen ehdoruksestaan lähdimme tar-

kastelemaan, missä kunnossa hänen omaisuutensa nyt
mahtaisi esiinryä. Mies oli nähkääs joutunut lähtemään
sieltä lokakuussa YH:on eikä ollut sen koommin taloansa
nähnyt, joten ei tarvinnut ihmetellä miehen intoa.
Saavuttuamme noin sadan metrin päähän talosta antoi
keulamies merkin, pysähryen sille paikalleen:
Savun hajua, kuului hiljainen kuiskaus, joka kulki

- koko jonon.
läpi

Tarkkailimme hetken taloa, mutta

- minkäänlaista liikettä tai edes valon
kun emme nähneet
pilkahdusta, Iähti meistä muutarna mies hiihtämään talon
ympäri. Saavuttuamme pitkin jyrkän rantatörmän laitaa
muiden luo takaisin saatoimme vain todeta, mistäpäin savut olivatkin peräisin, niin ei ainakaan sen talon piisistä,
sillä lunta ei ympäristössä ollut rikkonut ainoakaan suksi
tai tossu, ja eteisen oven edessäkin oli lumikinos.
hiihtelimme taloon ja omistaja lähd ensimmäiNoo
senä yrittämään
sisään.

Mitä

tahansa hän sitten

oli odot-

tanutkin, mutta tuskinpa tätä. Ovi oli lukossa, ja
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sisään

hieman rasahtelevana, mutta hyvin äänekkäänä Jorin

"Vanhan kartanon kehräävä rukki". Kersantti hyppäsi
ovelle kuin pantteri, tämä mökä oli sentään vähän liikaa
näin lähellä tietä, josta emme tienneet ketä siellä liikkui.
Mutra ralon isäntä ylitti vielä kersantinkin, hän oli jo
ovella ja saman tien pirtissä, kädessään pari paksua villasukkaa, jotka hän kiireesci tukki riernurasian kitaan.
Aäntähän ne nyt kyllä eivät parantaneet, mutta hil.lensivät
lujasti, vain taustapihinäksi.
Partiomme johtaja katsoi nyt kuitenkin varovaisuuden
parhaaksi, joten hän lähetti kaksi miestä r'artioon rien varteen sekä pari miestä lahden törmälle täh1'stCmään.
Kulutimme siinä sitten aikaamme kolmisen tuntia, toiset vuorollaan vartiossa, toiser kahvia keitellen, poltellen
tai saaden vähän kyseenalaista nautintoa hiljaa kähisevästä mölytoosasta.

Puolen yhdentoista maissa menimme kersantin kanssa
maantien varteen vähän niinkuin kuulostelemaan, mutta
vartiomiesten kertoman mukaan ei siellä ollut nytkään
mitään liikettä näkynyt. Ån'elimme vihollisen ajavan kolonnissa, koska yksiryisiä ajoneuvoja ei ollut nä§nyt,
vaikka tie oli hyvin auratru, ja varmasri vilkkaasti liikutru,
olihan se ainut tie Liinahamarista Salmijärvelle.
Siinä tietä ihmetellessämme kuulimme hiihdon kahinaa
takaamme, ja huomasimme toisen tähysrysvartiomiehistämme tulevan meitä kohti niin lujaa kuin housun takamus myötä antoi.

mia miehiä oli tiellä, kun iLnan mitään varoitr.rsta ylempiiä mutkan takaa putkahti tielle kuorma-aut<-r.
Ei se millään hirmuvauhdilla tullut, mutta tarpeeksi
meille, häthätä joku tiellä olevista ehti kapuarnaan töyräiille, toiset vetivär itsensä takaisin sinne rnistä olivat
tu.lleetkin, kun aur<.r jo pyyhkäisi ohi, ja perästi ruli pari

Nyt ne pahukset ovat perässämme ja niirä on paljon,
henkäisi
mies kun pääsi tarpeeksi lähelle.
Missä asti ne sitten tulevat? kysyi kessumme katsellen- sanansaattajaa jännitryneenä.
Järvellä ne hiihtävät, hironmoisena laumana.
Johtajamme ei muuta kysellyt, oikaisi vain suoraan rähysryspaikkaa kohti, hengäsrynyt vartiomies ja minä perässään. Saavurruamrne paikalle huomasimme tosiaankin vihollisia monta joukkuetta hiihtelemässä järvellä, mutta
siellä hiihdettiin useammissa ryhmissä ja moneen eri
suuntaan. Tui.iotimme järvelle aikarnme ja viimein kersantti ähkäisi:
No, ei ne näytä ainakaan mitään kiirertä meidän peräiimme
pitävän.
Minäkin murahdin:
- ne pahukser harjoitrelevar hiihroa
Luulisin, että
- alhaalla. Ja siihen tr.rlokseen me kaikki viimein
tr.rolla
- vielä herkisen olimme ruota menoa järpäädyimme, kun
Petsamon Nikkeli Oy:n

muuta. Kaikki pahukset laskettelivat menemään "vapaalla", ilmanko sieltä ei iiäntä kuulunutkaan, olivat nähtäväsri saaneer käskyn säristriä pensaa.

Ensimmäisen auton lavalla

oli jotain kuormaa, mutta

toiner.r ja kolmas täynr.rä viluisen näköisiä sotilaita. Emme
liikahtaneetkaan, jokainen oli saanut aseen käteensä odotellessaan autojen pysähryvän. Varustauduimme paahta-

maan hyvät tervehdykset autojen lavoille ja sitten äkkiämetsään, sillä kukapa tiesi, mitä tulisi vielä perästä mr.rt-

kan takaa.

Partiomme
hen

oli kuitenkin nyt jo hajonnut

kahteen

kilökunnan asuntoia
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No nvrpähin lre sirren i:;rruir;:srr srivrr. ia vJrnlJsti
myöskin tan'irsivarkin. Emme kummink.r.rn olleer ruiieet
tänne suksiharjoiruksia karselemr:n. r'lrkk.r an'okas tietohan tämäkin oli tavallaan. mr.rtr.r meril.i oli vielä muitakin homrnia ja päivd, alkoi oll.r pi.rn puoless.r. Johtajam-

me sanoikin, että nyt lähdertiin n.iilt.i pelkisilra, joren

hiihdimme talolle ja haaiasimme muka.rmme miehet .ja
kamppeernme. Omistaja sanoi hyr'ästir ralolleen. j.r me sujuttelimme siitä tien varteen.
Tienvarressa taas kuuntelimme ja k.rrselimme. oikeastaan hitrkan liian kauan, sillä sen takia me olimme taas
jor.rtua liemeen, jos vain viholliskolonnan johrajan ajatukset olisivat kulkeneet meidän käsicdmiämme ratoj.r.
Oli niin, että vaikka olimmekin harjulla. tämä aivan
riittävästi murkainen tie nousi tässä aina vain vlemmäs ja
ylemmäs kohti Kuvernöörinkoskea, majataloa ja siitäkin
edelleen aina Maanselän runtureille asti.
Emme olleet kuulleet mitään epäillyttävää, joten läh-

dimme ylittämään tietä parin tien murkan väiistä. Ar.rraus oli tehnyt penkat jyrkiksi ja koviksi, joten joka miehen ole aina vähän tapeltava penkkaa vastaan ennenkuin
pääsi siitä yli, joten porukastamme oli aina monta miestä
tiellä odottelemassa tappeluvuoroaan ennenkuin edellinen
pääsi ylös.

