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TALVISODAN piiiitrl,misestii on kulunur jo yli r.reljiinnesvuosisattr. Kuitenkin moner kokemani taplhcurnat,
jotka ovat totisinta totta, ovat siiilyneet n-ruistojeni lokeroiss:r krrin eilis|;ii1lin,i sltttrneiua.
Kutrluir.r mr.riclen mukana yksikköiin l./JR 1(r, ,j«rka so.lan alktiarikoina oli lnuLrtllnaa miestii ltrkuunottiulrilttir
koottu sarnan pitiijrin rr.riehistii.
Tirvanrnukaisrer.r ja tarpeellisten alkuvalnisrelujen jiilkeen n.reidiit kiiiliitemiin junalla Laat«rkan koillispuolelle
Leppiisiltaan, jossa junakyyti rnuuttui jalkamarssiksi. Linnoirirnrne YH:n aikana viihiin yli kuukauclen piiiviit eri

Sysky järvellii, Kollaalla ja Piits jmlla.
Niiinii Lrikoina jiinniisimrne kovasti kuuntelemalla uurisia
racliostr, joka oli komentoteltassa. Kaikki eiviit sinne

prikoissa. kuren

rnahtuneet, mutta kuulnivatpii uLrtiset ulkrpuolellekin.
I\{arraskuun i0. päivänii 19,19 menirnme jälleen linnoi-

tustöihin. rllllrra ernme ehtineet olla siellii kuin rnuuraman nrnnin, kurr rneidrit komennettiin takaisin teltoilie.

Alkoi kiireiner.r karnpsujen kokoaminen, heti miehistö

au-

toihin ja kohti Suojiirveii. Ensimmiiisen jor.rkkueen l.
ryl.rmän johtaianir nousin ryhmiini kanssa ensimmiiiseen

autcx)n. Mutta ktrn autollemme iinnettiin liihtiilupa, eipä
autovanhus liihtenytkiilin liikkeelle konevian takia. Niin
jiiin.rrr.re tielle paikallernrne, kr.rn toiset aurot olivat halukkirrmpia .jatkrrrnaan rnirtktrar. Lopulta piiäsimme mekin
eteenpiiin Lietteenkyliiiir.r saakka, j«rsta sitter.r si irrf irnrne
suksilla Suojiirven rannalle kenttiivartirxrn. Sairnme l,hclen
kk. ry'hm:in v:rlrvisrukseksi.
Olirnrne olleet siellii pari-k«rlnre vuorokautta, kun
sirirnrne tieriiii .joukkojemrne periiiinryvär.r. Koskir ernme
«rlleet saaneet periiänryrnislupaar, pl,syin.rrne eclelleen asernissamme, krrnnes iltrunl,iihällii sirimrne tiedon: "Olette
rnotissa, tulkaa pois, jos piiiisette."
Joukkueer.r.johtarja, r,iinrikki E. P u r lr n e n kokosi heti

ryhrnänjohtajrr ja ilnroitti meille tilanteen toclellistruden.
Nyt tutrmirsta toirneen .ja rniettirr.rriiin, mistä meidiin pitiiisi vrittäii «rmien linjojen taarkse. K«rnekivääri jiitettiin sinne, lukot vain pois ja porukka suksille, kohti tuntematonta tulevaisuutta. Hiihdirnme suurten Karjalan korpien kautta, yli soiden ja purojen, jotka olivat ,liiäryneet
sen verran, eträ kantoivat ylityksen. Yö ktrlLri, rnutta ehryivätpä viihriiset voimarnmekin, sillii emme olleet ievän33

neet yhtään koko sodan ensimn-räisten vuorokausien aikana. Noin 12 km hiihdetryämme saavuimme aarnulla
Piitsjoen yläjuoksulle. Joki oli jäätynyt sen verran, ertä
kantoi lumipeitteensä. Olin sillä kertaa hiihtämässä ensirnrnäisenä vaihdettuamme paikkaa ladr,rn avaajana.
Olin jo puolivälissä jokea, vifiän ylikin, kun jää petti ya

ryhmäni sai koivet alleen ja niin taas mentiin. Joukkueenjohraja vänrikki Puranen jäi rnuutaman ryhrnän kanssa
jälkeen, mutta rn1'öhemmin nekin saapuivat omille linjoille.

Menin ryhmäni kanssa Loirnolaan, josta rneidät sitten
seuraavana päivänä ohjattiin Kollaan rintamasta n. .1 km

minulla oli tosi edessä. Kylmä oli kylpy ja kantarnukset

länteen olevalle Suovanjärvelle, jonne komppania oli siir-

olivat raskaat. Pujottelin pältäni ensiksi kiväärin ja selkärepun, jotka sain jäiin reunalle, mutta sukser sujal.rrivar

retry. Sieltä loukkueemme ryhmät partioivat Kollaan vasemmalle siivelle vuoron peräiin. Olin 8-10. 12. partioretkellä josta jäi elinaikainen muisto siitä, kuinka pikkr.rinenkin ryhmä voi saada kokea korkean.rpien voimier.r
ihmeell istii jol.rdatusta.
Läksimme majapaikasta vasemmalle, jonne oli kartalta
mäiirätq' tavoite. Palur.rmatkan reitti oli määrätq, kulkevaksi eräiir.r parivartion kautta, johon siis samalla piti ot-

virtaan. Kun vihdoin

pääsir.r .joesta yiös,

otin kiväärini ja

juoksin kangisrumistilassa toister.r luokse. Ainoalla rnukana olevalla vesurilla miehet tekiviit tulipuista nuotion,
jonka äärellii riisuin vaatteet vaihraen ne kavereilta saamiini kuiviin alusvaatteisiiin ja kuivattelin omiani. Taisivat siinä vähän palaakir.r pädJlvsvaatteet. En ole ennen
enkä jälkeen riisunut niin märkiä vaarteita, jotka sitä mukaa .1ääq,ivät, kun päällimmäistä otti pois, Pakkastakin
oli 8-10 astetta. Kun vaatteet taas olivat päällä, oli
eteer.rpäin vain pyriträr'I. Oli kul,jettava jalkaparikassa,
vaikka luntakin oli runsaasti. Päivän kuluessa noin 10 km
vaelluksen jälkeen pääsimn-re vihdoin omille linjoille, ja
seuraavana yönä saimme levätä. Olimme pelastuneet mitä
vaikeimrnista tilanteista kuin ihrneen kautra.
Tuli uusi päivä ja uudet tehtävät. Jouduimme helpom-

paan hommaan,

patal

joonan selustan varmistukseen.

Helppous jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, sillli kävi niinkuin
Talvisodan alkaessa, kun omat joukot perääntyivät Piitsjoelta, en tiedä kenen käskystä ja luvallal Pataljoonan kon-rentopaikka jäi etLrlin,jaan, jonne ei kuitenkaan jäänvt
omia joukkoja yhtään miestä. Tilanne kehirn'i sellriseksi,
että komentaja ja komppanian päällikkö V. Haateja loutuivat ikkunan kautta pötkirnään taaksepiiin. Ohi mennessään he kysyivät n-reiltä ketä olirnn're, kun eivät pimeässä

muuten tunteneet. Meidät kon.rennettiin mukaan ja
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taa yhteys. Olirnme käyneet määräryssä tavoitteessa, em-

mekä olleet nähneet vihollisesta minkäänlaista jälkeii
emmekii kuulleet mitiiän iiäntäkään.
Olin-rnre palaarnassa takaisin suuntana tuo parivartio .ja
liihesrvirnn.re suoaukeaa, jonka yli oli tarkoitus hiihtä1i.
Kr.rn olin-rrne noin parinsadan metrin päiissä suosta, sanoi
rninulle sisiiinen ri:ini: "Kiiäntykää pois! " Samassa hetkessii ar.rnoinkin periissiini tuleville ryhmäni miehille pysähdysn.rerkir.r

ja hiihdin parikyrnmentä rnetriä edelläni

ete-

neviin runnusrelijan kiir.rni. Kosketin hänä suksisauvalla

ja kuiskasin: Käänr.rvtiiir.r poisl " Kukaan ei kysellyt, misrii tiimri suunniln rnuuros johrui. Mitiiän merkkejä vihollisesri emme olleet mviiskiiiin hirvainneet.
Hiihdimme takaisinpiiin suon reunaan, ja suon loputrua kiersimme sen pään ympiiri suon toiselle puolelle. Sitren orimme taas suunnan parivartiota kohti. Etenimme

juuri suon toisella reunalla olevien

metsäsaarekkeiden

kohdalla, kun välähti kuin salama kirkkaalta taivaalta. Viholliser avasivat tulen meitä vastaan. Oli hrimärä, sillä

kutr hiukan r';l.risi. murra ne ampuivt meidän hiihtämisesr.imme svnn'neir.i .i;iniä kohti. Näin naapuri ilmaisi
irsensi i: ne pei.lsruimme kaikki. Jos olisimme hiihtäneet
ensi si:..nnr:e^r:.in mukaan. meistä ei yksikärin olisi pelas'r'rrin

kanssa, päätettiin

tini]t

pomkka koottiinkin ja yriterriin tien yli sille puolelle,
rnistä olimrr.re tulleer. Tien ylitys näyttikin sujuvan, mutta
kun osa porukasta oli jo tien ylittänyt, avasi eriis mersikössii vam.ristuksessa oleva hyiikkävsvaumr rulen kaikilla

T.-s: ,,.ir'-:r meitii ohjaan-rassa korkeammat voimat.
S.i::: se: <jsrn ksen heri ja olen jälkeenpäin rnonelle kerr(,:r.': L-,,j:n varieluksen siinä vaikurtaneen. Mir-run .iär{e:::
..: ,.:si voinur yksin siinä tilanreessa johtaa ryhmää-1::',.,:kkojen tulnra tilanr.re selvisi. Vihollisia oli

:.is" c:jissi

mersäsaarekkeessa

l)oin 100 miesrii hyvillä

s re-:ii.r:eillrr varustetruir.ra. Tiirnii oli
::l::r

vas-

l.reiclän viimeinen

-rn SJ.

-\ik: kului ja me siirryirnme paikasta roiseen. Saavuim:-.- r ihdoir.r tammikuur.r päivinii Llvajiin,elle. kuten
:'-röhernmin saimrne tietäri, koska siellii tuli rneille r.norilsrehtär'ä.
Pomkkamme hiihteli vain ereer.rpiiin sirä mukaa, kun
klsh'iä ruli. Ainakaan ryhmänjohrajirr eir'ät rienneer aluksi. mitä n.rennään tekernäiin. koska tilar.rnetta ei selireto.
ennakolca. Näin saavuimme Lavajiin,en maanrien laita.rn.
n.rissä annettiin komento: "Mars, mars, yli tienl"
Kurr meikäläisi1i oli pääss1't 1'li rien noin komppanian
verran, ajoi naapuri h1,ökkä1'svar-rnunsa esiin .ja varmisti
niillä tien laidan, koska tietä eivät meikäläiset olleer miir.toittaneet. Jäimme .lärven ja maanrien viiliselle maakappaleelle kuin nalli kalliolle.
Joukkueen.rme johtaja rneni sitten illan hämyssä ortamaan komppanian päälliköltii selvää, miten oli toimirtava, mutta hän ei päässl,tkiiiin eniiii rakaisin joukkLreer.rsa
Itrokse. Niin vietirnrne pitkriltii runru\ran yön eclellii mairritussa paikassa ja odotrelimrne mitii rrlleman piri.
Kun oli kaikki järki knotru yhteen joukkueen,johtajien

yritriiii liihteii takaisin. Päivän

sarasraes-

sa

aseillarur ponrkkaarnme kohti. Kaikki pääsivär kuitenkir.r
rr.rlen alta onnellisesri pois, vaikka useita suksisauvojakin
rasahteli poikki luotisateessa. Tienkarkaisr.ryrirys r-rnnisrui

kuitenkin lopulta ja Lavajiirvelle syntyi rnomi, ionka siten

in j ärimrne toisil le vanr-r istetravaksi.
lr'feidän komppaniamrr.re liihti taas eteenpäin Siiraan ja

rnr'ölremm

Uomlrrlle. jossa mottia varrioimme ,ja partioimme. Kerran
olin n'hr.rriini kanssa Uornaalra Kiisnäselkäiin meneviin
mrantien pohjoispuolella. Ser.rrassa oli alikersanti H u ik u r i n'l.rrnineen. Tapanamme oli pirneän aikana käydä
h;rrhauttantirssa naaptrria, kun sillii oli vain l'rarva rniehin's. ja lmja elue pellon reunasra oli aivan miehittämätrii.
Silloin r,rprrhrui 12. 1.1919 kello 21..10 jrilleen ihrneellinen \'lrielus. OIir-r-rme kierroksellarnrre, ammuimrr-re sil.
loin t.illrjin. j.r viilillii isttrirnme poterojen p<lhjalla. Kun
kerrrrn nousintnte r.lös. rär'iihtikin naapr-rrin puolella pikakiviiiiri j,r ensin.rniiiinen h()ri «rsui minun rintaeni,'j,rsta
se kin.rposi kaaress:r ilmrren ii1

purosi

10-1,

merrin

pää-

hiin lumeen.

Piiälläni oli lurnipukLr.jol.ron tLrli tierer-rkin reikä, ja vieliipii
asetakissakin on riinrikin piiiviinii palkeer.rkieli osoitrrmessa luodir-r osumapaikkai.l. murra n-rinulle ei tullut nalrrrnllakaan.