Puolet partiosta oli jo päässyt kunnialla yli, ja muuca-

osaan, ja jos tässä kahakoimaan ,joudutaan, kuinka sitten
taas päästäisiin yhrymään ja koko alueelta pois. Siinä olisi
ollut hankaluuksia myydäkin. Hitaasti, rnielesrärnrne kar-

rnivan hitaasti vyöryivät ar.rtot miehineen pois, ja mutkan
taa, eikä nyt tien toisella puolella viivl'telq,, koko loppuosa partiosta ryöntyi yhclellii kertna tielle jir satnirn tien yli,
eikä penkkakaan tuntLu)Lrt paljoa l.ridastavan.
Eikä siinä liikaa kiirettä ollut pidetry, sillä nyt alkoi
mutkan takaa ryönryä autoa kuin köyttä, onneksi oli kolonnaan päässyc synryrniiän pieni repeyrymä.
Ensim.mäiset neljä
viisi olivat täynnä rniehiä, tusi- tavaralastissa. Hiljalleen ne siinan verran muita perässä
rä soluivat ohi, meidän ihmetellessä mitä ensirnmäisen
auton kopissa istuva mies, sillä siellähän kolonnan johtajan täyryi olla, mahtoi ajatella mennessään noin vain ohi,
käyttäydyimmehän heidän omiksi miehikseen rnelko omituisesti, meillä oli oudot hunipuvut yllä ja siksi toiseksi,
eiväthän he siellä tähän asti suksilla oileet missään liikkuneet, taisi nukkua ajurin vieressä koko ä,ijd-paha.
Selviydytryämme näin kolonnasta otimme kurssin Tiillevin kylään, Salrnijärveltä siinä 10-11 kilometriä grhjoiseen Paatsjoen rannalle. Matkallamme ei tapahtunut yhtikäs mitään, ja Tölleviin saavuttuamme saatoimme heti to-

deta, ettei vihulainen ollut käväissytkän näillä main,
koska kaikki lumet, samoin kuin j<rn jääkin, oli aivan neirseellisessä kunnossa. Suurin osa miehistä olisi halunnut
yöpyä kylässä, sillä akrimme olla jo vähän väsähtäneitä, fa
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pimeyskin painoi kovaa vauhtia påålle. Ja vielä lepoa puolsi yksi painava argumentti: Olihan nyt Joulun aatto.
Kersanttimme katsoi kuitenkin olevan liian vaarallista
yöpyä kylässä, joten katselimme jo vähän pitkän toisiam-

me, mutta silloin edellisen eapin talonmies ilrnesryi
taas kuvaan. Hän tiesi parin kilometrin pässä olevan tilavan tukkikämpän, jossa varmaan olisi rurvallista yöpyd.
Siinä sirä sitten hiihdertiin l«ämppää kohden jokaisen
ollessa vaipuneena omiin ajatulsiinsa, luultavasti kukin
mu isteii entisiä joulua attojaan.
Mietteissämme suksiessamme tulikin kämppä vastaan
oikeastaan pikemmin kuin olisimme osanneetkaan odottaa. Kukin heräsi ajatuksistaan ruveten tarkastelemaan
tulevaa joulunviertopaikkaamme. IQimppä näytti olevan
oikea vanhan kansan tukkikämppä, tukevasti rakennettu,
matala, mutta pi&ä.
Nousimme nopeasti suksilta, taisi jokunen jo ehtiä sisäänkin, kun toiset äkkdsivät kämpän takana 5-4 porcz,
Posaattoihan niitä olla enemmänkin. Joku hihkaisi:
jat, tasrä saatiin joulupaisti!
nyt
nähtiin,
kuinka
vä- Ja sota vielä oli ehtinyt
hän vajazn kuukauden kesränyt
miesten ajaruksia muuttiunaan, sillä ei siinä tultu ajatel-

leeksi minkjlaiseo vaikunr.ksen vihollisen

selustassa,

mahdollisesti hyvinkin lähellä vihollista, kirkkaan kuulakkaassa talvi-ilmassa ammutut laukaukset tulisivat aiheuttiunaan, sillä sanat ikäänkuin vielä väreilivät ilmassa, kun

pari miekkoista tempaisi konepistoolit ja ampua rävåyrtivät muutamia sarjoja poroihin. Neljän poron nähtiin kellisryvän kuolleena hangelle. Niistä laukauksista oli sitten
seurauksia joulurauhallemme, mutta niistähän emme vielä sillä hetkellä mitään tienneet. Partion
johtaja ja pari muutakin miestä katseli ensin vähän kieroon laukaukset kuultuaan, mutta tehty oli tehry, ja nälkä
oli vähän kullakin, joten siinä vain painuttiin toisten mukana valmistuspuuhiin.
Sisältä kämppä oli suhteellisen siisti, yhdessä nurkassa
suuri kamiina, toisella puolen pi*ä pöytä ja pari penkkiä,
sekä peräseinä kokonaisuudessaan yhtenä lavitsana. Kamiinan vieressä hyllyllä oli pari kolhiintunutta kattilaa
sekä isohko, noin 8 litran pata. Ilmoittauduin suoraapälrä
ylimmäiseksi kokiksi ja sain heti avuliaita apulaisia. joisra
toiset lähtivät hommaamaan puita, toiset kantamaan kattiloilla, padalla ja muutamilla römpsillä lunta kamiinan
päälle sulamaan, siinä välissä kun minä sytyttelin rulta.
Neljä miestä, jotka olivat totuneet näihin hommiin, olivat jo lähteneet pr.rukkoineen nylkemään poroja, niin että
vähän jokainen oli jollain lailla valmistelemassa juhla-ateriaa, joksi me sitä silloin vielä kuvittelimme.
niin, lumer olivar sulaneet, pataan oli pantu parNo
lihoista kiehumaan ja kamiina hehkui puhaita paikkoja
naisena kuin kettu nurkassa. Mutta kamiina oli tehry
enemmän Idmmittdmistä kuin keitt'ämistä varten, ja kun

§llä muitakin

piinan. Äåntå ällåmeidän lääkintämiehellämme kyllä oli,
olihan hän siviilissä kanttoriurkuri, sääli vain, että hänen
'aänivaransa tallä kertaz menivät aivan hukkaan. Kul<aan
jermuista ei joutanut kuuntelemaan, vaan alkoivat lusikoimaan poron kappaleita pakkeihinsa ja sieltä taas nielemään niitä liiveihiniä melko vähällä hampaiden rasituksella, ne kun eivät oikein jouruneer mukaan syömiseen.

Lääkind-aliupseeri

ei, enkä silloin vielä

minäkään,

osallistunut tähän pikasyöntiin. Me olimme siinä kypsymisä odotellessamme kiehauttaneet pakillisen kahvra ja
kulaurtaneet sen muotoomme. niin ertei minua vielä siinä
jamassa nälkä erikoisemmin ravistel.lut, löin vain lisä tav^ra,a patan ja hämmentelin kattiloita. Näissä kummas-

sakin kiehuskeli lihaa, kumminkaan miään erikoisempaa kiirecä piämättd" näille kartiloille kun ei löyrynvt
mitdän reikä kamiinassa, vaan saivat kuumua kamiinan
pällä kuhmuraisilla pohjillaan parhaansa mukaan. Eihän
näissä kattiloissa näin ollen mikään