Mor.ria jännittäviä

ja kohralokkaita vrriheita koetriin
i919-{0 annetuissrr tehriivissii,

ryhmrilleni Talvisodassa

mLrtta Korkeir-r suojeli rneitii kaikissn r.riiissii vaiheissa.
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misesta oli kysymys. Niinpä nytkin tuli eloa porukkaan
tavallista enemmän. Hevoset sidottiin puihin ja juoksujalkaa paineltiin pakkien kalahdellessa eruilemaan saikkajo-

RATSASTAVA PATTERI oli Talvisodan alkaessa sijoitettuna Mustanmäen aseman läheisy1,teen. Parikymmentä
miestä käsittävä komennuskunta oli siitä vääpeli K olehmai sen .iohtamana Inossa vartiotehtzivissä. Patterin päällikkönä toimi sodan aikana sen rauhanaikainen
päällikkö, luutnantti Ve se n ter ä ja hänen sijaisenaan
aika ajoin luutnantri A n tt i nen
En puutu tässii kuvauksessa sodan vaiherikkaisiin alkupäiviin, vaan kerron joulukuun 17. päivästä, joka oli
ankarin päivä patterimme mtapolulla f'alvisodassa. Tuo
päivä alkoi leppoisan tr.rntuisesti. Olimme aamuhdmärissä
marssilla uusiin aserniin. Oli kuulas pakkasilma, ja taivas
oli tähdessli. lJutta lunta oli satanut yöllä ja maasto näytti

noon. Pientä vinoilua ja kahinaa
Teenjako

oli juuri

alkamaisillaan, kun ilmasta kuului

iskeyryi maahan tienvarteen noin sadan metrin pässä
kenttäkeittiöstä samalla suunnaila, fosta olimme rulleer.
Simen iski toinen lähemmäksi, pian kolmas ja neljäs sekä
hetken kuluttua niin monta, että jokainen tajusi teenjuontitouhun vaaralliseksi ia löipä joku maihinkin.
Suojautukaa! joku upseereista huusi käsk1'n, jota
tuseimmat
noudattivat, rnutta jotkut uhmasivirt r'.rarae ja
I'rittir,ät päästä hevostensa luo saattaakseen ne johonkir-r
pois tien varresta. Joku hevosista oli jo saanut osuman ja
huusi surkeasti.
Tien oikealla puolen oli notkelna, johon aloin pyrkiä.
V;rlrar.a keskiq's oli alkanut. Puut pirsroutuivar ja monenlaistrr rörkvii irlkoi kerryä äsken puhtaanvalkoiseen maasttxrn. Sr'öksvin viihin erin ja yritin hakea kuoppaa itselleni. Sirten ri.iin p,rksun pJun juurell,r sellaisä. Siinä oli
j, rnk i nlriscn si rp.rlesut-,i.rn t,trio,rva prtinautuma, rnurta siihen oli ;c, ehrrnvr kolnre miestä ennen minua. Pääsin on-

ptrhtaan koskemartornalra. Muutamat kiskoparit Leipäsuon ratapihalla olivat mr'ös lumen peitossa, josta päärtelimme, etteivät junat eniiä liiku niillä main. Punaisesta
pysäkkirakennuksesta, joka oli kuin satumökki konsanaan, niikyi vähäinen elonmerkki. Piipusta kohosi vaalea
savu taivasta kohti. Oli hiijaista. Ainoastaan ajoneuvojen
jalasten natina pakkaslumessa särki äänemömyyden. Marssirnme reiluin eräisyyksin, kuka ratsain, kuka suksilla tai
ajoneuvon päällä, olipa se sitten tykinlavetti tai jokin muu

"hevosvoirnalla" kulkeva, sillä hevoset olivat parrerissirm-

me kaikki kaikessa kun liikkurnisesta oli kysymys.
Ylitimrne tasoylikäytävän py'säkin luona, ja merssi jark:r.ri pitkin kapeaa kylätietä kangasmaastossa. Noin kilo-

oli

nytkään puutrunut

ujellus, jota seurasi räjähdys. Kranaani, joka sen aiheutti,

.

metrin verran ylikdl,tävältä

ei

ruosta touhusta.

nellisesri iitre.i.ksi rlkkin.ries Hulkkosen
kaksi olir'.rr korpr.r.rlit Frbritius

Iluut

marssittu, kun rivistör.r

viereen.

ja Tolo-

nen
Hulkkonen nosri hremln p.i.iriiiin .ja huomasin hiirien oier'.rn rir-an k.rr.rirurr I.:.r'r-t;tutr.rm,ln. Hiin, vaikka olikin ravallisesti sellainen sopir';rsti viiiriileLrkainen", iloiLEEVI K. REIJONEN

enrpiiästä tLrli pysähtymiskäsky ja komento: srikalle jou-

kon hännille! jossa kenttäkeittiö oli toiminrirr';rlmiinr.
Mieliala tuntui olevan pirteii aina, kun svömisestä riri juo-

Lelpäsuolla
Leipäsuon maastoa
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ottilnut, riijiihti an-rrrus rriviln liihelliimnre ja

nor-r

tu ns i r.r tii

s:unrrssa

riivksen oi keirssa ol ka piiiissiini.

Mir-tur.rn sxttui, parkrrisi Kainirllinen.

- Niin sattui minuunkin. Iruur'lrrhdin. Qli111y11s hc1- piikcrn'ksissii. Karsclin rrihin piiin -olisi liihdettrivri
ken
apua etsimiiiin. Vertrr tuntui r';rluvrrn sclkiiiini pitkin, sit-

ten sitii jo oli sarpparrssa.
Sanralla hetkellri niiinrrne Keir-rtrlaisen krnss,i,rinakin

rneille krlrclellc kLrin pelastusenkelin ajrn'an ohi. Kcrsantti
I\{ Lr i n o 11 e n ajoi tiellii .riven liihelliimme vrruhk<xrr-rtunecllrl he\'osella. reenjaLLksillrr seistcn. Sitten hLrorn;rsin.
ett.i Nftrinonen sri hevoscnsrr pvsiil)r)'nriiiin vajaan sl.lan
nrerrin piiiihiin jr viir«rili siellii rneille. Hiin oli h.rr'.rinntrr.
crt.i nreihin osui. Koska Kainrrlainen oli 1'ttii jorenkin 1ri)-

*e
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kerrr

ks

n

issii. renrPaisi

r,irsentn-trr ll

rr kii.lell

iini h iinrii

mrrnt-

re.i:r.r j.r .rLrin vetliii hiintii ju«tksLrjrrlkrte Muinosta kohti.
Scir r.rmnrckin hiincn re keensii, jossrr oli crilaisia puhelinr.L:r' kkert.i. Sittcn iilrdetti i n h i rmukvvtiii crccn piiin.
jSf on etlcssiipiiin kil«»r'retrin p.iiiss;i. NIuino- .r.....l .L .ull,,l )tcr ost:t) r.r\.tt.t t:lVtt:i nlcr)().1.
:tcll
I1,.i.r.l:-..in r.i.i.in nrctri n lriiiissri rrrli kr,rn,r,rtti .rivan l.iirellc j.r lrtr orrcrr tekr sr rjiiirr pvn. Rcki nleni nurin ()j.riur
;.r mc len:unnrc lun'icen K.rinLrlrriscn k;urss;1. Slrin-trnc rccn
h llii pi,rn k.i.innetr ksi f\ (t\ \ n j.r l.,,inriirrksi lrrr.ircctr lentiineet r;rr',rr;rt.

*

r

I

Keiur,rlrrinen oli rrir'.rn k.rlPcx j,1 hlinen r'oinrrrnslr rt:iytti-

viit olevrur lopptulrrisill.r.rn. l-.ihJinrnre jirtkxmrliln merkrur. Hevoscrr r>ikerr;rn krikeen oli ostrnrrr sirpale jrr siitii

a

PulPalrti vertx. Piiln olin-rnre j,rLrkkosr.lr.rnt;rp.rikrrllrr, jonrr
Tykki talviolosuhteissa

prlvel

i

s<>tilirsteltrrr.

Etenem inen
käyn n issä

! I i'i/
t**-yå-if

Ircrt kilvcri. soperrcli nvt j()tirilt.f Lrrnalrrsr.r. cikii t,rsr.r.ru rr-

sclliinikiiiin ollrrt nrtrLrt.r n-rieless.i krrin

rukoLLs.

,

Siiikiih.lin lotenkin ruor.r HLLlkkrr:cn irrkentisr.i. in!rrr.1
0litt srtt Vurr.r:r i.iri...irrr ulr.i x.,t.c.rrr r.,:.,r...:: 1'.,.,:.,
kiirinncllen r n-ip.irillr-'r iirr r.i.ik>c:r r:.r.,c:tr :,, \ (::.::'...:l

I'!

--.:$;

j!rx.r c:itr.it
lll()lltLlll. \'lnp.i1i]].i111 ,,,t
^.tr^ail:it-tt., i,-ii-I.
niikemiistii cr.irinr nr.i lle
Joktr strtrrik.rliip6li56-51. f.i[rerlvr kr.rrt.r.ttti r.ij.ihri sil-

t
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loin n'rurrtenr.ur nrctrill p.i.iss.i. l1.r.r rtrnrLLi Lrinehrir'.rr-r rlliunlne. Nosrin hiernan p;iiiriini jir.huotnrrsin, err:i lreis-

tii kehcnkiiiin ei ollut

osunr.rt.

Åkkiii minust:i

rrrntr.ril siltii, ettii nyr <>lisi liihclettiivri,

kiivi nriten

D

alkoi

txhrrns;1.

NoLrsin polvilleni jl niiin srrnilllrr lriitkiihdvtriir.in n.ivn.
Eriis n hmiini miehistii, kor|r'aali K e i r-r tr I rr i n e n P.1i-

ncli ticllii kt'yn'ssii
rlrtri notkon piiiin.

,&
,"rtr

pirri.rstrl r'rtuhtirun kolr.lalle. j,rss.r rie

Al:i norrsel
rovercist;rni virr()irri lltillu;1. Laskeu- pitkiikseni.Joku
JLrin
Muttrr pi:ru rrousin li\ sr\'\'n 1a liiksin
.:: i n piii n juoksenrrren si ihen sr-nr nrarut, Johon Klri n r.rlei ner-r

,,ii h.iil.r'nvt. Päiisin tielle ja silloin niiin, ertii nr.rLrt.unlur
i.i]lmenen lnetrin Piiiissii tien virrressrr, sen vrisemr.r.rlllr
:.. ,1en. oli joku kaivlnt«r, jostrr niikvi Kainulaisen piiii.
P...,::n onncllisesri sinne, ja htronrrsin, etrii kirivrtrtro <>li
i. :.....:l r, r111.11., kiivriir',i.
S-.:n-,.rnlotrkku. I-rur.rclirhti Kirir-rulainen.
Siellii on
(1;ps11 oli keskentekoinen,
sillii

i.,.t(,n '!:"lkoj.r sisiillii

ivrrt pyiireirlen
katt<4riilkky jen |iiiiltii.
Oll.r.rn riissii. P.riner;nn päiirii rrlas, kun rLrlec lähclle.
huusrn.
kr,rsk,r rLrli jrrtkui niin voirnakkaana, ertii hurrraa

i-cr ten-t.:.it 1-rruttu

piri.
K.rinr.illinen seisoi lieressiir.ri ja nojasi vasemmalla käsivarrellir.rn oikerran olkrpiiiihrini. Se oli ehkii miuur.r pelrrsnrkseni. Viihiin sen jiilkeen, kr.rr.r hiin oli trrollaiscn asen-

NLrori [iiikiiri hiiiiriisi tcltassa kiireisenii. Uscita rnuider.r
vksikiiiclcn heev«ritrtrneira oli mr'ös siel.lii, kun Muinoncrr
vci nreicliit sisiillc. Krrinul;rinen sai ensirvur.t ja priiisi joss;ri n kvvrl issii pian trraksepiiir-r. Hiinen r':rsen <-llkrrvrrrteusrr
oli sirpalccn liivistiimii. Minii piirisin viimeisenii liiikiirin
kiisirtelvi'n je Iriin lroisti <ilkalriiiistiini sirprrlecn, joka ,rli
ensin liivisriinl't Kainulirisen kiisivarren. Seisoin yliiruumis
vrratteittil, kun liiiikriri antoi ensirrlrua. Se jiii kuitenkin
kesken, kr>ska sur.rri kranaatti

riijiihti liiheisessii korsura-

jora n-riel-ret «rlivet jr.ruri kaivrunasse. He
olivar jalkrrviieu niiehiii ja olivat suorittiur.tassa tyiitiiiin
kennuksessrr,

r-urin kymmenen

metrin piiiissii reltesta.

tiinne liiiikiiril alk«ti kuulua vintivia huu- liihti kiireesti ja kiiski mit'ntn o.l«rttira.
Liiiikiiri
- joka oli jiiiinvt raaksepiiin ajaessan.rrnc htrrjaa
Keskirys,
viruhtia. liilren i liihenemistiiiin tien suur.rnlssa. Aloin vetiiii
jorenkin vlrtteita piirilleni iir kun srrin turkin hrrtioilleni,
liihdin nopeasti ulos. Menin ensin sinne, nrisrii lriiikiiriii
oli huurlettu, nrutta siellii oli rl<;rttl ruunrist:r jir vaiketsti

«>ja.

LLiiikiiri
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haavoittuneita. En voinut enää vaivata lääkäriä, jolla näytti olevan ylivoimainen q'ö ympärillään, vaan menin toiseen kaivantoon, jossa oli miehiä tulelta suojauruneena.
Kersantti Muinonen oli myös siellä ja ryiinsi käteeni lapion:

Kranaatteia satoi tihePane tämä pädsi suojaksil
- Kyykötimme kaivannon nurkassa.
Sir;rale lävisti siiään.
nä turkkini hihan, muttei raapaissutkaan ihoa.
On sulla tuuria, sanoi Muinonen huomatessaan ta-

par.rksen.

Olihan sitä minulla, mutta hän itse oli selvaikka oli kuskaillut hevosia suoiaan
viyrynyt naarmuitta.
kranaattisateessa, josta ruskin kenenkään pysryssä olevan
olisi uskonuc pelasnrvan.
Se hevonen

kuoli verenvuotoon, sanoi Muinonen.

Se

oli-yksi niiscä kahdeksastatoista patterimme hevosesta, jotka kaaruivat sinä päir'änä.

Päivä alkoi hämärq'ä ja vihollisen rykistö vuihitellen
vaieta. Muinonen hommasi minulle kyydin huoltojaokseemme, joka oli jäänyt taemmas aamulla. Aamuinen

valkeus maisemassa oli nyt kuin pois pyyhkäisry. Tien
kohtaa ei juuri eroirtanut murroksessa, ionka rykkituli oli
saanut aikaan. Leipiisuon pysäkkirakennus paloi vielä ja
ratakiskot olivat kiernuraisina pätkinä ratapihalla.
Haavani aikoi rulehtua seuraavana päivänii iar paheni
niin, että sain kovan kuumeen sekä jouduin sairaalakierrokselle, jora roipumislomineen kesti kolmisen viikkoa.
Patterimme joutui milrei koko tämän ajan "nuolemaan
haavojaan", sillä n'keistii raisi 1äädä vain yksi täysin ehjäksi ja kaatuneitakin oli kolrr.re miestä ja 18 hevosta. Lisäksi meitä haavoittuneira oli kolme. Kun palasin yksikköön ja tiedustelin tovereitani, joiden kanssa olin maannut litteänä rotkossa. kuulin vasta silloin suureksi ylläryksekseni, ettei noira kolmea ollut kukaan enää niihnyt
keskiryksen aikana eikä heistii ollut löytynyt etsiskelyistä
hr.rolimatta jälkeäkään. Irluisran aina paikan, missä erosin
heistä. Jos en olisi sitä rehnvt. olisin varmaankin lisännyt
lukua yhdellä.
Suomalainen
hevonen tykin
vedossa
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Panssariffiiuntaa
II

ia Oinalassa
EINO HERMUNEN

OLIMME saaneet viettäti rauhallisen joulun 19.19 omassa
lksikössämrne JP 2:n rykkiosastossa. Meilrä oli ammurtu
pst.rykki rikki joulun aatonaatrona Oinalassa, jonne olim-

me joutuneet linjaan "alistetruna" Osasto Pöyryl-

le.