§'psvmän ehtinyt

ennenkuin vaelsi miesten vatsan pohjiin.
Vähitellen illan päälle tuli minullekin nälkä ja rupesi
niinkuin lihan halu tuntumaan, samoin kävi herra kaverilleni kanttorille, mutta hän ei, lääkemiehen kutsumukselleen uskollisena, syönytkän suoraan padasta tai kattilasta,v^ n haki ulkoa vähän poronrasvaa ns. kuuta, vuoli si-

tä pakin pohjalle ja paistoi siinä lihaviipaleita kypsiksi,
mil«j teko osoittautui viisaaksi. En älynnyt tai jaksanut ollaybtd. viisas, vaan koska katsoin, että toiset elivät ja voi-

vat hy'vin, aloin minäkin ahtamaan lihaa nahkaani aika
liukkaasti. Jospa vain olisin jaksanut odottaa vielävajaan
puoli tuntia, olisin §llä minäkin malttanut käristää ruokaani pakissa vaikka koko illan, ennenkuin olisin pannut
poJaakaan kiduksiini.
Yajaan puolen runnin kuluttua alkoi sitten näkyä ensimmäisiä oireita. Ensin muutama mies kävi äkkiä vähän
vaaleammaksi, puristeli mahaansa ja vilkuili levottomana

kuperapohjaisesta padasta ei sopinut muuta kuin pikku
osa parirenkaiseen kamiinaan reikään, oli kiehuminen hy-

vin hidasta, ja kun miehillä tunruivat nalkä, ja poron lihan halut lujasti lisäänryvän, alkoi lihojen kypsymistä
odottelevien katselijoiden kärsivällisyys heikentyä, ja pahukset rupesivat ryhmitrymään padan ympärille römpsineen ja lusikoineen, paitsi yksi, joka oli aina puolituntisen kerrallaan kuulovartiossa ulkona, sekä toinen, joka
olin minä, sillä minähän olin muutenkin jo heilunut padan ympärillä saadakseni keitokseni .jollakin noitakonstilla pikemmin kypsymään. Vielä oli muuan kolmaskin,
mukanamme oleva lääkintä-aliupseeri, joka jyrkästi ja äänekkäästi varoitti toisia syömästä puoliraakaa lihaa, sillä,
kuten hän huusi, siitä ei saa kuin vatsan purut ja ikuisen
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ovelle, minkä takana pakkanen odotti, mufta ei aurranur,
siitä oli pikapikaa pyyhkriisrdvä ulos. Vähän päästd nämä
uroot palasivat entisrdkin kalpeampina sisään ja horjuivat

ollut monin verroin paremmat mahdollisuudet kuin

suoraan lavitsalle.
Ei kestänyt kauankaan, ennen kuin oli täysi ruljanssi
käynnissä. Miehiä painui jonossa ulos, toisia horjui sisään,
kaikki mitä surkeimmassa kunnossa, muristen y-a epäkris-

si ollut ruokaakin riirtävästi, olipa nurkassa kuusikin,
jonka oli yritteliäs lädkint;imiehemme jostakin hakannut

tillisesti kiroillen. Ainoastaan läkintämiehemme oli
kunnossa, hän kun ei ollut pilannut rikki sisikuntaansa
ruolla puoliraa'alla lihalla.
Nyt mies kulki ympäriinsä jaellen vähäisiä tablenejaan
itse kullekin, hyvin rietäen, erteivät ne paljoakaan aurtaisi, mutta olipa hän ainakin asiassa mukana.
Siirä jouluaattoillasta ja yösrä ruli meille fokaiselle vaikein ja surkein ioulu, mitä me koskaan ennen olimme
viectäneet. Oli ikävää katsella, kuinka miehet vuorollaan
koettivat lähteä puolitunrista kuulovartiovuoroaan suorirtarnaan, kukaan ei kertakaikkiaan oikein jaksanut pysyä
pysryssä, eikdhän siellä vartiossa kukaan seisorxrr, ioska
kerran ei jaksanut. Oli isrutrava jossakin, olipa niin pakkanen kuin tahtoi.

Ei

uskoisi kuinka nopeasri ruollainen perusreellinen

"ripulis ruiskimus" vie miehen alas, kukaan ei jaksanur

ru-

hansilla muilla rintamamiehillä sinä jouluaattona.
Meilldhän oli riittävän tilava, lämmin kämppä asua, oli-

sekä koristanut sen laukustaan ottamillaan pumpuleilla ja
mukanamme olevilla kynttilöillä. Mutta nyt olimme ,foukko surkean sairaita miehiä, joista ei olisi ollut suurtakaan
vasftrsta, jos vihollinen olisi arvannut meidän tåallä majailevan.

Miksi meidän pitikin mennä sillä keinoin lihaa hankkimaan, vaikka ruokaa meiltä ei puutrunut. Kaipa nämä kivut olivat rangaisrus siitä, että hyökkäsimme viartomien
poroparkojen kimppuun jouluaattona.
Ei niin pitkää yörä, eftei aamu kerral koittaisi, ja niin
koitti nytkin, mutca kovin harmaana miesten mielissä, ulkona oli kyllii kirkas vaikkakin pimeä talvisää.
Koko orkesteri, paitsi kanmori, oli vielä niin heikkona,
ettei meistä ollut sinä päivänä mihinkään lährijäksi, vaan
pidimme joulupäivän sabanina oikein raamatun määrdysten mukaan. Mitä joulumieleen ja tunnelmaan tulee, siinä olisi ollut paljonkin toivomisen varaa. Iltapäivän kuluessa alkoi vähän itse kukin vasta hiljalleen pirisryä ja

enää edes kiroilla, lavitsalta kuului vain silloin tällöin vä-

kuntourua.
Poppamiehemme

ku ei ollut yrimämässä ulos tai horjumassa sisän.
Itse en ollut niin huonossa kunnossa kuin monet muur,
vaikka tekemistä siinä oli minullakin. Aamuyöstä lähdin
sitten vartioon erään miekkosen edestä, joka kerta kaikkiaan ei jaksanut nousta, ei vaikka olisi siihen paikkaan ku-

tautunut vielä sikäli, ertä oli pessyt molemmat katrilat, ja
nyt siinä jouluillan rullessa me sitten hänen kanssaan yhdessä keitimme koko porukalle kahvit, kun ensiksi olimme käyneet jokaisen repusta kerädmässä kahvi-kolehdin.
Kahvi piristi jokaista kummasti ja alettiin taas uskoa elämisen jatkumisen mahdollisuuksiin.
Myöhemmin syrymi lääkäri-kanrtorimme kuusen §nttilät ja ehdotti että laulaisimme jonkun joululaulun ja virren, sekä aloittikin ponnella, mutta ei hän siihen mukaansa kovinkaan montaa saanut. Mutta kun pari laulua
ja virttä oli laulettu, ryrehryi koko yrirys, kun joku pahus
ehdotti, että eikö paremmin sopisi se virsi, joka alkaa eträ:
"Voi sitä suurta ruskaa, vaivaa, ahdistusta päällä maan".
Aamulla Tapaninpäivänä olimme taas täysin kunnossa
ja valmiina lähtemään taipaleelle, olipa joku ahnas sielu,
unohtaen edelliset tuskansa, käynyt veistdmässä jdåry ny rtd
poronlihaa mukaansa nyyttiin repunkatolle.
Sivakoimme Töllevin länsipuolelta Paatsjoelle, jora pirkin jatkoimme Salmijärvelle. Järvellä hiihdimme paremminkin Norjan puolelta rajaa eksyttäksemme mahdolliset Salmijärven kylän tähystäiät.
Nyt ilmaantui Norjan puolelta jokitörmää alas toistakymmentä heikäläistä raiavartijaa, nuori luutnanmi johtajanaan. Luutnantti ei lie ihastunut meihin ensi silmäyksellään, nojasimme kai liian välinpitämätömästi
sauvoihimme. Hänen tervehdyksensä oli paremminkin
jäykkä. Ensi kysymyskin oli hieman töykeä:
Tiedättekö, että olette Norjan puolellai' Kansainvä- lakien mukaan meidän pitäisi internoida teidät.
listen
Olemme suunnilleen keskellä jokea, emmekä mei- tähänkän jåddd, asurnaan, aioimme juuri lähteä
naa
omalle rannalle ja pysyäkin siellä.
Olemme seuranneet hiihtoanne, ja huomanneet tei- koko matkanne Töllevistä tänne asti kulkeneen meidän
dän puolta.
luu6nnnsin ääni oli nyt kumminkin jo pal-

hän ähkinää ja mutinaa, meinaan silloin harvoin kun jo-

rikoiru.
Siinä minä sitten istuin erään kannon nokassa ja ajarrelin ihmislapsen tyhmyyttä. Mekin olimme pilanneet
oman joulumme, sillä tarkemmin ajarellen. meillä olisi
voinut olla vaikka kuinka runollinen aarro, meiilähän olisi
Salmijärvi

oli siinä rulta ylläpitäessään kunnos-

jon leppoisampi.