Sairnme levätä kaikessa rauhassa parisen viikkoa Kuu-

ja odotella uutta tykkiä sekä miehisrön täydennysrä.
Meillä ei ollut täyttä miehistöä rykille sen jälkeen, kLrn Oinalassa ennen joulua pari poikaa haavoirrui ja joutui remn-ristä pois. Kävimme silloin tiillöin partiossa, joissa
sassa

hommissa ei ole mitään erikoista kertomisra. Mutca sitcen
ennen Loppiaista alkoi kienää huhu, että JP 2 jounru Lihtemään lir.rjaan Kvyriilään ja Parkkihan. En rnuista lksikköä ;olta pataljoonamme orti ;rsem.rr vrsrrln heri Lop-

piaisen )älkeen. Olin-rn-re sar.neer rl;ts

r-lLrden

nkin ia rär--

dennysmiehisröä joulujen r'.ililli. Niin raes olim;ne mukana puuhissamme uusin innoin.
Meidän q'kkiasemamme perusrertiin Yskjin'en rannalla kulkevan tien läheisn'reen metsän reunaan. Meillä ei

siinä asemassa paljoa touhuja ollut, muuramia pieniä torjuntataisteluja vain, eikä saatu 1'htään tankkiakaan saaliiksi. Vihollinenkin oli tullut varovaiseksi., olihan silloin joulukuun puolella äsken ruhorru vihollisen autokolonna Yskjärven rantaan tielle.
Mutta siten alkoi vihollinen törmäillä Parkkilan kylän
ser,rduilla, pääsi siellä murtaurumaan panssarien ja panssarilevyjen turvin aivan asemiin saakka, mutta tuli lyödyksi
trkaisin. Meiclätkin hälytetriin sinne useemmrn kerrar.r
n'kkeir-remme, mutta ennenkuin ehclirnrne paksussir lumessa rypien miesvoimin vetää tykin paikalle rilanr.re oli
lina selvitetry. Meille sanottin vain'- Sairtte palata

trkaisin. ei teillä ole täällä enää mitään

reke-

mistii

Nlt a.lkoi kuulua Oinalasta päin vdhän hälyträvämpääl
Siellä ajelevat panssarit ktrulema hyvin röyhkeästi panssarirekineen jrr kuskaavat miehiä Muolajärven rantatörmäässä o.levaan tukikohtaansa. Sanoimme poikien kanssa'
Kohra ttrlee rneille varmasti hälytys, eihiin meillä
- ole ollut kovinkaan pal.jon homrnial Niinpä sitten
täällä
kdvikin. Tuli hälr'§'s:
Heti Oinalaar.r! Me lähdirnn.re taas sinne ia tiesimme jo edeltäkäsin, ettei nyt ole enää puuterra panssareisra, niitä kyllä Oinalassa

riittää.
Emme enää kuitenkaan vieneet rykkiämme samaan ase-

maan, jossa joulun edelli meiltä rykki tuhotriin. Heiluimme vain Oinalan kvlän kahta puolen sekä välillä taas
Parkkilan ky'län puoleila, jossa häryyteltiin panssareita ja

ruhottiin muutamia panssarirekiä.

Samana päivänä häly-

tettiin myös oikealle Ten'olan k1'län puolelle, jossa vihollinen ajeli panssareillaan pitkin Muolajärven .jäätä.
Eihän me paljon pitemmältä matkaltr mitään saatu aikaan vihollisen panssareille i7 milliselldmme, mutta olihan se vain jalkaväellemme pieni "moraalinen" tuki, ettii
"älkää nyt pojat peljätkö noita höökivar.rnuja, me pst.mie-

het olernme lähellä ja meillä on ase, josta kyllä

pesee,

vaaran uhatessa." Itse kirosimme rykkidmme, joka etenkin isompiin höökivaunuihin ei pysrynyt alktrunkaan.

Ilonta vaunua

osumista l-ruolirnatta jatkoi matkaansa,

kuin sitä olisi rulr.nuttu "nallipyssyllä".

Yelojuovar vain panssarisra kirnposivat taivaan tuuliin.
Niissä ei edes ollut kiikaritähtäintäkäiin, että olisi voinut
ampua r'ähän tarkemrnin. Kyllä sitten harmitti, murta eihän aunanut huonouctaan jalkaväen miehille tunnustaa,
yrittää piti parastaan. Sen verran kuitenkin aina saatiin aikaan, että vähän tulivat panssaritkin varovaisemmiksi.
Joten ei enä monta kertaa päivässä tarvinnut hypätä vasemmalle ja oikealle. Voimme nyt rakentaa asemaffune
vakituisempaan paikkaan, Oinalan tien ja kylän kohdalla
olevan jv.nrkikohdan välille, pellon laitaan.
Viikon parin aikana meillä ei ollutkaan simen kuin vain
mlrutama sivukeikka. Keskiryimme pitrimään lukua, miten paljon panssareita keräänq,y Muolaanjärven rantaan.
Summan suunnalta kuului jatkuva nunputuli rnelkein yötä päivää monta vuorokautta. Kunnes nrli viihiin alkoi
vaimennra ;a siirryä kohti Viipuria, silloin riesirnme, että
Summa on murftrnut ja kohta tulee lähtö meillekin.
Hyökkäysvaunuja tiesimme olevan vihollisella Muolaar.rjärven rannalla tukikohdassa rrinakin 16 kpl. Ehkä
niitä oli enempikin. Ne kun milloin sieltä alkavat rynnis-

tää, niin mitä me voimme yhdellä rykillämme, niille

muuta, kuin muutaman lar.rkauksen jälkeen .iiiämme niiden jalkoihin. Olimme varuillan-rme, puoli porukkaa kerrallaan asemissa, toinen puoli lepärimiissä n. 500 metrin
päässä korsr,rntapaisessa maamontllssa. Pst.tykin ammuksia pidimn're asemissa tavallista enemmän.

Muutarnina päivinä vihollinen oli ollut rauhattomampi
kuin pitkiin aikoihin. Piti joskus koviakin rykistökeskiryksiä, käytteli panssareiden moottoreita, jopa jalkaväki-

39

kin niiyttiiyryi taas reilurnmin. Ja me poiat ei nrahdertu

l.reille mitäär.r. Sinne rnäen rinteen alle, rantatörmääseen.
Jos olisi ollut kranaarreja, että sinne olisi voinut antaa kovan rykistökeskityksen, niin tuskin olisi hukkaan mennyt
"kranur". Oli siellä pienellii alalla siksi paljon po1'htiiän
nrkkaa ja kalusroa, rlr.rttir kun ei ollur kranaltte.i:r, niirr ei

ollut.

Oli helmiktrLrn l.r. päivä, kun menirnme rramuvarhaiselh vai['rrirrnaar.r poikiir pois vartiosta, lämrr.ritteleiniiän ja
rturkailemaan. Olivathan he olleet irsemissa jo yhtiikyytiii
(r tuntia. Meitä oli -t rniestii, q'kj.alik. Virtanen,
jal a, P u r.r rn a le ine n jaminii. Åamu alkoi vähiin

O

jo vaaleta, kun vihollinen ;rloitti silloin rykiscökeskiryksen
jv.rrserniin, mutta osar-nrne sirimrne mekin, niinkr.rin koko
liilriseut.lut. I\'Iuolaanjiin'en vlitse Taap',emiemen rrlnnrltrl
se rrrnpui (r" jaoksellaan suorusuLultauksella. Sirrnalla se
elrnen jouhra jo tuhosi rr-reiltii q'kin 4-100 r.n vrrsernmal-

liiherys llkaa, er.rsimmäinen on putkessal Trihystirnme ,foka rnies eteenpiiin, moottorien pauhu kur.rltri jo kranaattien räjlhdysten aikanakin. Jo alkoivat näkyä ensimmäiser tomit mäen rinteen takaa neljä rir-rr-rakkain. Ar-u;ttrivat
umpimiihkään, ensimmäiset ovat piar.r mäen päällä. J«r nä-

kvv taas neljä utrtta tornia. Ensirnmäiset ajavat hiljaa
meirä kohti, samoin toinen aalto. Tornit pyörivrit jatku\'rsri. rxnpr.rvat linjojamme metsän reunaan. Ojala hymyi-

tlkin takana, hermot on sillä pojalla ratrtaa. Vatrnut lähesrvviir hiljaa ja iunpLrv.rt jatkuvirsti. Nyt niikee rinr.rettii
n()use\.rn taas neljä uutta vaLlnua. Nyt on kaksitttista kaplee

l.1letr.r nriklvissii pellollir, lähirnrnät noin saclan tnetrin

pii.iss.i. Tulevatkohan kaikki yhtaikaa, olemme kohta jok,rinen .ruttr;rillrr metsästysmailla. Pelasta ei rnikään enää!

Siiloin .rlkoi Oiala leikin. Me kaksi annoirnme minkä

l,r.

ehJimnre .intmuksia hänelle, ia sikrili paloi rtrrrtikin. ValojLrovi.r kin'rposi tirivaalle, rnutta tuli osumiakin. Vihollinen h.ir:r.i.rnn i i.r reki pahan virheen, joka oli meidiin pe-

Nyt ei kyllii viholliner.r riennl,t meicliin q'kkiasemaan.rrne, sillä emme olleet siitii iunpur-reet vielii Iaukaustakairn. Mutta kun paljorr ammutaan, niin joka ;:,irikkaanhan niitä silloin tulee. Niin sairr.rme osanrne mekin. Ali-

hstLrs. T,,:riirsn t()rnit pyörivät )a ersiviit Ineitii. Jalkaväen r:riehcr ,,.:r.it vijllii s1'ti,ttiineet n'relkein asemiertsa vieressii nreis:.. .:.emr.n.rlle olevan lador-r nurkalta heinripieleksen r.:ieer Erter r.rn'innut ampua niin pa.ljon valora-
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Taistelu käynnissä Karialan
kannaksen rintamalla

kersantti Virtanen haavoittr.ri leukaan, rnutta ei olisi milLiiin liihtenl't JSp:ran, ;oka oli noin .1 krn piiiissii Kyyriiliin tienhaarassa. Saimme hiir.ret vil.rdoin kuirenkin Lihterr.räiin, joten rne .jiiimrne aserniin .3 pekkaar.r. Tykistön tuli
jatkui edelleen. Kun sitten tuli pieni tauko, alkoi kr.rulua
m«xrttorin ulvontaa )a telaketjujen kolinaa. K1'lLi ne nyt
sieltii tulevat, rneillii oli näkyvyys eteenpiiin vair.r noin l)0
metriä, ja siitä jo alkoi rinne laskeutua rantai.r kohti. Aan.ru oli hiukan usvainen, vai liekö ollut savuinen, joten
juuri ja juuri nähtiin eteen. Mutta sitä paremrnir.r kuultiin
ja kuulemista siinä olikin, kun rannassa pauhasi kuin j«rku

tivoli. Ainakin mir.rii kuuntelin sitii joka harjas

pysq'ssii.

mutta tykin ampuja Ojala ei ollut rnoksiskaan, istni vain

rykin istuin.rella ja naureskeli:
Tuokaa vain poiat "namusia" iso kasa lähelle, kotrta

-
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ketteja, joita oli viitriin

.ie i'ö oli pir.neä. Nyrkin urtrkatr takaa vielii nousi sevua. T,rnkkien httolnio kiintf i latoon .la
nurkan takaa uousevrr.Ilr s;1\'tttllt. Ne sttttntasivat kaikilla
meillaan tulensir kohri l;1ro,r. joke romahti kasaan. Mutta
n1't oli Oyalalla eliimiins.i rihisutrs kostoou, poika latasi
iirtkuvasti. Muutrrrtl;t Iluk;rus t,rnkkil kohti ia taas toiseen,
iokair-rer-r ehti slad.r osut.ttiir. mutta eivät sam heikkoihirr
;raikkoihir.r eiviirkii sr.n pili111i"nkaan. Jo aukeaa yhden
Iuukku, vksi vrni,r" hvppii;i ulos. Jv.rniehet arnpuvirt
sen heti j«r lennosta. Jo ar-rkeair viihir.r eternpänii pellolla
toiser.r luukku. sielt;i vritriiii trlos pari "varriaa", jotka ehtiviit taas kuolla ennenkuir-r jalat tavoittavat maanpinreakaan. Ojlla vaan lataa, "vanja" on niin ällikiillä, etrei
ä11'ä, mistä niitii "kranuja" oikein tulee eikri huomaa mei-

tä. Nyt alkavat k1iänryä yrr-rpäri ia karkuun rinnettä alas

suojaan. Sinne painuvat jotenkuten omin voimin kaikki
kymmenen alamäkeen Ojalan saattelemana, vain kaksi jää
kentälle paikoilleen. Kyllä kiukurti, olisipa nyt meillä ollut kunnon rykki, niin r.nonikohan noista tankeista olisi
päässyt karkr.runl

Meiltäkin alkoir-rt kranut" loppua, sillä niitä ei

ole

kuin korsulla. Pitii.l mennä niitä häkemaan ja samalla hälyttää pojat asemiin. jos hyökkäys kohta uudistuu. Painelen täytrii häk.i.i korsulle, pojat ovatkin kuullet metelin ja
ovat lährö\'almiina heri. Hevosmies ajoi vähän kiercoteitse
ammusle:rrikoiden kanssa ja me suoraan pitkin tossupolkua. \r'r oli raas ammuksia, mutta ei ollur enää maaleja
näki'r'issi.

\;:.nj.r rr';.si kiivaan tykistötulen asemiin ja tuhotrujen
r',r'.inujen lmpärille, mutta Ojala istui tykkinsä istuimella

nrn'r'f,irsri hymyillen 1a pyyhki hikeä naamaitaan.
Ei .rrkaakaan, kun asemia kohti ,juoksee takaapäin

ru-

runniköinen mies. Eihän se ole kukaan mtrr-r kuin Virtasen Lassi meidän tykistämme. Il.rn.rerelriin:
erkös
mennvtkään JSp:llei'
Kyllä minä siellä olin, mutta
sain

siellä kuulia, että Oinalassa
on vähän tapella nahistelru ja
ruhottu panssarivaunuja, niin karkasin sieltäl Arvasin ertä

meidän pojat on vihdoinkin saaneet jotakin aikaan. Nyt
pitää päästä niitä tankkeja evakuoimaan, ennenkuin jalkaväen miehet ehtivät. Nyt Ojala lähdetään heti, sieltä varmaan saadaan "nakanit" ja rnuuta hyvää kamaa!
Ojala
oli l.reti valmis. Ensin taisteluhar.rtaa pitkin tankkia- lähemmäksi, sitten penkalle ja reippain askelin tankin h-rokse.
Ei siinä ollut aikaa tutkia, oliko siellä vielä eläviä vanjoja
vai ei.

He ovat kuin Majakka ja Perävaunu. Virtanen pitkä

mies edellä ja Ojala pätkä jäljessä parin askeleen päässä.
Virtanen hyppää tankin päälle, painr.ru luukusta sisälle.
Katson kiikarilla, vaikka näkyy hyvin paljaalla silmälläkin. Jo lentä miehen raatoja ulos, sitte alkaa mlla muuta
rojua. Ojala kerää niitä jonkin vaatteen päälle.
Pic'lin siLnällä myöskin toista tankkia, joka on etäämpänä pellolla. Sieltä ruleekin luukusta ulos eldvä "vanja" ja
aikaa konrata toista vaunua kohti. Var-rnujen puolivälissä
oli joku lumimöykky, ehkä kivi. Vanja kyyristyi sen raakse suojaan. mLrtta pojatkin olivat jo paluumatkalla, molemmill.r k,rnrlnrukser .jotain rojua.
Mainitsin toisiile pojille siitä "vanjasta", jota he eivät
huomanneet ja olimme kaikki iloisia siitä, kun pojat lähti-

Tarkka-ampuja kokeilee
venäläistä kiikarikivääriä

vät tulemaan poispäin. Meno toiselle vaunulle päin olisi

Jouluaaton
hyökkäys
Kyyrölän kan-

naksella 1939

varmaan ollut heidän tuhonsa. Nyt pojat saivat "naganit"
ja Ojala turkin, joita he olivat koko ralven kytänneet.
Turkki olikin Virtasella jo aikaisemmalta reissulta. Mutta
mikä surkeus: Ojalan "naganista" oli liipaisin poikki. Virtanen Iohdutteli: lähdetään evakuoimaan tuo roinen
tankki. Sieltä saadaan varmasti sinulle uusi "nagani". Va-

roitin Virtastu:
Äk,iä menkö, nron lumimöykyn taka- kyctäämässä. Mutta tätä ei uskonut
na on elävä vanja
Virtanen, oli ehkä vähän kuumehoureissaan aamuisen
haavoittumisen takiakin. Enkä tiedä jos oli haavoitrunut
silloin aamulla jo muuallekin, mutta ei meille mitään puhunut. Näkyjä se kumminkin näki, koska sanoi minulle:
Ei siellä mitään "vanjaa" ole, yksi jalkaväen vänskä

-siellä vain äsken hiippaili.
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Kun pojat liihtivrit, vxroitin vielä rnolempia:
Olkrra
- on virrrlyt hyviit rniehet var«tvaisia, ruon rn(i),kyll takan:r
n.rasti eliivii "vanja". Tiesirnme kaikki, ettei siellii <lllut
vielä liikkunut muitir kuin he krhclestairn. Oli jänniiii seuratr asernista, kun Virtanen ja Ojala ohirrivar ensimmiiien tankin ia liihesn'iviit lLunirnijvkkyii. Var.rja n«rsti hiukan piiiitiiiin, kuuli varrnaan liihesn'viiä hrmeu n;rrinrra.
Emrne ecles usl:lltrrnect eniiii ampul hr.ronoillrr pvssvn risoilla, slttuisi veikka omiin poikiin. Virrlsella on mviiskin nagar.ri arnpurnirvalrniina kiidessii. Sitren on eniiii viiliii
pari rrcrriii, askcl vielii. Srrlrrmrurl on vlnja polvillaan.
Molempien kiiclestii ru1':sirhra;r savtr 1'htaika,r. Virtaner-r
sy'öks1'v piiiille je lvi) r'anjarr nyrkillii. Samirlla hän horjahtira itsekin seliillecn ja Ojrla alkaa kirir.raloista vetiiii sitii
lxrispiiin.
Jalkaviien aser.nistir on n-rf iiskin seuratru poikien rnatkaa, koskri kranerrttejakin putoiiee tankkien läheisyyteen.
niin se pitiiii ir'.rnieherkin vdppirina. Sieltä hyppiiii pari
k«rln-re rniestii Ojalan avuksi. Kantirvirt Virtaser-r tirisrelu-

Eräs Arvo Ktrlmala jostakin Hiimeesrä kot<-risin osoitteestrr

piiiitellen, l':vsiihtvi kohclallemme ja tarjosi rneille siviilipakettiaan, joka riippui kiväiirin puhdistusrassissa. Hiin srrrxri: 'Se on eukon liihemiirnii, olen r.riin poikki, etten jaksrr tätii kirntrre. ()tt;lk,rrr Tc, pojat, tiimä ia syökiiii pois tai
rlrllr.lten minur-t or.r se 1r;1lili1; r,iskata tLlonne

rnctsiiäIl: Koe-

tir-r rnies prrrk.i.r loh.lutella .ja sruroin: "Tan'itser sinii
vielii itsekin . nrut!.l h,in kiiski orrle. Otimnre ison lrrrketin iir söimn'rc sen ;.onrk.rssr, rnitii hyviiii se sitten sisiilsikiin. Paketin vnrp.iplll.i ollut utrsi, kot«-rnrr kLrrlottu pella-

vap1,1'heliin,r oli mukln.rni vielii Jatkosodassakin muistonrr An'o KuImalln l.rir joitt.rmrrstrr pirketista.

Oli jo pirneii. kL;n nrc-i.i.in krh.porLrkkirnu.re tuli kohclallernnre, ja niin p.i.i>rnrmc st'r'r nruk:lrrir ,jetklrnrrirn rnrrtkaa.

Iuutaln. Kohtir rulee kapteeni Heinival-ro, tukikohdan piirillikkii, rneidär.r asernaamme ja kiroaa kuin
"jutrtalainer-r": "Voi perkeieerl perkele, kun nreni hyvii

Kangasl-611611 kll.i p.ri,,i. K.rirrl puoltrr rierii olevirr palor
sulattivirt lunren. err,i rrckrn Iotisi vedestii kuin kevriiillii.
Jirtkoirr-rrne rnlrkrr.r pi rki n i i ir.i 1.r .r;unulla <llirnme Ristseppiilissii. I\Iaj«rirr,rir:'rme i,,i.tnckrr.t Prrrrkkolan Sakrmiilkiiliin
nlrli.lst()on «-rist.riseksi. Src,i-i .ixor heti ar-rkrra korsun kaivlur-tinen. Sl.rtiin \',rhlst,i\.:sirir\ sr.i. jl tlas kerriur rlf iis
miehisriit.iv.lenrl sr.i. Oiiir..n ::rci r.i t.r.rs virin ktrusi rniestii

mies. Liian uhrirrohkeirl Liian hvvri rnies rneni. Kysyi ntis-

rvkill,imrne.

sä se van.ia rln, joka Virtasen anrpui. Ar.rnoin kiikarin ja
sanoin, tuon lrrmikasan vieressä. Heinivaho katso«r kiika-

r\r

rilla ja sanrxr: "Vielä perkele potkii, tulittakaa 1.oj11, 1,,littakaa, vielä potkii! Me viidellä kiviiärillii ilnlrnurriin

rnakasiir.rit ryhjiksi. Latasin kiväärin uudestr,rn. Heinivrho sanoi: Antakaa rninäkir.r ammlrn ja rrn.rpui m.rk.rsiinin
ryhjäksi.
Luulimrne silloin, ettii Virtanen tosi:1an kuoli j.r surimme sitii .ioka mies, koko sociur loppuirjan. \'asta keväällä
Juhannuksen rnlissa Kuopiossrr ollessamme saatiin iostakin tieciiii, että Virtaner.r on lrengissä .ja toipuu hyvää
vaul.rtia. Miniikin sain sitten r-ielä tlvara Virtasta viimeisen kerran Lahclessa JP 2:n asevelijuhlassa. Hr.rhujen rnukaan lriin kaatui Itiikarjaiassa v. -.i-i vänrikkinä. Jos se on

tottir, niin jotirin on Hinnerjoen poika saantrr viholliselle

aikaar.r Jatkosoclirnkin arikana.

Virtasen jälkeen tuli rykinjohrajaksi alik. Vasarna. Ne
pari päiviiä, j«rtka vielii Oinalassa olinrme, olivat jo tapahturnakiiy'l.riä. Tankitkin «rlivat aivrrn hiljakseen rniikensii
suoiassa. Meidän q,kkirr-rme ampuiillta Ojalalta jäi tykkiä
puhdistaessa peukirlo ry'kin lukon r.äliin niin pahasri, ettii
jorrtui sairarllan .ja p<-ris pelistii. Niir.r mer.ri meilrii molemmat rohkeirt pojat, melkein perätysten.
Aloimrr.re 17. pnä iltapuolella irtaanrua linjasta Oina.lastir. Aivan lin;ojen takana metsän suojassa oli pieni pelto.
Olin.rrne juuri 1>iiässeet pellolle, kr.ur edestäpäin tuli vihollisen tiedustelukone l.riljaa ptricler.r lawojen tasalla. Keksittyiiär.r rneicliit se laski il.rirn pintaar.r ja arn;rui ;,istoolilla

meitii, mrrttl ei srlinut

osurnir.ir.n ecles hevoseen. Enlrnekä
mekäiin lenriijiille mahdettu mitään, kr-rn olimme rnrrssilla
.ja

kivriärit pornppi joka iiijällä

selässii.

Niin rne

taas jouduirnrne lähternään asemista jostakin
tietärniitttirnästii syysrä. Eihän rneillä sillii hetkellii «>llLrt
Oir.ralassa rnitäiin hiitäi, sillii tsernat olivat piräneet.
Tulimn-re Sudenoian ja Kyyrölän tienhaaraan. Siitä

käännymiin 1'lris rnäkeen Kangaspellon kylään päin. Vihollir.ren ampui raskaalla rykistrillä kovaa häirintätulta
rnainitruun tienhaaraan, joskin epätarkasti. Jouduimn're
jostakin syytii pysährymään ennen Kangaspellon kyliiä
eräiin mäen präällii. Strlatimme lunta pakin kansissa iiljypriimuksen päiillä, ;oka oli Vasarnalla mukana, ia söirnrne

rnitii kullakin oli

leipälaukussaar.r.

Jalkaväkeä kulki otritse, viisl'r.reitä n.riehiii, iaahustaen.
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RAATE oli vihollisen hallussa. Olimme luovuttaneet
maantierä viholliselle kymmenen kilonretrin pituudelra.
Mutta tämä oli vain alun epävarmuutti. Nyt olimme varmoja itsestämme. Kirivetut asemat ja niiden edessä olevat
murrokset ja miinoitukset vahvistivat uskoilmn're omaan
voimaamme. Tähän saakka olimme juosseet, mLltta n)'t se
krppui. Juoksun pä oli Purasjoella.

Taistelut tuntuivat puoliksi voitetuilta näissä mielestämme hyvin varustenrissa asemissa. Näillä maahan kaivetuilla kuopilla oli ihmeellinen vaikr.rnrs sotaa käymättömien miesten mielessä. Tähän varmuuteen antoi omxn
osansa miinoitettu mur«rkko edessämme. Uskoimme lujasti, että tässä oli voittamaron linnoitus.
Vihollinen hyökkäsi useita kertoja vuorokaudessa, mutta sen kaikki hyrikkäykset pysähryivät piikkilankaesteelle. Tämä riemastutti meitä. Uskoimme edelleenkin voittarnattomuuteemme. Emme silloin vielä ymmärtäneer, että opettelun varassa oli sodankäynti vihollisellakin.
Sodan oppi on kuitenkin kallista oppia. Siitä olivat todisteena piikkilankaesteellä makaavat kaaruneec, joita
peräänry1illä ei ollut aikaa korjata mukanaan. Meillä ei ollut sattunut ainoatakaan kaatumista, ei edes haavoittumi44

sia ollut tulltrt. Sotaonni

oli meidän kol'rc'lrllamme erin-

onrainen.

Mutta sotakokemuksemrne kasvoivlt. Tulirnrne tunternaan räjähtävän luodir.r. Ensiksi emme lmnrf,rräneer,
mistä johtuivat räiskähtelyt tirkirnamrne olevisse ptrissa.
Ihmettelirnrne 1a vähän kiroilimmekin. etrii kuka, perkele,
siellä takanamrne ampuilee. Murta kokemus opecraa.

Niin

teki rneillekin. Kun kävin-une pimeäteisteluajoulukuun
toisen päivän iltana, selvisi meille riijiihtä'r'ien h.rotien salaisuus. Leimahdukset puissa kerroir'.rt. mitä tapahtui.

se

Pelkomme niiden suhteen ei ollur aiheetonta.
Samana iltana selvisi meille r-ielä sekin seikka, että emme olleet rnikään Suomuss.ilrnen harjoinrskeskus, kuten
siiher.r saakka, r'aiur Er.P li. 5en tre alkoi Purasjoelta.

Meidän

kornpp;111i11v11me

sli ntmenrn i.

Purasjoen lirn'oilr;r, (Pur;rksestl n 10 knr Ratteen tielta
grh joiseen ) alkoi näihir.r aikoihin kuulua vilrsin sotrisis Lrutisia. Vihollinen oli hr'ökänn1'r Puraksen taloon, jossa oli
ilmavartioryhmä, ja polttanut talon. Muuta ei asiasta tiedetrykään.
Joukkueellemme tuli nyt käsky Purakseen. Meistä oli
tekaistu iskuosasto. Meitä usutettiin sinne. missä viholli-

t,.

unohdin alkeellisimmankin varovaisuuclen. En edes huomannut tähystellä, oliko pihalla ketään vartiomiestä. Sellainen joutavuus ei tullur mieleenikään. Tuo minulle niin
perin rutru talo oli muurnrnut jonkin salaperäisen ja rutkimattoman ryyssijaksi. Sitä oli lähesryrtävä varovaisesti,
mutta ei varoen.
Ulkorakennuksen nurkan rakana pysähdyin ja rauhoittelin kovasti hakkaavaa sydäntäni. Talo oli kuin kuollur.
Ikkunasilmät katsoivat musrina ja rylyinä pellon takaiseen
metsään. Kaikki näytti liian hiljaiselta ja rauhalliselra olMarssilla
Suom ussalmen

Raatteen

-tiellä

Talvisodassa
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lakseen aitoa. Kuirenkin kaikki viittasi siihen, että talo
oli ryhjä.
Ajattelin itsekseni: ilmoitanko asiasta joukkueen johtajalle tällaisen tutkimisen perusreella, vai oranko tarkem-

man selvän/ Oran, päätin äkkiä. Astelin pihan yli, noLrsin porraille ja seisoin rurun oven edessä. Olin jo tempaisemaisillani oven ar.rki, kun ajatuksissani välähri kauhisrutt:l\'a rnahclollisuus: entäpä, jos ralo onkin miinoitertul,
Kun vetäisen oven auki, hajoaa kaikki yrnpärilläni. Meirä
oli varoirertu rällaisisra seikoista.
Kuitenkin rohkaisin rnieleni ja vedin oven auki. Sillä
herkellä ehdin ajLrrella paljon. Vähän päälle kahdenkymrnenen on mies vielä toister-r arvostelun varassa. Ellen
menisi sisälle, saisin pelkurin maineen, ,ja kukapa sitä irselleen haluaisi sillä iällä, olkoonkin, emä oli leikittävä
omalla elämällään. Niin siis vetäisir.r oven auki, niinkuin
monasri ennenkin olin tehnvr. Irtitään ei rapahtunut.
Menin surlren porsruan t'li ruvan ovelle. Tupa oli autio.
Oven pielessä lattialla oli kaarevakanrinen laatikko. Ahaa,
ajattelin, ruossa se on nyr se ansa. Samassa kuului takanani
pihalta liikertä. Sävähdin ilkeäsri. Joko olin joutunur satirneer.rT Silmäys pihalle riitri selvittämään, eträ omat pojar
olivar rynnänneet perässäni pellon yli ja rulleet pihaan.
Hei, älkiiä tulko tännel huusi heille.
Täällä on

nriinojrl

-

Krrrin

j,rlkrrni juuressa olevaa pikku laatikkoa kauiri:nsek.risin ilmein. Kuvirrelin miir.ran piilevän sen sisi:-\siss.r. murr,r kuirenkin toisaalra epäilin, ettei siinä oli-

sikrrn n-rirlif,u r'.r.rrrrllisrl. Jos .jokLr n-rr-ru keksisi sen seip.rlj«rlr;r rraunrlrrr. Niin siis rohkaisin irseni ja kun-rarnrin lrrarikon puoleen. Sen kirnnessa oli rautainen ripa. Tarruin siihen sormet §'lminä ja lähdin kiikuttamaan laarikkoa pihalle. Nyrkään ei rapahrr.rntrr mikrn. en säiisrrisi

rään.

nen eniten ärisi. Tällä herkellä sen ärinä kuului Pr.rraksestil.