Mistä te arvasitte meidän Töllevissä olevan, kersant-
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- pLrurui nyt
tikin

puheeseen.

Emme arvanneet, me tiesimme, ruli vastaus. Parti- oli nähnyt teidän hiihtävän Töllevistä ja myöhemomme
min kuulimme konepistoolisarjat, joten siitä lähtien
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olemme pitäneet vähän silmällä niitä seutuia. Minkälai'
nen ottelu teillä siellä oikein olii'
Eihän siinä kahakassa palioakaan kertomista oie, ei- siinä kukaan sen suurempia vahinkoja saxntrt' ioukähän
duimme vain sen takia viipymään päivää kauemmin.
Norjalaiset näyttivät aika uteliailta, mlrtta eivät sentään
kysyneet mirään. Sensijaar.r luutnantti selitti l.reiclän varan-

neen ambulanssinkin mahdollisten haavoittuneiden va-

Rannalla hu>masimtne meistä parin kivenheiton päässä
muutamien koivujen siin-reksessä alltion talon, ja kun ei

kuklan liikkur.reen, .niin meoli kyllä kaikki irtain viery, mtttta

ldhiyrnpäristössä niil'ttrinl't

nimrne sisään. Täältri

td.män olivat talon omat asukkaat evakttoitleet. Hella oli

Kuvernöörinkosken maantie kulki tuntu reiden yli
korkeiden lumikinoslen ympäröimänä
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ralta, sekä ruokaa ia muuta huoltoa siltä varalta, että jos
ni i nkr.ri n <;l isirnrne ou ttt neet vetiiy ry mään.
6111i5i6 itsekseni, norjalainer.r näi'ttäii oleHm.
- parljon -enemmän varpaillaal-r kuin sutlrpiirteinen Yevan
)

r.räjän n.ries.

Luutnantti kyseli nyt, oliko rneillä tuokla tarpeeksi. ia
hänen iatkaessaan taisi jokainen, j«rka yrnmärsi kieltä puraisra huuliaan, sillä arvon norjalainen selirti viirneksi:
On vahinko, ettii ette näin lähellä vihollista voi 'trn-

niitä otisi sieliä kyllä ja niistii saisi näin
pua;,oroja,

al-

kutalvestrr ihanair paistia.

Kun kersanrti ioten kr'rten rlli saantlt kerätryä pulieenlal.rjansa kokoon, selitri l.rän, että rLrokair meillä kvllii oli
tarpeeksi, n.rr-rtta kahvi ia sokeri triravat olla vähissä' vaikka pianhan tästä pitäisi päästii ornille linjoille.
Luutnerntti kertoi r-ryt heiclärl jo irattoilrar-ra veranneel-l
viihän suklaata ja leiv«rksia meirliin varirllemme, kosk;r
odottivat io silloin meitä, jotcr.r hän voisi liihcttiiä jonktrn
m ieh i srään ruorrl llilrt ne tänlle, rn ikiil i oc'l<lttirisimme ptrtl I i sen rtlutia.
Kiittelin.rme ntlrjalaisia, ja kersantti selitri meic.lin menevän r«riselle rannrrlle. mtrtta liihtetärnnre jonktrn rniehen tuotnirntieh iii vastirrrn.
Sotilaallisesti tervehtien erosimue norialaisistrr ia hiihtelin-rrre toiselle ptrolen jokea. Ttrlin siiuä meunessärllme
r.niettir.reeksi, ertä oli ht'vä, etrei ktrkaan meistii tietiinyt
kuinka hl virl norirrltrirlen «rli vtlrtlstiltltLltlLlt Ineitii vest.r.rrl-

ott.l.rrilirn. Mrtrtteu rtlisi lrian i<lkLr tullLrt kirtsrrtrkseen
liihteä sieltä mahaukiputtnsa rlPLril l.rakemaan, vaikkl, sitten huomasin, eil-riin kttkaarl olisi siinä ktrnnossa Pysr)'n)'r
sinne l.riihtämään.
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kuitenkin nurkassa ja laatikossa pr.rira, mutta kessumme,
joka oli lähdössä muutamien miesten kanssa rnaantien
varteen, kielsi syryrämästä tulta, koska savupiipun savu

näkvisi vrrnrlsri karraksi.
Heidrin mer-rryään ei n-reiclän tarvinnur kauankaan odor_
iai, kun näimrne muuramien norjalaisren tulevan omalta
puolelraan joelle isoine selkäreppuineen. Hiihdirnme vas_
taan ja saimme heiltä rnonennäköisiä laatikoita, jotka
kainalossa kirtrr-rtimme siten kun olirnme lämpimästi kiittäneet tuojia.

.

Laatikoista löytyi kaakaota ja sokeria sekä leivoksia, jor_

ka olivat norjalaisrer.r kovasti pitäniä "Napoleons Kaka"
nimisiä ,ja pahuksen hyviä. Err-rn.re tehneer hellaan nrlra jo
pelkästään käytännöllisistä syistä, montakos pakkia pienelle hellalle olisi n-rahtunllr, vaan raker-rsiÅme hvvän
roihun muuramier-r per-rsaiden suoiaan ulos rannalle.
Pian «rli höy11,ävä kaakaro ensirnrnäisten nokan alla,
muutamilla kesri vähärr enemnrän, kun ensin piti pestä lihan tähteet pois ;rakisrl. Kersantti palasi tien varresra,
mlrtisi iorain nuoriosra, mutta pian kelpasi nuorio hänenkin pakkinsa alle.
Keittelinrrne kaakaota .ja vLrorollarnme rähysrelimme
tietä. Pari kolonnanrapaista siitä rneni n-reidän aikanarnme
ohi. Ei näyttär.ryr idän mieskään pyhää pitävän.
Päivän alkaessa hämärryä me noin niinkuin väl.rän hävittömästi hiihdimme joen ja maanrien kapeahkossa välissä takaisir.r päin .ja viir.r.rein läpi vihollisen eruvartioiden omiin joukkoihinrn-re iLnan pienintäkään seikkailur.
Näin päätq,i rärnä reissu hyvin vaarartornan runruisen.r.
Vaikka olimme olleet hyvin lähellä vihollista monta ker-

taa,

ei

kun-rpikaan

puoli ollut ampr-rnut

laukausrakaan.

Tosin oli jouiLr ja sanoraan ertä silloin on maassa rauhe ja
ilmisillä hyvä tahto, r.r.rutta rneillii ei ollLrt rar.rha, ja hr.r,iir.r
tahclon puolesta en olisi paljoakaan veikannut, jos hr-r.ä
tahto olisi jourunut koetr-rkselle.
Salm ijärven

pohjoispäässä

oleva Pitkänloukon

Maksuvalmiina
Teidät pitää
Yhdyspankin
käyttötili

lahti

Käyttötilin shekistä teette
kynällä käteistä. Riippumatta
ajasta, paikasta tai siitä
mitä maksatte. Varmistakaa siis
maksuvalm iutenne. Avatkaa

Yhdyspankissa käyttötili.
Pitäkää sen shekkivihko aina
mukananne. Ja kynä.

YHDYSPANKKI
meidän pankki

luotta.muspa,nkki
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Taluisodassa

Alttoioella

I

AARNE SIMOLA

OLI viides sotapäivä, almanakan mukaan joulukuun

4.

päiva 1939. Olimme omaksr.rneet uuden järjestelmän, ios-

UIHTAIUllNI
RtlYAL
nyt myös muouihylsyssä

€

VIHTAVUORI ROYAL
muovihylsyssä on
vaativaa metsästäjää
varten kehitetty
laatu patruuna.
Erittäin hyvä peitto
ja iskuenergia.
M iellyttävän pehmeä
ampua.
Veden ja pakkasen
kestävä.