Kuorma-auron lavalla jyryyrimme roisen ja kolmannen
päivän väliser.rii yönä Jänisrnaan talon pihalle. Täällä tehtiin sotaisiri suunnitelmiir Purirksen takaisin valraamiseksi. Tor.rhu panriin alulle kolmannen päivän iramunr nihkeässä hän.rärän kuhjussa. Mielet ja jäsenet pingoirruneina hiiviskelimme rlrora viiden kilornetrin raivalta kohden
Purasta. Saavuimme lopulta Nivan talon aitlan taakse. josta oli vielä vähän matkaa Puraseen. Aarnu oli valjennut
kalseaksi päiväksi.

Kun vihollinen kerran on ollur Puraksessa, on

se myös

Nivassa. ajattelimme johdonmukaisesri.

Vallataan ensin Niva, sanoi .jor.rkkueen'rrre johtaja,
rajaviiiipeli
R ä i s ä n e n.
Minä sain tehräväkseni suoritraa tiedusteluja talossa
mahdollisesti piileksivästd vihollisesta. Ensimmäinen tämän lajin cehtävä minr.rn kohdallani ja samoin koko
joukkueellekin.
Lähesq,in kyyrysilläni pelrosilmäkkeen keskellä olevaa
harmaata taloa. Olin jännitrynyr ja pelkäsin. Sirä en voi
kieltää. Olin niin täynnä tehräväni tärkeyttä, että melkein

Vein saaliini joukkueer.r johra,jan nähriiväksi ja sanoin:
Ensirnmäinen sorasaalis tässä sodassa, herra vääpeli.

- Mitä l.relvettiii sinii tupaan saakka menir yksin, ärjäisi vääpeli minulle sanojirni huomioimatrir.

Laatikko oterriin kuirenkin tarkasrelun alaiseksi. Ser.r
\'l,;essä oleva viisisakrrrainen tähti iLnaisi sen omisrejerr

alkuperän. Larrikko jätettiin I.raltur.rni sillii ehdolla, ettei
saar avata. Lähdin kuljettamairn lairtikkon rnukanani ja
ajattelin: tuossa se mahtaa voima piillii. Painavaltakin
tuptuu kuin mikä.
sitä

No niin. Etenemiser.ri jatkui. Aloirnme lähesryä Puraksen taloa. Puraksen talon poika, Iikka, oli nyt edessäni,
kun lähesryimrne hänen kotirrsa savuavia raunioita. Etenernisessämme oli edelleenkin var<lvaisuurra, vaikka kiihko
näkemään, mitä oli rapahtunut, kulkikin kanrapäillämme.
Pil.rarakennus ja ulkorirker.rnukser olivar pystyssä. Sieltä v<-risi lennährää siln.rilleurr.r-re rnirii tahar.rsa. Mutra sielrui
ei tullut rnitään. Kaikki yhtä rar.rhaa. Pi:rn seisoskeli koko
joukkue pihalla. Ihrnettelimme sirä, errä ralon kalusto oli
kanneru pihalle trrrvaan suurimmalta osalrzran. Se oli asetettu sievästi kasaan turvallisen viilimatkan päähän tulipalopaikasra. Åprikoin.rme siinä asiaa puoleen ja toiseen
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NIurte jiinnirvs oli r.r,rs pors:.r. K.ir : <, r .r a.:ilcsilP()rinil
ja siihinäii k.Likenl.rist.r krrLrii:r k.rrr..ir, :: ::c:.tr xrlt.t. Joku
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Venäläisiä telegoia
Raatteen tien
maastossa
Raatteen tien seutu

trr-

l,;]:::],,;'n'"'ttts't
Marssi alkr»i ta.rs koh.lcn Jlnisn-r.r.rrr Pilr.rs oli virll.rttu
ilrnan verta ja ilmrrn hikcii. iUrrrt.r nirn,rir rehntt vihollirrcrrkin enneu rrteirii. Sc r'.rlr.L:i j.r ,.ir:r r.il:.rLrkserrs.r ktrirr
viiheksyen sen pienuurr.r. Scn n'rieli p,il,rL si:Lrrerll-iirr r',rir-

roihin... niir.rkuin mei.iiinkin
Marssiessani ajattelin:
Tiin'r;i r,rir.r.r,rll,r nvt sitii r-riin
- r.ruh.rn .rik.rn.i ,rn niin pal.jon
sanottuil tiecltrstelua, jost.r
puhr-rtru.
Tu.lin-rn-re Jiir-risrnaahan

puolenpäir'än m;riss.r. Komppa-

oli rr.rllur sinr.re viihän
ennen rneitä. Luovutin uskollisesri mukan.rni r;1;lhlumi.uli
sotasaaliin hiinelle. Py1'sin kuitenkin lupa.r sa;rdir rrvatr sen
yksin, etempiinii rnuista. Sirin luvan.
Nurkan trrkrnir tilrtuin kirnnen salpaan ja kiersin sen
auki. Larrtikossa oli kolme kirppaletrl vrrrasrorirsvas§.ulrl
olevaa pikakiväiirin li1',1156x. Jokainen oli täy'nnä firtruun«rita. Vein ne takaisin piiiillikrille. Hän luovutri ne minian päällikkii, lur.rrnantti Lehro

nulle puolitt,rin virallisesti. Nc olivar mielesräni rn'okkaita ja säilvtertiiviä nruist«rja. Kunnes...
Niin, säili'rtelin niitä ioitakin päiviä, tarkcrnmin s,rn«ren siiher.r saakka, kunnes niiden kohc.lalle tuli struri inflrti«r. Raatteen tien varsillrr p1'öriskeli suunnilleen kuuk,iuden kuhrtturr noitl sanunlaisi;r laatikoitt hlkern;rrt()mrrr
rnäärdt. Ne eiviit eniiä heriittäneet pelk<.ra enenrpiiii kuin
kunnioirust.rk;ran, nr.rttil kukaln ei myöskärin halunnur
niirä itselleen eniiii... mrristoksi.
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Eräs eksynyt partlo
kola. Hietala,
melii, År.rralir

MARTTI S. NIEMI

JOUDUI\ yrtien koko

.rj.rn olemaan eivan etulinjoilla ja
monissa pahoissakin paikoissa. Seuralvrrssa ker«rn erään
mieleen jääneen, raskaan kokemukseni Talvisodar.r ajoilta.
Jor.rduimme Talvisotaan Ilomanrsin Oinassalmelle
11.10.1939 KT-Pr.3./JR 41:n mukana, jossa komppaniamrne päällikkönä toimi lurrtnantti Kanto Jalasjiirven
Kannonkylästä.

Matka Ilornantsiin oli aika tavalla kiireellinen, sillä vihollinen oli tur.rkeutunLrt jo pitkälle Suomen puolelle. Ensimmäinen tehtävämn-re oli ajaa vihollinen takaisin rajen
taakse. Olimme vielä matkasta väq'neirä eikä ehdimy' edes
syömään, koska jatkuvasti piti olla linjassa yötä päivää.
Unen tarve ja nälkä olivat muutamien vuorokausier.r päästä valtavia.

Vihdoin päästiin erääseen ihmisasr.rnroon. Ån'elimme
helpottuneina, emä täällä saadaankin nvr r'ähän sr'ödi

j.r

vaikkapa oikoa väsyneitä jalkojamme tuossil l.rrri.rlla.
Mutta mitäs tyhjää! Tuotiin näet rieto. ertä oli heti lähdertävä Möhkön kylään parrioreissulle viemään jorain tieroa
Porin miehille, joiden piti olla siellä jossakin talossa. Niin
määrättiin pari ryhmä lähtemään, minä muiden mukana.
Sotamies Taipalus kiroili, etteivär sukset pvsyjaloissa. Tähän johta,famme vastasi, ettei sota I'htä miestä
kaipaa, joten hänen ei tarvinnut lähteä matkaan. Tälle
partioreissulle ldhtijöistä muistan sotamieher: M ä ke lä-

lammi, Saari, Majaneva, Luomanmäki, Kortesluoma,
Nurminoja,
Mäentanta, Kaski, Kettula, Pihlaja, Hak-

Å

rl

Venäläisten
rakentama
Möhkön silta

Lal.rti, Jiirvenpiiä,

Nie-

sekii tiimrin kirjoittaja. Lisiiksi kuuluir':rt siil.ren alikersar.rtit Lan.rn.ri ja Viitala
sekä
puolijoukktreen johtajir, vänrikki Sal ok a ngas.
J ou k k uee n j oh tii.j am rne selirti miesten muonirtispuutteen takia, ettii rtrokailu järjestetään matkan
r',rrrella. koska siellä oli kenmäkeittiömme olottamassa.
Kilometrin rnatkan ;älkeen saavrrimmekin "keitdölle".
Kosk;r siellii olisi pitiinl't vielä odottaa tunte.ia, ennen kuin
olisi seanr.rr ruokaa, johtajamme määräsi, että käydään
mrrk.rll,r ennen s1'öntiä. Ei auttantrt muu kuin sukset jalkoihin ja matkalle, r'aikka vatsasta kuuluikin vastalauseiI.1.

Pian ruli eteemme järvi, jonka ylittd.minen kävi kaikkien voimille. Lumen alla oli vettä niin paljon, että suksien pohjat kastuivat ja jååtyivar. Oli siinä sitten talsimisra jääryneet sukset jaloissa. Kun päsirnme vihdoin
mersänpuolelle, olimme aika uupuneita. Jätimme suksemme ladun varteen ja jatkoimme matkaa kävellen. Paksussa lumihangessa oli kulku hankalaa ja usein oli vaihdettava edellä kulkevaa polun aukaisijaa. Tdllaisra me-

noa jatkui useita kilometrejä. Väliilä pysähdyimme
kuuntelemaan, mitä edestä kuuluisi. Lopulta näimmekin
aukean ja siellä talon. Luulimme, että nyt ollaan perillä, ja
siksi etenimme nyr varovaisesti.
Metsdssä kulkiessa oli ollut pimeää, koska oli jo myöhäinen ilta, mutta aukealla kuu valaisi maisemat. Suunniteltiin kaikis' miehis' mennä sisälle taloon, sillä

ole-

timme siellä todella olevan viestimme vastaanottajar.
Avasimme varovasti oven ja mitä näimmekäänl Kauhu
47

r

valtasi jokaisen, ioka näki sisällä olijat. Sieliä

oii

rupa

tiil'rrnä vi[.rollisia meet käsissä tai hihr.rasta olalla. Nopeasti
painoimr.ne oven l.riljaa kiinni ja mikä ihme, viholliner.r ei
huomannut, ettli "saalista 'oli ollut oven takrrtta ja oli vieldpä sisäiin kurkistar.rut. Jos he olisivat meicliit huomanneet olisirnme v,rrmasri olleer tr.rhon omia.

Lähdinrn.re kiireesti mrtkoihimrne. Kun <lli kävelq
lnuutama sata nrerriä. tr.rli vil-rollispartio vastirtrtntne. Tarkastelirnrne taskular.npuilla parriomiesten kasvoja ia ky-

syirnme fl.lnnussrurrla. Kr-rn ei vastaLlsta kuttlunttt, avasimme tulen. Kummrll;rkin n'hnriillrirnme oli kor.repistoolit,

aika rr.rehrrkka". Tiimän ry,öpyn aikarra oli
joukkueeniohtljrr:rrne liihter.rvt livohkairn. Sotan.ries Jiirvenpriii «rli niihrrlt l.ränen lähteviin ja rr-renn1,t mukaua.
Heidän mukanrrrr.t hiiipvi m1'ös kartta, joka olisi ollut kovir.r tiirkeii vierrrissa nrrisernissa liikkuessa. Nyt rle .iiiirr.rrne kuir-r or\'ot outoon maastoon. Nuo kaksi miestii olivilt sam r.ur r vönii piiässee t kornpparn iar tr.
ja siinä syntvi

Niin rne jiiimrne vih«rllisen selän taakse. Paikalle ttrl«rssa olleet viholliset vetiil'q,iviir ketjuun mainitun ry'öp)'n
rrikrrna, niin etternme piiiisseet enriii jiilkiiirnrne t.uyötett takaisin.

Koitti vil-rcloin aamu ja oli katrnis aurinkoinen sriii.
Mtrtta meillii oli kovasti harrnirr, kun olisi pitiinvt pi.rn
piiiistii kornppaniran sf iin.rään ja lepriiimiiiin. Koktxrnr.nrirnme joncxrn ja piiiitimn.re liihteä 1'rittiirriiiin. jos p.i.istiiisiir.r jotenkin r»nien luo. Sovittiin, crtii ket,i.irr ci j.irrr,i.
jos joku sattuisi nukahrirmaan.

,an c- - enet <- ^ aaYeet
etenern assa korpr

$
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Näin lähdimme marssimaan ilman karrtaa ja suunraa.
Pysdhdyttiin kur.rntelemaan ja rninli istahclin lumihangelle
siksi aikaa, kun oltiir.r pysähclyksissri. Olin rietysti heti utrpuneena nukahtanut istrrnlleni.
Kun heräsin rninr-ra paleli kamalasti .la värisin vilusra.
Ympärilläni ei ketään ka'r,ereista enää näkynyt. Elärnä

tuntui menetetl'ltii, kur.r piti yksin lähteä sarnoilemaan

ympäri vieraita metsiä. Lunrakin oli paksulti ja nälkä kurisi vatsassa. Tuli taas ilm, ja koska pimedllä oli turvallisempaa liikkua, romppasin koko yön lakkaamatta muisramatta enää väsymystä. Oli vain ajatus päästä roisten luo.
Kun aamu valkeni huomasin olevani suunnilleen semoissa
paikoissa, mistä illalla liiksin. Kyllii siinä rneni mieli maralaksi, kun koko yön kävely oli ollut ttrrhaa.
Päivällä

menin l.retkeksi vähär'r makaarnaan kätke1,ryen- erään heir.rähaasion alle, ja kun sitten kylmän vuoksi heriisin, huomasin olevirni rnaassa lujasti kiinni. Lun.ripukuni oli jäär)'nvt harnkeen. Irroitin itseni heti jäisistii kahleista ja läksir.t t:.us kär,elemäär.r. Ker.rkier.ri pohjiin oli .läärynyt lunta
rnonti tuLunair, joten kiiveleminen kävi tryvin raskaaksi.
\/ihdoin huomasin edessäni auratun tien. Istuin aurauspenkalle ja irroirir.r kengistiini jäiin. Kun nyt oli aurarru
rie kär'eltä'r'är-rä. se oli pal.jon helpornpaa. Mutta kumpaan
suuntaan liilrtisinl' Mvrjtämrikeer.r oli helpompi kulkea.
Vähiin rnrrkira kuljetttrirni rlkoi k«rrvissa vir.rkua. Joku
siellii taas päästeli konekiviiiirin sarjoja pääni rnenoksi.
Silloin minii uudelleen sukelsir.r rnetsään, koskl sielli oli

sittenki n tun,allisempair.
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Partio
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\/oimlni olivet viilrenrvneer. niilkii ei eniiii tuntunur,
muttir jilno

<t.li

vi.L. Kivet

i"

vrrltave. Silntiini rrlkoi.r'rrt jo niihtlii hrrrhrrku1rr',r.,,

urtruttuivirt viisr-neessii nticlcssii vihol-

lisiksi. jotka l;iheniviit j,r csiinrviviit crilrrisiss.r mrxrcLrissir.
Olin ollut neljii priivriii nters:issii. cikri vicliikiirin niik)'n) r
trrtrrr.t-tp

ilr mrriserl

i

rr.

Oli ilta ja niiin tirenrp.ui.r jonkin virlon, jokrr t:rrrs sir.r-r'tnrtri. Ser.rrasin sirii j,i siellii tulikin vrrsri.ri.in vilxrllisirr
hiilitiien. Hyppii5ill n()Peirsti pajupuskrran vrrtsrlleni ja koerin olle hievahr;urartrr. P.rinoin silmiini kiinni ja rxl<>tin,
r-r'rilloin pistin osuu sclkii.ini. NIurta Irc eiviir huorr-rrrnncct
r.ninurr. Jortkun srrLn.r r'.riu heil;rutti pcltsirstir, jonkl strojirs-

ftklkohta
L. VALIMAA

s.r «rlin.

Liihtiessiini r.i.rs liikkeellc

olin rivrrn lopLr55x.

1r1i1in

retrnall.r nousi etceni karrnis kivital«r. Kuvittclin, crtii
se olisi vihollisen nt.rjrrParkk,r ja l.iiiitin rncnnii sinne, ttrli
ntitii tuli. .ftrrrri kun ;rsruin Portrrrrlle, kourl.estrrin je hLurnrrrsir) m.rkirilr'.uri silciillii hirngcllrr. Sekin ralo rili sirs ollLrt h.rrlianiikr . TLrtrnreilin nvr ertcn cniiii kr>skaan 1r.iiisisi
(nltieni porukkrllrlt. Kotikin tLrli ntielecn. r'rriuto j.r lrrpsgt
rutuLrttuivrrt l liii encnrn-riin ellkclrcll krrltarsiksi. Pt'ysin oistu>n

kcin r ilpirriirniisri, crrii Korkeiu valaisisr sen

koh.l.rrr

joka johteisi r ksikkiiiini. Tcin lraljon lrvviii lrrfauksia ,ya piiiitin jrittiiii kaikkr pirhat rrrvirt. Jos kotiinkin
josktrs piiiisisin, ohjaisin l.rpse.1l(i11 |arcnrnr.rllc ticllc.
Tiinriin Korkeimr-nrrn kansse kiivrl n kcskrrsrclL:n i.r,.
keen liiksin uusiu voimin t.LllLrstrlcrn.r.rn urcqnl..ii n. -\1....tan-trut kilorucrrin kiiveltt:ini niiin rrrlon j.L .il(,iu :-.r.:.. - ...
krinrolristcer-rii. Virikk:L rrscilt ()lin nt.i.i\.., t.. .--.
rtti.rirst()strr,

jrrksr>irt

silri pihrtnr;rallc

srrrrkk.r. J.r

ihnrr. :.,::'...;: ...: ....:.

c::.,:.,. ..:. ,....: -. :.. -\1,.:,
til vcsi oli jiiiissri. jlrtcn ir.Lkk.i.r:r rri.. -.'::i.:r'.:...:. ::'...::.: :.
rtlikin jiiiirvnvt pohj;r.r r:rri,:q'- .\. .:-..:'... r.:iir i--,.r..1|lultirvi.lr]. je cr.i.ist.i Li.r:i<,,s:.. ., .:::'..:r. ::',:kii krrkrrt:en
haniikl'l Menin sisiille jrr ItrLont.isin.

Vesis;ravi oli ovipiclcssii j.r r,,ir, 'irt :'.i : .....r

ttlpplrs<lkerirl [rirl.rrl. Sr rri: .:.<..:::r::. :::..:i.: htvj.lt.i Se \']lirl
maistLri. Irneskelin sir.i t,, :. .,:'.:, ,: ::ri;ii:ile iritrken \ oinrJ;r.
N'Iieleni teki .rsetrLl.i l:e:ici:: .;;.i-im.i.in. mLirr.l iokin \'oima p;1[o11i nrrnur ].ihrcr:r.i-r:r ireu rtlosr.r. Slavuin )iirvel-

le, jonkrr
rrrltansa.

piirin r liri.i.i.,,irp.i \'lsr.tkk.lisellr rmniilla ketii
OIin jo vli pLroler ;.irvesrii kr.rlker-rur, ktrn näin

rannalla liikerr;i. HuL:sinkin heri. rnr,rrr.r eiviir he kuulleet
oii k.ivnlr kovin heikoksi. Mr.rtta onni oli nlt mvöriini. l.re olir'.ir omi.r miehiii ja vieläpii

r.t.tinur, koska iiiineni

unan konppanian yliki.r. Kiirin

Jum.rl.r.r siirii, ettii olin
vielä täten pääss1't omien puolelle nronien toi\'()tton'rielr

vuorokausien vaellusten jälkeen.

Kom;,paniirn päällikkö Kanto <.rtti minr.rt vastlan ja k1'seli, olinko nähn),t toisia partiokavereiri. Sieltä ei trskottu kenenkään enää palaavirn. Pojar antoivilt jotain sur.rhun sopivaa, kun lunlivat, että minun olisi nälkä, vaikka
ei nälkä enää tuntunut, .janotti vain kamalasri. Minut vietiin JSp:lle. Sain kaksi päivää palvelusvapaata ollakseni
vain kuormaston luona lepäärnässii.
San.ran päivän iltarna vihollinen hyökkäsi .100 miehen
voimalla rneidän kuonnastomme kimppuun eikä siinä
rTlull auttanut kuin ottaa taisteluun osaa heikossa kunnossa. Siir.rä kahakassa jotrduimme rnekin niin sekaisin, että
piti kiiyttää l1'örnäaseina kiviiärin perää ja kaikkea rnitii
kiiteen satttri. Vihollinen juoksi hädissään meidänkin poteroihin. Vain mr,rutama pääsi omalle puolelleen.
Mainirsen vielä, ertii kerrotusta partioporukastamme
kaatui tai joLrtui kadoksiin Lauri Lahti ja Tuomas Hietaia.
7 joutui vangiksi ja loput joutuivat lrarhateille.
T;imä partioreissu pysyy kyllii rnielessär.ri k«rko elämäni

KIRKÅS

alan.

vään nrkikotrtairn. vaihtaakseen siellä olevan kersanrti
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.ja kuulakka oli 20. tamrnikuut;r 19.+() Onkamon
kuten
murrallakin Sallan rinram;rll.r. Elertiin Tal§liissä,
visotlan pakkastalvea ja Onkarnojiin'ell.i n,iltti mittari
nrona piiivänii 35 py,käliiä nollan alrpuolell.r. Olin saapunut joukkueeni kanssa Onkamon kvlln rukikohtaan, i«rk.r sij.ritsi n. l0 krn varsinaisen rinr.unrrt sivusrassa. jir jota joukktreernme keskutrdessa oli torurtu nimittämään
"Varjoksi". Tämrin nimen oli rukik«rhra saanut vihollisen
1'rartkrinr.rin tähden, ,loka oli niin vilk;rsra, ettei tahtontrt
liiy,tvii vapaaehtoisia ajomiehiii vien.riiiin huoltokuormaa

sinne.

Joukkueeni oli ttrllut komentopaikelle, iossa esimieheni
antoi kiisk1,r.r, ,ioka oli lyhl't ja ltimekiis. eikä siinä ollut
tulkinnan varaa:

"Pidätte rukikohdirn ja rntristakm, ettri
ios tärnä rnenetetäiin, piiäsee vil.rollinen silloin ajirn.riran autoilla suoraan

rintarna.joukkueen selustaan.'
Kiiskyn saatuani joukkueeni

hiihti omaa

sotaånsa käy-

Sallatunturln
I
uarlossa
Pikakivääri Sallan
rintaman oikealla
sivustalla. Taustalla sallatunturi
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Alatlrvairn joukkLrei-n .c:, .
selvii ia kiiruh.lin

::

k.rr.,,,.,, .r

L?
tÅ

-\1..:,-:.. ::::r.i. Tehtiivii oli
. .,

: . r . ., .: l

k.rnssir vrrih-

toir

stt<>rittartt;urn. \',t1,i,:.t:..:-.:-..:. *---..::-.,r irlrvairsinkin
olevani yksin tiiiill;i ki.:..i.;r...r... \-..:,,)l rtrkikohclassa.
Tai enhiin minii vksin oliut. ::..., .::'...:r lrinr.rll.r kirraisrurrtrt,jotrkktrecrti. johorr \()rr) ...,,::.:..
Siinii he touhusivirt riivrr.i p.i.,,:.. ::-..1,( )trusf L[lltrssa, kun
n.rinii raas liil.rettini, rrlikcrslnrrr S.. n.l sr ri)rn i n kanssl tarkastel in h ieman virlt;rkri n r.r.r ::^- r:re. E.lessiini. si is srrortran vihollisen tulosLnlnn.lss.r ()ir:.lll joki. jos sitii nyr joeksi voi sanoir. sillii serr lever r rrir r.rrn (-.S metriii. Mut-

ta estehiir.r se oli sekin. tLrskin kcnenkiiiin rekisi micli
q'iinq ii lresäiimme tiiss.i 1..r]ili.1s5\.i r.in.rkrlir.n sen kriurta.
Vasetttrnallir ptu rlel lani trrrrs .rr'.rurr.r i Onkantoj iirv i r.rrjorc n
ntitii parhaimmrrt tiihystvs- j.r .rnr1.111.11,111.1,rhdollisutrclet. ()ikealla puolellrr olevl tie s.ri :rik.r.rn sisintmiissäni rr-rr-rr.ruu
kuin olisimme suuressrr kaiu.rloss.r run,aa ersiviii lapsia.
Tien takrrna oleva harjirnne ja nrcrsii raj«rirti niikyvriisyr .leu vain tehokkain-rlraan iunPumactiiisl'1'teen. Takanunr-

t

>--

a

..L.. C*.-o

me r>li rnt'iiskin rnetsiiinen harjanrrc. jonka taakse rie, j,rrrL

verjelinrme jouturrirstu vilrollrsen hirltuurr. katosi. Ra-

kctrnuksia ei olltrt tiissii rukikohclassir P1 56 51;1i nttrire kLrin
k.ttts.tkotrl rr tt siu.u).r. j( )stir ( )tir) ilsLuln( )n rtt rrrrt.rnt iert rrt iesteni kenssa. lopul 1,,,rr.,-, rnajoittuivar koulun raunioihin,

vrhnistimnrc ruokirrnrnc.
Siin:i rrrrk:rstellqss.rni 1'rnp.irisrii irnrne j.r lnr.ressrni rri itri viihriisiri ohjeita, ntitii ntiehcni ran,itsivrrt srtrtttuxkseerr
rLrkikohtrrmmc kunrrxrn. krrlui nrutrt:rnrrr tiime. MajoirrrrInisen jiilkccn liritoimrne vielii rr-rLrkanamrne tuoriut viisi
ruliatrnosra Piltnrunoltrl ja kiisikraniratit hvviiiin stroj.r.rn
koulun ratrnioihir-t, ja niinPii r'oimmekin siirtiii normaaIiin
|li iviij;il jsstt'kset- rr rrrk ikoh.lassarn nrc.
jossrr n-ryriskin

Kosk:r1..r

tllrntrtre turvit.ullirssit .rvtlirttlr sit ttst.r.r jiL ,xtttirt

joukkoihin oli ntatkaa jo n'riLinirscnrani k1'nrmenen kikr-

rnctriii. kutrlui oleellisena «rsan;r ttrkik«rhtrunn-re roinrintarrn irktiivinen partir>inti viholliscn lirkkei.len selvitriinriseksi h1'r'issii iijoin, j«rrtci t.intii olisi l,iiiissvr rekemiiiin
nririiiin 1,lliiry'ksiii. Niinpii nonnairlin vartioinnin lisiiksi
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olikin jatkuvasti vähintään yksi partio tukikohdastamme
ulkona hankkimassa tietoja vihollisesta ja sen liikkeistä.
Ensimmäiseksi tällaiselle varmisrus- ja tiedustelupartiomatkalle lähetin ensimmäisen ryhmän johtajan parin
miehen känssa. Alatarvaan joukkueen hiihtämiä lamja hyväksi käyttden häipyivät nämä mieheni hämärtyvään talvi-iltaan ja pian lakkasi kuulumasta sauvan piikkien naksekin ja tukikohta lepäsi hiljaisena yhä tihenevässä pi-

dastamme. Asemat miehitettiin heti, eikä meidän tarvinnut kauan siinä odotella, kun jo teimme ensimmäiset havainnot vihollisesta, joka oli saapunut yöuntamme häiritsemään. Ensimmdinen elonmerkki oli, kun ensimmäinen
miina laukesi. Samanaikaisesti kuulimme suksien rahinan
ja havaitsimme muutamia varjomaisia hahmojakin talvista
taivasta vasten. Oma tuliryöppymme tervehti heti tulijoita.

Heti auringon noustua alkoi taivaanrannalta kuulua
lentokoneen surinaa, ja pian jo muutama vihollishävittäiä
kieppui rukikohtamme pällä syytäen konekivääreistään
lyijyä niskaamme. Koneet lensivät aivan matalalla, joten
pikakivärimme vastasiva! tuleen. Pian havaitsimme tu-

Olin lähettini kanssa tarkastellur tilanteen kehittymistä
omassa asemassamme. Tulituksemme jälkeen näimme,
kuinka muutama kylän ladoista oli s1'tryn1't tuleen. Samanaikaisesti kuulimme venäjänkielistä huutoa, jonka
ldhemini, joka oli venäjäntaitoinen, suomensi minulle. Siitä kuulin, että vihollisemme ryhmittäyryi hyökkäykseen.
Kuulin myös, että vastassarrune oli konekivärijoukkueella vahvistettu komppania. Tämän sain selville huudoista,
joilla komppanian pällikkö tarkasti ryhmirystä. Varsinainen komppania tuntui olevan jo valmiina hyökkämään,
mutta konekivärijoukkueen johtaja vastasi komppanian
pällikkönsä tiedusreluun, ovarko kk:t paikalla tulkkini

lemme voimattomuuden, sillä koneet eivät välittäneet

suomentamisen perusteella seuraavasti :

meydessä. Hiljaisina valmistuivat mieheni vlettdmään
ensimmäistä yötään "Varjossa".
Yö meni hil,iaisuuden vallitessa, vihollista ei kuulunut
asemiemme eteen, eivätkä partiomiehemmekän havainneet mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Seuraavana aa-

muna päivä nousi kirkkaana ja pakkanen pysytteli edelleen korkeana.

siitä tuon taivaallista. Aikansa asemiamme rulitettuaan ne
tekivät vielä kunniakierroksen tukikohtamme vmpiiri ja
hävisivät suuren isänmaansa suuntaan palarakseen pian

uudelleen täyteryin konekir'äärivöin häiriaemi.in

Ruotsalaisten vapaaehtoisten

it.tykki Sallan rintamalla

r.ru-

haamme. Päivän kuluessa ne suorittivat useirr viereilui.r
rukikohtamme yläpuolella rätisten joka kerra kuolem.rnlaulua konekivääreillä asemiimme.