Toistaiseksi
saatavana
kal.12/7O
haulikoot 3,3 ja
3,5 mm.
Ovh. 50 penniä/
kpl

f'ö?
ax.9
376

I

sa ajan kuluminen määriteltiin tapahtumien mukaan.
Ajan määrittely alkoi marraskuun viimeisestä päivästä,
koska silloin alkoi sota ja niin siitä tuli ensimmäinen sotapäivä.

Edellinen tehtävämme oli ollut \lltonreleen kylässä, iosta siirryirnme Larnmassärkän maastoon. Tiirnä Lammassärkkä on melkeinpä puolivälissä marntietii Åitrojmn
Pojasvaaran suunnassa. Eipähän siinä ntiriiiin erikoisem-

paa särkkää ollut havaittavissa. Olip.th.ru vlin pienoinen karikkoutuma, joka jakoi suon k.rhri;r. Ifa;rntie oli
rakennettu tuolle kovalle pohjalle. N[.r;rntien itäpuoli oli
melko tasaisesti metsitrynyt, mutta länsipuoli sitä r,astoin
oli melko avonaista muutamaa petäjän klkkärää lukr.run
ottamatta.
Tiedossa oli, että vihollinen eteni Åittoien sttunnalta.
Edelleen tiedettiin, ettei edessä ollut omir joukkoja, eikä
kosketr,rsta viholliseen ollut.

Ensimmäisen joukkueen kaksi n'hn'r,ii. ensimmäinen ja

toinen ryhrnä, saivat tehtävän, joka lvhvkäisn'dessään
kuului: "Kosketuksen otto viholliseenl Toimin ensim-

mäisen ryhmän johtajana, joren iouduin aivan kuin "junaili,iana" tätä rehtävää suorittemean. Koska olin tähär.r
mennessä kantanut aserakkia roisteklmmentä vttotta,
näytti tehtävän suorittaminen minttsrl verr,rtrain luonnolliselta, jopa helpolta. Erikoista tässri oli se, että pysrykorva oli ladattu "kovilla" ja niillä rullaan pitämään kohti.
Hiihtovälineet jokaisen miehen kohdalla eivät olleet
parhaassa kunnossa, joten oli suorirettava karsintaa lähtijöiden kesken. Tuloksena oli, että kuusi rniestä "Pysrykorvat" kaulassaan riippuen, käänsivrit suksiensä kärjet
mars matkaanl
kohti Airtojokea ja
Tämä kuuden miehen
4'hmä käytti maantien lännen
puolisra maastoa. Toinen ryhmä käytti sen itäpuolta, ja se
oli miesvahvuudeltaan suurempi, ja joukkueen johtaja
seurasi sen mukana. Metsän reunaan, iossa maantie tuli
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oli matkaa noin kilomerrin verran. Katseer
sinne suunnatruina hiihtelimme oikein reippaan runruisesti. Maantie oli meistä toisinaan jopr parin sadan met-

suoaukealle,

rin päässä vasemmalla.
Olin juuri vilkaissur raakseni ja rodennut, ertä olimme
kaikki tiiviisti mukana. Mersän reunrln oli enää matkaa
vajaar sara metriä, ja saman verren ehkä meistä maantielle. Mutta nyt tapahrui sellaista. joka sai minut äkkiä pysährymään ja toimimaan air',rn vrrsromaisesri, ja samalla
hyvin nopeasti. Kajahti "Prsn.kon'rst.r" iaukaus, joka oli
Lammassärkän maastossJ ensimmirnen. Sen vaikutuksen
kohteeksi joutunur melko kookrs. pirkiän sineiiin ja piip-

polakkiin pukeurunut "neapuri

. joll.r oli aseenaan kivääri pistimineen, rerkahti voimaronna raaksepäin. Miten kohtalo saattaa olla oikukas? \äirä runnustelijoira oli
nimittäin kaksi. Pieni ja suuri, erumainen ja jälkimmäinen. Miten lie tuo jälkimmäinen tähräimeeni osunut, lie
ollut pelkkä sattuma.
Tehdessäni laukauksen jälkeen nopearr latausliikettä
nr-lla putkahti metsän pimennosta muurr.man miehen ryhmä kanraen pyörillä olevaa konekivääriä. Olimme tuosta
ryhmästä 70-80 metrin pässä, melkeinpä heidän vasem-

I

malla puolellaan. Olikin meille suuresti avuksi, ectä
saimme iskeä sivusta. Nyt en ollut enää yksin ortamassa
ketään tähtäimeen, vaan sitä teimme jokainen. Otin seuraavaksi kohteeksi kk:n takana olevan vihollisen, se löysi
oikean osoitteen. Nyt oli kiire...
Lähetin "Pysrykorvastani" vielä pari läherystä, vaan
niiden osoitteet olivat vähäsen niin ja näin, sillä kohteet
pienenivät ja kiirettä iuntui olevan rulossa Ympärilläni
oli kova pauke. Emme saaneet vielä tdssä vaiheessa rulta,
vaan saimme olla sen antavana puolena, mutta kuinka
kauan.

Tein nopean täyskäännöksen ja aloin vetää äskeiseen
tulosuuntaan, taasen olimme kaikki kovassa menossa suksien kannat osoittaen Aittojokea.
Olimme ennättäneet edetä noin kolme-neljäkymmentä

A', -4,
metriä, kun äsken rulituksemme kohteena ollut kk. alkoi
lauiunsa. Sitä ruli jatkuvana kestorulena ties kuinka kauan. Miten pirkiä vihollisen kk:n vyöt saattoivar ollakaanT Suo oli verrattain avonaista, joten olimme kuin
"Nallet kalliolla". Nyt oli tosi kiire. Mennessäni erään
petäiän käkkärän ohi, putosi siitä tuoreita oksia päälleni,
jolloin totesin luotien menevän yli. Hyppäsin vaistomaisesti heti sivuun, sillä tu.lta haluaa aina väistää.
Matkaa oli osapuilleen tehty noin sata-sataviisikymmentä metriä, kun tuli äkkiä mieleeni, että olivatko
kaikki mukana. Katsoin vasemmalle, siinä eteni kolme
miestä lujasti kilpaa, kilpaa kuoleman kanssa. Lähinnä

minuatekimatkaaOlli Kom

s a Suojärven Hautavaarasta. Hänen kasvoistaan saattoi selvästi lukea: "Oi jos tästä
päsisi". Mutta mitä olikaan tapahtunut edessäni oikealla? Siinä oli mies poissa paikaltaan, oliko saftunut? Ei,

pääsin juuri hänen rinnalleen, kun hän jo oli selvittdnyt
epämiellyttävän tilanteen. Aunus-Putrn ryönjohtaja Eino
Ko i v u ne n siinä irroitti kiintosidesukset jaloistaan,
kahmaisi ne kainaloonsa ja alkoi kilpajuoksun toisten
kanssa kk:n säesryksellä. Suoritimme tätä lujanlaista menoa yli puolisen kilometriä, kunnes olimme saavuttaneet
jonkinmoista näkösuojaa, jolloin voitimme vähäsen vetää
henkeä takaisin.