Koko päivän olin miettinyt keinoa milLi saade nim.i
rauhanhäiritsijät karkoiteruiksi päältämme, mura en sern
keksinyt. Kerran asemiamme kiertäessäni osui ketseeni
hämärässä illassa palaneen koulun raunioimen vieressä
maassa olevaan vesiränniin. Silloin minulle selvisi ruuna.
jota heti rupesin kehittämään. Löyq'ipii vielä koulun läheisyydestä kärrinpyörätkin, ja

niin meillä iltahämärissä,

muutaman runnin ryöskentelyn jälkeen, olikin ikioma itrykki. Sen me sijoitimme näkyvdlle paikalle, jotta seuraavana aamuna vierailulle tulevat vihollislentäjät sen varmasti huomaisivat. Ensimmäinen rykkimme muisturti oikeaa tykkiä siinä määrin kuutamossa sitä katsellessa, että
poikani innostuivat asiaan ja touhusivat pari samanlaista
vielä lisää. Nämä asennettiin tukikohdan eri puolille, hie-

man huolimattomasti naamioinrina,

ja

""'ti; *

fäimme odotta-

maan tuloksia kättemme töistä seuraavaan aamuun.
Meidän ei tarvinnut odorraa pir[ean päivän valjettua,

kun jo alkoi kuulua itäiseltä taivaalta lentokoneitten

lä-

hesryminen. Jännitryneinä odotimme, mitä tuleman pitää. Koneet lähestyivät matalalla lentäen aivan tukikohtarnme eteen, kuten edellisenä päivänä. Muca äkkiä tuli
niille kiire ottaa lisää korkeutta. Oli kuin ne olisivat säikähtäneet joirakin ja niinpä ne kai tekivätkin, nimittäin
meidän komeita rykkejämme, jotka seistä sojottivat vesiränniputket kohti taivasta. Hymyilimme partaamrne jekkumme onnistumista, sillä nyt eivät koneet edes tulittaneet konekivääreillään, vaan hetken korkeuksista meitä
katseltuaan hävisivät tulosuuntaansa. Vielä toisenkin kerran saapuivat koneet sinä päivänä, mutta nyt paljon korkeammalla lentäen ja samainen näytös uusiutui. Saimme
olla rauhassa niiden tulelta, kiitos vanhojen vesirännien.
Ehkäpä ne tehosivat niin hyvin siksi, enä juuri näihin aikoihin rintama.nme muille lohkoille oli saatu ruotsalaisten vapaaehtoisten it-tykistöä.
Näin vietimme hiljaiseloa tukikohdassamme aina 2).2.
iltaan. Silloin klo 21 toi ulkona oleva partiomme tiedon,
että suurehko vihollisosasto Iähesryy hiihtäen Sallatunturin suunnasta ja että se on jo kilometrin päässä tukikoh52
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Miten minä voin

saada

kk:t asemiin, kun viholliser ovat

saaneet rykistöä ja ampuvat sekaamme ja mr-öskin st'ryrtä-

neet ladon palamaan, jonne minun pitriisi mennäi Me
taas naureksimme silloin tälle, sillä eihiin meillä mitään
rykistöä ollut, rniinat vain olivat räiähtiiesiän aiheuttaneet vihollisessa luulon, että meillii olisi n'kistöä. Ladot

taas olivat syttyneet vahingossa, luultavesti miesteni ampumista valojuovista ensimmäisen tulin'öpvn aikana.
Kauan emme hymyilleet, sillä r'ihoilinen rarjosi meille
muutakin ryötä. Raivokkaasti se nndsi asemiamme päin
ensimmäisen kerran jo noin klo ll. Kiivaalla rulellaan ja
asettamamrne miinoituksen avull.r sai joukkueeni torjutuksi tdmän hyökkäyksen ia lrödvksi vihollisen verissä
päin takaisin. Hieman haar-oiaan nuolruaan kävi hyökkääjä toistamiseen pädlle, mutta illleen huonolla tuloksella,
n*ikohta pysyi hallussamme.
Kolmatta hyökkäy'stä saimme qlottaa io hieman pitempään, mutta aikanaan sekin ruli, tarkemrnin sanotruna
vähän ennen kello kahta röllä. Ja silloin, kun vihollinen
lätrti asemistaan, kuu.limme, että jotain edellisistä hyökkäyksistä poikkeavaa on venäläisten käytöksessä, sillä
nyt nämä rulivat suuriänisesti remuten, ja melkoisella

varmuudella vodkan vaikutuksen alaisena, aivan kiinni
asemiimme, josta ne lyötiin uudelleen takaisin. Tämä oli
heidän viimeinen yriryksenä sinä yönä. Hyökkäyksen jälkeen jäi vihollinen joen taakse asemiin.
Klo 6 sain ilmoituksen oikealla olevasra varriopaikasta,
että vihollisia hiihtää oikealla olevan metsän kautta kohti
selustaamme. Juoksin lähettini kanssa vartiopaikalle ja

masi vihollisen ja ryhryi rähtäämään tätä. Vastustaja oli
kui tenkin nopeampi, sillä laukauksen ka jahdettua retkahri
Vuolukan pää hangelle. Kysyin "sattuiko pahasri" ja riensin auttamaan lähettini kanssa. Vuolukka ei vastannut
kysymykseeni, vaan huiskautti kättään huutaen samalla
toisille 'hyvästi pojat', hyvästi pojat". Siihen loppuivar hä-

nen sanansa. Puolustuksemme

oli vaatinur ensimmäisen

laskin omin silmin ainakin 160 hiihtävää vihollisra, jotka
painuivat me6än ja harjanteen suoiassa selustaamme koh-

uhrinsa parhaasta miehestäni. Lähettini, joka oli jåänyt
hieman jälkeen, huolehti konepistoolisuihkulla lumirnie-

ri.

hestä.

Ilmoitin rilanteeni esimiehelleni ja pyysin kr.rne.rtinheimimiä avuksi. Sainkin kaksi putkea tukikohteeni noin
klo 9. Klo 10 sain ilmoituksen partioltani, errä rekinamme oleva tie on menossa kiinni, sillä vihollinen on rLrnkeutunut tien yli. Sain tämän tiedon tarkisteruksi hrr.in
pian, sillä päästessäni tarpeeksi lähelle tai kauaksi .rs€mistiunme tien suuntaan, sain vastaani tien poskesr.r .rnmurun kk-suihkun. Onneksi ampuja tähräsi huonosrr. joren
lumi vain pxillysi ympärilläni heiträr'n'essini niehan .ja
4ömiessäni suojaan.
Olimme siis motissa. Tiesin jo ennesrän. enl vihollisella oli toinen kk, joka huolehtisi meisqi. io: r'rirciisimme järven jälle. Sen kai oli viholiinenkin ,:skelmoinur
ja nähdäkseni sillä olikin tarkoirus :ir-:i: n:ei§r jr-ille

Vihollinen pysyi itsepinraisesti asemiemme runrumassa
koko keskiyön, mufta vähitellen sen hyökkäysinto laimeni. Noin klo 4 ruotiin minulle takana olevista asemisra
tieto, että hyökkääjä nayttad irtaantuvan. Pian havaitsimme sarlansuuntaista liikehtimistä kaikkialla, jolloin annoimme viimeiset terveiset heidän jälkeensä ampumalla
melkein kaikki patruunat loppuun. Nyt ei vihollinen enää
jäänyt lähtöasemiinsa, vaan painui omiensa luokse Salla-

tunftrrin suuntaan. Tein heti komppaniaan ilmoiruksen
ja pyysin viipymättä sekä patruuna- että muonatäydennys-

tä, joka meille myös tuotiin heti aamuhämärissä. Aamun
valjetessa ryhjiä vihollisasemia kacellessani sain vasta sel-

r'än kuvan vihollisen vahvuudesta ja katalista aikeista.
Lukuisat kaaruneet ja veriset jäljer kertoivar, mitä oli ta-

suolaruksi.

pahtunut.

Ilmoittaessani tilanteen puhelimiae p.rujio>n,rr >ain
käskyn jättää tukikohdan, mutra r'rst.rsl:r. e;:e: ::r::eo ole
enää mahdollisuutta. Kolnenr.rjrnr !..si:. :.::j ::' ::. reh.
dä. Vastasin pysyväni paikailani i.r r'.:.-:r-:. '',6 e:
=--r: -i.
viämisen mahdollisuutta olisi. \'.rir:-s::'!
--o:

Omat tappiomme jäivät olosuhteisiin nähden verrartain
pieniksi. Svy, miksi näin onnellisesti ja vähin tappioin selvisimme tästä vuorokaurisesra mclrisra, valkeni meille tar-

=--:--:-:-=

mocistamme.

Päivä kului vihollisen r';ir-is:e^,es--
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meidän odotelless,r. mir.i ruier:=r r::;, Pi=e-::r :-.:-= :eki vihollinen ensimmäi:en r':::. L.<:r--: :lr-öii.i:-l. 3--=-::::.me vastaan oikealta met§n ,;i-iii. -\::-r::uu:-r:e

=ink:.

ennätimme i.r stim:re r.rF-:r: :,., l:€!ro pJÅs.i ::-rkomaan, että haiuem::'re oli-i rj::::.n relikohdan herroj.r. Sritä palail irat hr'ökLiil ät rak iisin lih röermii nsa.
Hr'ökkär'ksen j Jlkeen asemiamme tarkasrellessani huomasin. etrei eräs vasta rär'dennvsmiehenä tullut mies ollut armissaan. Kuulin hänen tovereilraan, eträ mies oli
ldhtenyt hakemaan kou.lun raunioista patruunatäydennystä heti hyökkäyksen alettua eikä vielä ollut palannut takaisin. Lähdin ottamaan asiasta selvää ja tapasin miekkosen perin peloissaan raunioista. Muutaman kovan sanani

ja käskyni jälkeen lähti mies asemaansa fa pysyi siellä
myös taistelun loppuun asti, kuten toisetkin.
Vihollinen jäi nyt lähtöasemiinsa nuolemaan haavojaan
useiksi tunneiksi antaen samalla meille tilaisuuden patruunain tasaukseen ia jopa ruokailuunkin, jos nyt vaatimatonta ateriaamme voi ruoaksi sanoa, sillä sisälsihän se
vain raunioissa keitetryä vettä ja leipää, muut ruokavaramme olivat jo huvenneer. Puolenyön aikaan uudisti vihollinen kuitenkin hyökkäyksensä ja raivokkaammin
kuin aikaisemmin. Miehiä lappoi yhtenään asemiamme
kohden sekä oikealta että takaa. Meillä oli täysi cyö pitää
asemamme, javåhdkå piti, ettei vihollinen saanut toteute-

ruksi aiettaan ajaa meiddt Onkamojärven jäälle. Kuvaavaa oli, että ryhmänjohtajat oma-albitteisesti ja vain ryhmänkin voimin tehdyllä vastahyökkäyksellä löivät ylivoimaisen vihollisen pois asemisramme.
Mutta ahdistajamme oli myös itsepäinen, sillä kun se ei
päässyr väkipakolla asemiimme, niin yritti se ryönryä sinne lumen sisässä ryömien. Ollessani hyökkäyksen aikana

stm.

Vuolukan

asemassa pääsi

tällainen "lumimies"

vain parin§mmenen metrin päähän siitä. Vuolukka huo-

kestellessamme kaatuneiden vihollisten aseita.

Heidär oli varustetru aivan uusilla automaattiaseilla,
ioissr osessa niirtri olevan vielä r'arastorasva. Ne eivär toimineer kovassa pekkasessa niin kuin olisi pitänyt. Tark.:sreliesseni .rseitr heräsi pakostakin mieleeni kysymys,
meille olisi kär'nlt. jos nuo aseet olisivat toimineet
=iren

a:oi rteetrom.rsri.

Ih::errelin miesremme urhoollisuutta ia l,;ujaa puolusrusrehroe. r'aikka toiselta puolen sen penrsta oli ymmärrerrär'iss:i. silli puolustivathan he omaa kotiseuruaan.
Suurin osa miehisrä oli aivan naapurikylän poikia.
Kaukana erillän olevan rukikohdan omistusoikeus ratkaistiin täten taistelussa, jossa tilanteet olivat vaihdelleet
arva,unattoman noPeasti ja jossa oli punnittu miesten rohkeus ja taito.

Tupakasla puhulaan
tamme, ellä

ia kirioitetaan milloin mitåkin, muila me

vakuu-

yaikka olisitte tupakoinut yli kolmekymmentä
yuotta, yoitte helposti lakata polttamasta.
Seuraamalla mm- monien låäkärien esimerkkiå, yoitte sääståä sekä lerveyttänne, etlä rahaa lopeltamalla lupakoinnin meidån avullammo. SUOMESSA saavutelul tuloksel ovat erilläin puhuvia: Tuhannet eri yhteiskuntakeiroksia eduslayal tupakoilsilal oyat vapautuneet myrkytystilss.

taan

ia vaaiallisesla toltumukseslåan, kulen lukematlomat kiitoskir-

jeet ia loimistossamme oleval enlisten tupakoilsiioiden hoitoasietiriat
coiltavat. Samalla on sanottaya, ellä menetelmämme on lerueydelle läysin yaaTalon, myös niille, ioillå on iokin lauli. Jokainen suurpolttaia, ioka haluaa lopeltaa tupakoinnin, saa tarkempia tietoia låhettåmällä meille nimensä ia osoilleensa osoitleella:

TUPAKAN VASTUSTAMISYHD!STYS R.Y.
Bulevardi 6, Helsinki !2.
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Näköala
Muolaan järven

länsirannalta
Suursaareen

'tt,-.ti

EINAR PALMUNEN

Muistelmia
linialta
Taasionlammet
Muolaanjärui
AIHEEN tiihiin muisteLnapalaseen anroi Reino Hu.iskon
kir.joitus "Eräs yö Muolaanjiirvelli" tiirn.in leirien n:ossr
2169. Siind selostetaan Muolaanjän'en Suursrrreen veniläisrer.r teken.rää h1,ökkiiystii rirrnr.nikr.run l.rpuLia 19+0 ja
rnainitaan rnm.: "Vast:.rrinrrln nrurrurrur rnrrurui t'ksi
haavoittunut vihollinen vangiksi. PuhJisrin.rme jäältä raistelun jäljet vikahiilvrrksen esr.irri:eksi Sirren rilanreen
kehirystä pohtien veriil'dv irnme .rsenr i imme... "
Samasta tapahrurnasr.r kertoo nrr'ös H. Ohquisr teokses-

saari "Talvisota rninun nikökulma:rani . Siinii kerrotaan
kuir.rka veniiläinen parrio ereni trIuoie.injän,en Suursaareen yöllä 2312+. l. Åarnulh oli rii.rnne seivitetry. 19 venäläistä kaarui ja vksi ll.ra.n'oirrunur) r'irnki anrautui.
Hän kuului XIX ÅK:n riedusteluparaljtxrnaan, oli siis va-

liojotrkkoja. Ornat tappior olir.er (r ke.rrunutta ja 6 haa-

volttunutta.
Yht1,mämrne

2. Pr:n muodostivrr Kerjalan Kllrtin
miehistä mutxlosteru I paraljoonl. Keski-Suomen R1,krnentistii kootnr II pataijoonir ja Tampereer.r Rykrnentti
oli jiiriestänyt III panljoonan. I P oli rrsernissa lohkolla,
joka oli lähinnii Muolaanjärveä, siis .juuri se paraljoona,
jota iiskeinen kirjoirus käsitteli. III P oli majuri Toivo