Entä mitä tapahtui muualla? Kuultuaan ruli-iskumme
komppanian pällikkö lausui:
Simolan ryhmä iskee.
Kun tulemme oli tauonnut ja- hiljaisuutga kestänyt kakjatkuvasti
laulaa
kk.
si-kolmekymmentä sekuntia,
alkoi
ja hän lzu5ul'
Päseeköhän niistä kukaan takaisin?
- meistä vähäsen jäljessä, ja kun sillä liToinen ryhmä oli
peitteinen
maasto se ei joutunutkaan tulitoiminsäksi oli
taan.
Palasimme kaikki, ilman pienintäkän naarmua. Olimme ottaneet koskeruksen viholliseen iskemällä sen kärkeä kasaan. Oli ollut tosi kiire.
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Venäläi nen panssarintorluntatykki

SA'hua

suomalaisten käytössä

PIISl(ANSIVALLUKSIA
SAATIIN
JA ANNETTIIN

TOrVO XÄXXöXeN.

ELETTIIN Jatkosodan päiviä vuosien 1942--1) yaihteen tienoolla JR 8:n rintamalohkolla Kimjärven- Särki-

järven kannaksella Syvärin takana. Siellä oli minulla
huollettavanani "piiska" - rykkijoukkue, iohon kuului kak-

si siihen aikaan runnettua 37 millin Tampella-piiskaa.
Niihin aikoihin oli ajoitmin melkoisen vilkastakin toi-

mintaa verratnrna yleensä asemasotavaiheeseen, ainakin
sillä rintamaosalla. Piiskoilla ammuskeltiin silloin tällöin aina tarpeen vaatiessa, sillä venäläinen, jolla oli vastassamme neljd, 45 millin piiskaa, antoi riitravästi roiminnanaiheita, jolloin aina annoimme "sanan sanasta ja kaksi parhaasta". Niin kului aika tavanmukaisessa rintama-

elossa, mitään erikoista tapahtumatta, joskin pidimme
"vihaa" silloin, kun siihen asiaa tlmaantui. Ajoittain vaihtelirnme piiskojemme asemia, sillä oli havaittu, että venäläisten piiskat olivat kantavuudeltaan ja tehokaan meidän piiskojamme paremmat. Meidän rykkimme eruna oli

'Tampella" oli puoliautomaattinen, jota venäläinen piiska taas ei ollut, mistä johtui se, että rykeillämme oli suurempi tulinopeus.
Asemiemme ja venäläisten asemien väli oli 210-300 m,
josta johtuen meidänkin piiskallamme saattoi hyvin ampua maaleja venäläisten asemiin melkoisen tehokkaasti.
Lisäksi välimaasto oli suurimmaksi osaksi avoin. Järvikantaas se, että
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nut jokaisella kranaatillaan osumia. Yritimme ampua välillä piiskaa, joka meitä tulitti, mutta havaitsimme, eträ
rykkimme ammus ei ientänyt siihen asti, vaan putosi järveen, mistä slystä luovuimme kaksintaistelusta. Lopulta
venäläiset huomasivat suuntausvirheensä ja lyhensivät
matkaa, ja niin ryöpsähti kerran kaikenlaista muraa silKimjärven
Särkiärven kan naksen

taistelualue
Syvärin etelä-

puolella

millemme, murta rykkimme kilpi suojasi sirpaleilra. Pian
ruli toinen ryöppy, jolloin päättelimme, että nyt voi tilanne käydä vaarallisemmaksi. Tällä r'älin tähystäjämme oli
huomannut paikan, mistä r'enäläinen ampui ja myöskin
sen, miten kauan ammus viipvi lenräessään maaliinsa. Nämä havainnot tehryämme sovimme rähystäjämme kanssa,
että kun venäläinen ampuu meidän ollessamme rykillä
arnpumassa entistä maaliamme. hän hihkaisee "suojaan",
jolloin hyppäämme rykilrä takanamme olevaan taistelu-

hautaan. Menimme rykiliemme ja ehdimme ampua
muutaman laukauksen, kun jo kuului huuto "suojaan" ja
meitä vietiin vilkkaastti monttuun. Tärä hvppäämistä jatkui muutamia kertoja ja kun havaitsimme. ertä venäläiset
saattoivat saada rikotuksi tykkimme, päätimme vetää sen
suojaan. Tällöin venäläinen olikin ottanur meidär niin rarkan tdhysryksen kohteeki, että kun menimme a'kille ja
yritimme saada kannukset yhteen vetääksemme sen taaksepäin, leimahti venäläisen rykin suuliekki ja pian räiskähd niin, että saimme kiveä ja soraa päällemme taisteluhautaan.

Valmistimme sitten haudan yli sillan, jotta saisimme sitä myöten rykkimme vederyksi taakse suojaan. Kun kävimme siihen käsiksi, taas räiskdhti ja se samuikin rykin
pyörään ja rikkoi sen muitakin laitteita. Siihen loppui toimintamme sillä kertaa, ja rykki täyryi lähettää taakse korjattavaksi.

oli lyhyt, välissä Myllypuro ja kapea Särkijärvi.
Sovimme kerran erään 3-tuumaisen lyhytputkisen n'kmentin kanuunan" miehistön kanssa yhteisammunnlsrn
maaliin, jona oli venäläisren katettu tuliasema. Sitä r'arren
meidän taytyi veräå piiska n. 5 m taisteluhaudan ereen aivan avoimelle paikalle, johon reimme vain lumesta näköesteitä. Maåråtylla hetkellä aloimme ammunnan maaiiin,
joka oli meistä n. 250 m:n päässä Särkijärven länsipään
takana. Ammuskeltuamme jonkin aikaa, allekirjoirtaneen
toimiessa ampujana ya rykinjohtajan toimiessa tähysrä.1änä, saimmekin hyviä osumia venäläisren bunkkeriin. Ihnas

,3:
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mettelimme aluksi, miksi venäläinen anroi meidän ammuskella avoimelta paikaltamme antamatta meille vastatulta. Tätä emme kuitenkaan tarvinneer kauan odortaa,
kun tunsin tykin aisan päällä maatessani ja tykkiä sr-runtaillessani, että jokin humahri ylitsemme ja. kranaatti råjdhti n. 30 m:n päässä rakanamme mäen penkassa. Em-

a

me aluksi havainneet, mistä meitä ammutiin, muta
kr.rn useampia Kranaatteja viuhahti ylitsemme ja rå)dhtivät samassa paikassa takanamme, huomasimme, eträ venäläinen ampui n. 700 m:n päästä Särki1ärven itäpäästä
saadakseen osuman rykkiimme, mutta onneksemme piiskan suuntaus oli mennyt liian pitkälle. Niinpä päätimme, että ei se meihin'osu niiri pitkän matlian päästä,
vaikka eivät ne kranaarit menneer kovinkaan monra merriä päittemme yli. Me jatkoimme ampumistamme entiseen maaliimme, jota ei oltu saatu vielä hajalle, sillä
isompi rykki, joka myöskin oli ampunut suoralla suuntauksella, muma huomattavasti kauempaa, ei ollut saa{*

JR 8:n
asemissa

Syvärillä

22.2.42
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Tvkki ei oliut kuitenkaan kauan poissa, kun se ruli takaisin ja jälleen saimme siliä ammuskella eri asemista
rlrrpeen tullen.

Kerran eräänä iltana pimeän aikana vedimme rykin
isemaan, joka oli Särkijärveen ja venäläisten asemiin päin
viettär'ässä rinteessä n. 100 m meidän raisreluhautamme
erupuoiella. Olimme valinneet aseman rinteessä olevalle
tasanteelle, jossa ympärillä kasvoi leppiä. Saimme rykille
mielestämme suojaisen aseman,.ja vamsrimme sen niin hyvin kuin taisimme. Niin jätimme rykin asemaan yöksi
odottamaan tilanteen kehirysrä. Emme rarvinneerkaan
odottaa kuin seuraavaan aamuLln, kun taistelu alkoi.
Vielä pimeän vallitessa herätryämme korsussa ja nauttiessamme aamukorvikkeita alkoi ulkoa kuulua melkoinen jyske ja pauke, jonka päättelimme johruvarl venäläis-

ten toiminnasta. Tr.rntui tulevan kaikenlaista tulta koko
sille rintamalohkolle, jossa olimme. Emme sitä kuitenkaan
sen enempää ihmetelleet, kun pian otin yhrel'den sen ru.1.

kikohdan päällikköön, jossa olimme. Samalla annoin
puolijoukkueelle ja sen johtajalle määräyksen odortaa rilanteen kehirysrä valmiina korsussa sekä olla tarpeen tul-
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len crkikohdan päällikön käytössä. Sitten lähdin seuraamaan tilannetta rykille, jonka olimme illalla vieneet uuteen asemaan ja määräsin jonkin miehisrä tulemaan mukaani. Tykille, jolle oli n. 150 m:n marka korsultamme,
kerkesin pian yksin ja näin, eträ Särkiyän'en rakaa n. J00
M;n pädstä edestäni ampui 4 venäiäisren piiskaa ionnekin
meidän asemiimme ja niiden y,li. Oikerlra kuului pataljoonien saumasta myös käsiruliaseiden melua. Tarkastettuani rykkiaseman havaitsin sen r'ön rikana kovettuneen, .je
tykki tuntui olevan asemassa hvvin ranakasti paikoiliaan.
Ryhdyinkin arvelematta valmistelemaan ammuntaa vöta-

I
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takseni vastapuolella olevien piiskojen tuleen.
Koska oli pimeää, rykin näki suunnata vain aina silloin,
kun venäläiset piiskat ampr.rivat. Niiden suuliekkien mu-

kaan oli suunnitelmani aloirtaa ammllnra ensin vasemmalla olevaan piiskaan, ja sitten siirryä oikealle. Kaverikseni saapui rykkimme ajaja lataajaksi, jolle annoin ohjeet ammusten .iär.iesryksestä.
Ryhdyin heti ampumaan. Lauotruani kymmenen kranaattia nopeassa tahdissa safflaan maaliin, vuoroon panssariammr.rksia ja vuoroon sirpaleammuksia suuntasin rykin seuraavan piiskan suuliekkiä kohden, jolle annoin samanlaisen ryöpyn kuin edellisellekin. Näin jatkoimme
ammuntaa ensimrnäiset neljä sarjaa ja jälleen siirryimme
ensimmäiseen vasemmalla ja siitä jäileen rykki rykiltä oikealle. Havaitsin jo ensimmäisen sarjan jälkeen, että kaksi
venäläisten piiskoista oli luopunut taistelusta ja ammuntaa
jatkoivat vain varustetuissa asemissa olleet piiskat. Näin
,iatkui amptrmisemme yksi kahta vastaan ainakin 3 nrnnin
a)an ja kun vihdoin lopetimme, päivä oli kokonaan valjennut. Ammuttuani viimeiset lar.rkaukset venäläiset eivät
enää vastanneet.
Se päivä oli sillä rintamalohkolla erikoisen vilkas, sillä

naapuripataljoonan lohkolle, aivan l?ihinaapurinamme
olevaan tukikohtaan venäläiset olivat päässeet hiipimään
yöllä patalioonien saumasta komppanian vahvuisena osastona. Siitä taisteh:sra, joka kesti koko sen päivän ja jossa
venäläiset tuhottiin päivän kr-rluessa kdytännöllisesti katsoen viimeiseen mieheen, on jo aikaisemmin tässä lehdessä kirjoitetru ja josta radiossa anneftiin rintamariedoitus: "1)0 venäläistä ruhottu asemiimme Syvärin takana".
Tähän taisreluun Iiitryi myöskin edellä kerromani "piiskasota'.
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Heti kun särky alkaa, lievittää
Algesal sellaisissa vaivoissa kuten
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peiden

särky noyhtey-

sän vaihteluien

dessä.

;iJ

l

"\

Tämä kipuia lievittävä salva on
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nopeasti läpitunkevaa, että

se vaikuttaa suoraan virkevän
kohtaan heti ihoon imeldytrl'än
ia se on niin mietoa, niin hel-

h"*-ta

-lävaraista ja iholle

ystävällistä,
pikkulastenkaan
esimerkiksi nyriähdyksissä

ettei se ärsytä
ihoa

ia revähdyksissä.
Algesal ei aiheuta kuumotusta
eikä polttoa ihossa.
Kipu iskee äkkiarvaamatta: älkä siki lykätkö Algesal putken
ostamista. Pitäkää Ålgcsalia aina
varalla kotiapteekissa. Reseptittä
kaikista apteekeista.

LATEMA

KAKSI TULITIKKUA
OLI tavanmukainen talvipäivä, muistaakseni
16. päivä
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joulukur.rn
T aipaleenjoen Koukr.rnniemessä tukikol.r-

ta "neljässä". Vihollinen aloitti tavanmukaisen rykistötulen kello 8 tienoissa tavallista kiivaampana, kun ottaa
huomioon varhaiset aamutunnit. Tykistötuli oli suunnattu
sekä "nelos"- että "viitos"-tukikohtiin.
Tykisröulesta aavistelimme, että hyökkäys oli odotettavissa ja peion vallassa kuulostimme aukean takaa ns. Patterimetsikön suunnalta kuuluvaa rnoottorin surinaa. Tukikohdassarnme oleva panssarintorjuntarykki oli mennvr
epäkuntoon, ja kun panssareita alkoi ilrr-resryä näkösälle.
meidät valtasi melkein pakokaul.ru, koska panssarien tor-

juntaan ei ollut käyremdvissä rnuuta kuin yöitakin kasapa-

noksia

ja

polttopulloje. Tulitikkulaatikotkin olivat

ha-

.ionneet miesten taskuissa niin, ettei ollut edes tulitikkuja, jorlla syryträisi kasapanokser ja polttopuilot.
Panssareita seurasi jalkaväkeä ehkä komppanian verr;rn
ja naytti siitä, että hyökkäys oli suunnattu "nelos"- ja vir-

tos" -tukikohtien välimaille. Kun panssarit ya .lalkaviiki
olivat tulleet hyökkäysvaunrresieen tuntumaan akrimme
tulittaa niitä kivääreillä .1a pikakivåarerlla, 1a jalkaväki. jovastahakoisesti seurannllt panssrrreit.i,
kääntyi takaisin palaten rnetsän suojaan patterimersikköön, josta olivat liikkeelle lähteneet. Panssarit sitär'estoin jatkoivat matkaansa ampuen rykeillään ja konekivääreillään. Panssarivaunuja oli muistamani mukaan liikkeellä kymmenkunta, koska muistamani mukaan n'kistömme tuhosi niistä kahdeksan kappaletta.
Koska oli aivan ilmeistä, että panssarit tulisivar rukikohtiimme, käski joukkueenjohtajamme, vänrikki V i r i
viemään tästä sanan Krh:n korsr-rlle, jossa pansserin'kkrmiesten piti olia. Koska panssarit olivat jo r.räkrvr"J. ne
saapuisivat aivan varmasti rukikohtiirnme. Ellei n'kki,i
olisi saatu korjaruksi, pyydettiin ilmoircamaan .rsirsr.r
edelleen tykistölle .ja toivottiin, että Krh. lähettäisi tulenjohtajan tukikohtaan kaatuneen tilalie.

ka ilmeisesti oli

Kun palasin tukikohtaan nä1,tti tilanne melkein epätoivoiselta, koska eräs panssareista oli tr-rllut aivan läheile tukikohtaamme tulittaen q'killään .ja konekiväärillään seurauksin että useampia joukkueemme miehiä oli kaarunut
ja haavoittunut. "Viitosessa eräs vaunu liekinheittimellään hätyytti, kunnes se vhtäkkiä Ieimahti ilmiliekkiin 1a
paloi komeana kokkona. Prnssari. joka oli tullut tukikohteilnme läheisyyteen,

alikersantri Poikonen
"Kun olisi sellainen mies,

si, rninä en ota sinua vastuullenil " Ehkä l.rän ilmeistäni

päätteli, että aion toteLrttaa lausumani ja että vien tai ainakin yritän viedä kasapanoksen panssarin alie, koska hän
heti rulirikut antressaan sanoi, ertei sinne noin vain mennä vaan ensin valmistellaan ja kun kasapanos oli huolellisesti valmisteltu syryttän'ristä varten ja i'ksi kolmesta tu-

litikusta kokeiltu,
Vihollisen
tan kki,ätt iläisen

teki suomalainen kasapanosmies liikuntakyvyttömäksi

kuvattuina

kesällä 1942
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muisr,lmrni mukaen sanoi:
.joka .jrrks.risi heitriiä tuosta ter-

veiset tuon rumiluksen allel "
Ehdotin siiloin, että käyn viemässä k;rs;lp;lnoksen panssarin alle, n-rutta rninulla ei ollut rulitikkuja. ruro3star.n
ryhjä laatikko. Poikonen piti lausumaani mahdortor.nana,
koska vihollisella oli lähetryvillä konekivääri, joka varmaan tekisi miehestä seulan, jos hän nousisi I'lös pesäkkeestä. Samalla Poikonen rohkeana ja hyvänruulisena
miehenä kaiveli taskujaan ja löysi taskustaan kolme tulitikkua ja ojensi ne minulle sanoen: "Tässä on, tapata itse-

Taipaleella
tukikohta 4:n'
jätteitä

ä$;*-i3§
:kr;:"*

oli rlk;rnut mpua rykillään "viito-

seen" ollen juoksuhaudastamrre noir.r +0 m etäislydellä.
Samalia kol.rtaa oli meillä konekiviäripesäke, jonne vänr.
Virin märdyksestä menirr k.rrsomr.rn. miten pesäkkeen
oli käynyt. Pesäke oli ehjä j;r mieher r'.rhirrgoirtumetrornia.
Pesäkkeessä oli joitakin kas,rp;rnoksir ir kiväärin johtaja

niin

Poikonen antaa käskyn lähellä

PAAVO PIISPANEN
Kasapanos
heittokunnossa
oier'.rLie

pikakiväärille sekä pesäkkeessä ia sen läheisyydes-

s; oleville miehille avata kova tulirus vihollisen

-

kk.pesä-

kettä kohti, kun pesäkkeestä aletaan tulittaa kivääreillä.
Poikonen neuvoi minua, jos tosiaan aion kasapanoksen
viedä, heti pesäkkeestä noustuani ottarnaan kovan iuoksun. Leipälaukku, kaasunaamari ja vieläpä pällystakkikin olisi riisuttava, että olisi kepeämpi liikkua. Tein ryötä
käsketryä ja tunnusran, ettei tuntunuc kylrnä, päinvastoin,
ja taisin jo aikeitani katuakin, mutta tuli luvatrua. Kun
olimme Poikosen kanssa karsoneer suunnan, hän varoitti
vielä: "Teer rämän omalla vasruullasi!"
Kun sitten olin valmis, nousin nopeasri pesäkkeesrä ja
,fuostuani muuraman askeleen hyökkäysvaunusta hyppäsi
mies ja lähti tai aikoi lähteä juoksemaan, murta samalla
kuitenkin kaarui, ja kun olin noin 10 m etäisyydellä vaunusta, heittäydyin maahan, syrytin kasapanokrn nrlilangan, joka sytryi ensimmäisellä yriryksellä. Kohortauduin
sitten polvilleni ja heitin. Saindla hetkellä kun kasapanos
osui hyökkäysvaunun alle, se aivan kuin kohosi ylöspäin ja

ilmanpaine paiskasi minut nrrrin. En kuullut rämän jälkeen muuta kuin kohinaa korvissani ja pesäkkeeseen palattuani en tiennyr, mitä sinr-re saapunur vänr. Viri n-rinulle sanoi, koska ilmanpair.re oli lyönr.r korvani lukkoon.
Vihollisen havaitrua, errä vaunu oli jäänyr liikuntakyvyttömänä paikalleen ja koko sen hy,ökkäys mennyr muu-

tenkin mytryyn aloitti taas kiivaan r1'kisrökeskiryksen,
joka ilmeisesti oli tarkoiretru vaunun bpullista tr.rhoamista varten ja joka keskirys selvisi vasta pimeän tultua. Minua moitittiin toverier.ri taholra hullusta yriryksesräni,
koska käsitettiin keskirys kosroksi.
Pimeän saavurrua oli alikersantti

Passi

mennyr lä-

hemmin tutkimaan vaunua, jossa tapasi vaikeasti haavoittuneen vihollisupseerin. Passi oli orranut upseerin
karttalaukun ja vei sen edelleen komppanian päällikölle,
Iuutnantti Linnanrerälle
;a sieltä edelleen pataljoonan komentokorsuun. Karttalaukkua tutkittaessa oli
ilmennyt, että se kutrlui hyökkäysvaunukomppanian pääi-

likölle. Pataljoonan komentajan måaråyksesrä oli myöskin haavoitrunut upseeri noudettu paraljoonaan, jossa
eversri Kemppi «rli häntä kutrlustellut, mumamarkalla

oli kuitenkin kuollur.
Vänr. Viri kertoi edellä mainitun minulle ja myöskin
sen, että karttalaukussa olevista kartoista ym. papereista
oli saatr.r arvokkaita tietoja vihollisen panssareiden sijoisairarlaan

tuksista ym.

Myrihemmin .joukkueemme poiat ottivat hyökkäysvaunusta sen akut ja iaittoivat korsuurnme sähkövalon, josta
saimme nauttia fruutarnan päivän.
Edellä kerrottu sattui

l.IJP.2l:n IV joukkueen

ollessa

K«xrkunniemen tr.rkikohta "nel.iässä".
Tr-rhottrsta lähellä aserr-ria olevasta hyökkäysvaunusta
mainitsee mm. Kalle Sistola kirjassaan Taipaleen tarinoita.
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Teki tilaa
na;4.1ÄÄfÄRI

Orava nautri keitriinräänsä korvikerta

lairvun edr,rstalla aliupseerivartiossa Ontrosenvaarassa, kun
viholliser-r lentokone lähesryi kovalla rytinrillä rnatalalla
lentäen. Rajalääkäri sieppasi pr.kkinsa ja reppunsa ya Iähti

pinkomaan rnetsään.

Minne sie juoksetT l.rutrdettiin.
, .A.i,r1 sanavelmis Oreya pvsäh6 i, palasi raul'rallisesti rirl(ars[] lir selrtil:
No, kun näytti siltä, ettii se lasketrnru tähär-r laarr.ulle.

-

- teir.r tilaa.
niir.r

Out sie poikoo
SAVOSTÅ kotoisin oleva l.riljainen ja kaino renkipoik;r
oli tutustunut samassir talossa palvelevaan piika4'rröör-r.
Muhinointi oii ollut läheisrä .ia oli tarkoitus rnennl rnriis
pikapuolin naimisiin. Mutta alkoi Jatkosota, joten renkipoikakin joutui lähtemäiin sotaan ja niin jouduttiir.r hai-

mielin eroamaan pojar-r vakuuttaessa, että hän koerraa päästä heti vihkilomalle. Muutaman kuukauden ku,

keir-r

ja palasi piikaq'tön luokse. Mentiin pappilaan, vaan hiljainen ja kaino poikrr ei
hevillä tahtonut mennä pappilaan sisälle. Silloin piikan'trö veti poikaa käJestä jir sanoi:
Kun sie out kLritennii poikoo ),öllä, niin ou sitä nvt
h.rttua sirikin poika vihkiloman

Kansikuva:
Suomalainen parivartio
varmistamassa jouluyön rauhaa

päivälläi.
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