Ko I e h m a ise n komennossa Taasionlammista itäiin,
vasemmalla siitä I P. Reservinä oii II P hiernan raempirna.
III P oli ottanur rinramavasruun JR li:n pataljclona

Kui ri lta yöllä 22123.1.
-Molemmillalinjaparaljoo(JSp.) Henteennilla oli yhteinen joukkosidonrapaikka
ojalla, joka oli suunnilleen patal.joonier.r saurnakohdalla.
Toimin III P:n vanhempana lääkintäaliupseerina ja olim-

me juuri saapuneet tähän yhteiseen korsuun, joka tiiytti
erinomaisesti kaikki vaatintrkset, rnurta oli hieman ahdas
kahden pataljoonan lääkintähenkilökunnan käymön.
Varsin harvinaisena mukavuurena siinä oli, että kärsussa
«rli sisällä luonnonlähde, josre sai arnmenrax vetrii surlraan
vieressä olevalla hellalla alituisesti kiel.ruvaan kattilaan.
Olimme .juuri saapuneet tulevaan toimipaikkaunme,
kun sinne iltahämärissä tuotiin haavoitrunurra. Jo tullessaan potilas herärri l.ruomiota. hän nimirtäin
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piri

pahaa

,r,r{.rg*r:rål

I

I

ilinää, kun sensijaan omat haavoitruneet olivat varsin hiljaisia. Etumainen paarinkantajr rrainitsikin selirykseksi,
että naapurin miestä tiiiillä nrodarn. Koska potilas oli I
P:n lohkolta,ryhryi lääk.luutnrntriOsrno Sa ri ola hän-

tä tarkastelernaan ja hoiramaan. Potilas oli reireen

haa-

voittunut, mies parhaassa iässri. korkeinraan n. 2)-r,uorias. Hieman pelonsekaisesti hiin suhtaurui 1'mpäristöönsii
Kukapa ei olisi näin tel.rny't siini rilanreessa. Morfiini-miske rauhoitti potilasta. Sidonra suoriretriin, potilas sai
lifurrnintä karpalomehua, kuren on.ratkin. Joku tarjosi tu-

pakan, joka kelpasi. Nälkä ei kai olLrt, koska leip,ii ei
kelvannrrt. Panimme hieman kadehtien rnerkille hänen
puhtaat alusvaatteensa. Hänellii oli priällään kolmet liinaiset alusvaatteet ja kaikki varsin puhtaita, ihneisesti juuri
vaihdetruia. Saappaat olivat ainakin varsistaan tekor.rahkaa, tclsin mustaksi värjäq'r.
Pataljoonasta oli etukäteen soitenu Prikaetin esikuntaan ja ilmoitettu, että vanki siirretäiin JSp:lle Pian sin-

ne saapuikin eräs upseeri ja l.räner.r mukrnren tulkkina
sot.virkamies Heyno eli Heino Hfn reki vangille
rnuutamia rutiinikysyn-ryksiä. Kosk.r JSp:li: oli silloin
rruuren hiljaista, ruuhka alkoi vasta pimeln rulrua
oli
- heti
kiintoisaa seurata kuulustelua. Nimens: hin ilrnoirri
ja joukko-osastonsa (XIX AK:n tie.].p-rti ,. murta muista
seikoisra härr vaikutti varsin rierinirröni.lti. Tuntui että
hän varsin avoimesti kertoi ne se ikrt. rnirki riesi, mutta ei
paljoa tiennyt. Ei ainakaen puir';nur irikoja, eikä häneltä
liioin asioista tiukirttuk,r.rn sen enempli. Ålustavan kuufi,rstelun jälkeen hiinet vietirn ir:rrrn rutoon, johon kuulustelijatkin meniviit j.r evrkuoitiin raakse. Hän sitten
jäikin ainoaksi venriiliseksi porile.rksi kvrisellä JSp:lla.
r'en;iiäispartion ruhoarniEdellii olevan tapaJrrumen
- komcnsi luutnantti P. A.
sen
oli sr.rorirr.rnut -i.K. jot.r

ne n.
Suihko

Koska Reino Huuskon kirjoinrksessa

mainiraan hlnerkin. niin ruotakoon samalla esiin hänen
pari viikkor senjllkeen t.rpahrunut kaarumisensa.
Helmikuun 11. päivinä alkoi voimakas vihollishyökkär's Tu.sion.lammilla. III pataljoonan voimat hupenivat

r
:

l^ ),
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'ul.r,

vdhiin, ja apua tarvittiin. Erikoisen vaikea alkoi olla tilanne 9.K:n lohkolla. tukikohta K 3:n tienoilla. Vihollinen

pääsi tukikohdan itäosan taisteluhautaan ja ylrteyshautoihin, joita pitkin se alkoi edetä korsuja kohden. Tukikohta

K

.1:ssa taisteltiin lopun päivää etupäässä konepistooleilla,
kdsikranaateilla ja heittolaukauksin lähieräisyydeltä. Klo
l6 tien«rilla alkoi Komppania Suihkorn vastaisku vaikuttaa tukikol.rtien K.1 ja L l:r.r saurnakohtiin. (L l oli K
.i:sta vasemmalle). Komppanian eteneminen oli risukossa
vlikeu. Vastahyökkäyksen alkuvaiheessa haavoittui luutninrri Suihkonen kuolettavasti. Vasta puoli runtia kaarumisen iilkeen seepui hänen ilmoiruksensa, etrei hän päär ereenplin ilmen kisikrrnaatteja. Niitä sitten lopulta
saeriin i j kpl. pet.rlj<»n.rn esikunnan henkilökunnalta. Illan hirnirn'esn rilrnne hiemen r.rul'roitttri lohkolla, jossa
vänrikki Jaakko S ar i se n joukkue oli omalla suunnallaan tehnyt perusteellist: n.öti erirtiin vaikeissa olosuhteissa. Murta viel:å illalle re-n.ipat.r.ljoon.rn komenraja.
kapteeni L. O. V i rkkun en piri ril:nnerra kriirrisenä.
Hän ilmoitti klo 20.,i0 2.Pr:n esikunre.rn. ertf, rukrkohta L
I ei ole vieläkään hallussamme. mreher rr.rt perin uupuneita ja tappiot suuret. Hdn roir-oi kuitenliin viell illan
kuluessa saatavan rukikohdan haluun. mun.r vrin pienen
osan miehistä hän voi irroitraa rukikohta k ,l:n cr.ilise re-

takia oli jourunut maastourumaan matkalla. Klo 17.15 olikin komppania tavoirteessaan, ja lserrui hyökkä1'svrlmitrsasemiin. Mutra silloin hyökkäsikin vihollinen. Zilliacuksen komppania oli valmiina vastaanottamaan hyökkäystä. Sen kiivas kiväärituli estikin vihollishyökkäyksen. Tämä h,rultavasti esti läpimurron tukikohra K J:ssa
viime hetkellä. Vilrollinen vetäy'q'i hitaasri sekä K .J:n ettri L 1:n kohdalla. Tilanne ei kuitenkaan ollut lopullisesti
selvii edes tältä piiiviiltii. Vielii illalla klo 22 tienoilla yritti
Komppania Zilliacus saacia haltuun K .l:n lounaiskärjessä
olevan pesäkkeen. Koko yön tiristelujen jälkeen oli tilanne
sama kuin edellisenä aamuna, Komppania Zilliacuksen

miehet olivat huvenneet niin, että ne joter.rkin riittiviit
täyttimään III P:n pahirnpia aukkoja 9.K:n lohkolla.
16.2.10 sai pataljoona käskyn siirtyä väliasemaan Kattilanojalle.

Pääpuol ustusl inja
Taasionlammet
Muolaanlärvi

-

rrviksi. Näin ollen koko 2.Pr:n resen'iki ei jiisi iuuri

mitään.
Seuraavana päivänä oli tilanne jälleen samanlainen. Petaljoonan omat voimat olivat ldhes lopussa. Rern'iperaljoonan (II P) miehet olivat häipyneet III P:n tappioiden
täydennykseen. Jälleen tarvitriin apua. Prikaatin esikunra
määräsi taaskin I P:sta komppanian tukemaan III P:n vas
taiskuja. Komppania Zilli acus (res.vänr. AimoZilliacus) sai tehrdvän.
Klo 15.05 sai komppania käskyn marssia III P:n komentopaikan maastoon. Tilanne kehittyi rukikohta K
3:ssa sinä aikana varsin kriiniseksi. Vihollisen panssarit

kiertelivät tukikohdan ympärillä. Klo 16.50 kiirehdittiin
Komppania Zilliacusta, joka vihollisen lentopommitusten
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HELMIKLruN puolivälissä 19l.0 raivosi mottisoca Laaro-

Keitii olivat nuo kuolemtran vihkiytyneiden yrmeiin

kan koillisptrolella kiihkeimmilläiin. Synryi suuria ja pieniä motteja, joita lienee kaikkiaan ollut lähemmäs pari§mmentä. Toisia s1'nq'i, toisia sanmui, se oli ajan henki

joukor.r miehet. He olivar Salmin ra,jakylien talonpoikia ja

siihen aikaan.

Pataljoonamme, Er.P 8, osaliisrui täysin palkein tähän
mortitehtailuun ja oli tiillä haavaa Kelivaarar.r eteläpuolella, jossa se ahdisteli Kitilän suurmottia sekä Lemetin
tienhaaran eteliipuolella olevaa "Rykmentinmottia". Jo
helmikuun 9. p:stä alkaen oli Komppania Muuranto taistellut Koirinoyan p1'säkin edustalla. Rintamaa oli pidetty
milloin itiiän V«rroienkiven raakse, milloin etelään Pukitsaan, enimmäkseen kuitenkin länteen Koirinojan pysäkkiä vastaan. Oli hyökätq', puolustettu, tehry paikallisia
iskuja, kärsitq' rappioita. mutta saavutetnr m1'öskin melkoista menestysrii. Nlt 15.2. illalla varauduttiin jälleen
kerran pahimmirn varalle.
Viholiisen toimeliaisuus pysäkin cienoilla oli suuresti lisärinrynyt. Rautapy,örien narina, reenialasten kitinä .1a
laatikkojen läiske kuului selvästi lumikuoppiimme, joira
sanottiin asemiksi. Eikä venäjänmies kainostellut äänenkäytössäänkään, vaan suolti tarinaa niinkr.rin kotona
Moskovassa. Kaikesta arvattiin, että kohta ollaan tiukirlla.
Tiesimrne, ettii peräär.rtymismahdollisuurta ei ole. sill.i
selkänojanamme oli jyrkkärinreiner.r Vorojenkivi. ionk.r
takana sijaitsi suuri vihollispesä, "Rykmentinmorti . lli-

metsäryöläisiä sekii rauhanrjrn rajavartijoita. Miehiä, jotka olivat tottlrneet elämiiiin kamissa puutteellisissa olosuhteissa ja alituisesri t.risrelemaan luonnonvoimia vastaan. He olivat rulen je rlu.lan tuttavia jo sodan ensi minuuteista lähtier.r. joten ensikertalaisen pelokkaita ajatuksia ei enää ollut. \'lettöm.in vrhvasti pukeutuneena miehet seisoivar kuin tune jr.rnt.rt paikoillaan. Hyökkääjä tu-

lisi saamaan kovan r',rsruksen.
Ajanlaskussa siirn'rriin srrren heln.rikr,run l(r. p:n puolelle. Oli tiihrikirk.r: r.ij ,: :rrk.rr.r pakkanen. Pysäkiltä
kuului joukkojen liikku::risen kohu.r. rautah.rukkujen rämlihtelyii je voim.rkk:ric. :'.rurtorien kiiynnisrysrä.
Mikä maali r.imi olik.r.:.;r :.xi:ri)ile. jos rneillä olisi vain
amrnr.rksia

riirt.invr. Ktri:: . <.rir':r n'kmentinkanuunat

haukahdelll. Onnekse:-.::,e {:r::iur Lr nriviit noin 5 metriii ilsemienlme r.li :::,:::e..e: r"k:n.inrme petäjikössä.
Panssirrir'.rur.r..rxi a,,.r :..1.;!,'::i .iiei:.: rulik.rnn.rksi. Niiden pienik:.::ie:rs: :, (:: s:\ jre.rr:r pJittemme vli jon.=:ts::inieeseen. ]trk:. roinen laaki "
nekin \-Dra,:e::-<:r

=:
ki:-,-: x:,:':;:. i.:ir:rln

olr iimer-s:r :::ssiri.:flim;s. silil rijJhtJmirtiir-nfn.i
srix.:.rsi

se

pet.ijikössä. Reskeampi n'kistö

H-l:rri:st.r silloin tällöin

sarsinsa Rtrunaviidan-

six:.rl :"r \-orojenkivelle. Taisipa muutama laaki livahi;r ::ri.:nilnme olevaln mottiin saakka. Kiusallisimmilta

sarrnanaikaisesti. olisimme ki:r:
rotat loukussa. Tilanteemme ei tosiaank;r;1n n.i\tr::nir \.i.
loisalta.
Keitä ovat ne, joilta huomisp.irv.i ili a.ikeitse siinii joukossrr. r'.ri rieilkö i.,;;;rrir
mättii7 Olenko
antaa odottaa itseäär.ri Näin ajarteli jokrrnen rts€.ls«n. srmalla keräten patruunoita ja k.isikr.in.rrrtetl r:.r'rilist.r

r..nrir\'.r.! krh:n ;rmmr.rkset, sillä taivaasta tipahtelevina ne
s,if,:.oi\'.rr osua jopa poreroon. Lisiiksi lawaräjähdykset

nlnsaamrnln asernaansir. Air';rn r'.ilrin r'.ri:-.in ei viholiinen
rulisi kirnppur.unme kiir nr.i.in

Harvaa ja hajanaista ttrlivalmistelua kesti pari runtia, eikä
se aiheuttanut .joukkueemme kohdalla minkiiiinlaisia tap-

käli sieltä hyökrittäisiin

lumihunklrcri I

sotaa
Koirinofassa
LAULAJAINEN

kvlvir'.it sirpaieensa laajalti ympäristön. Sensija.rn paksuun h;rnkeen tupsahtaneet "knakut" olivat vaarattomia,
jos eir'ät suorastaan selkäiin jysiihtäneet.

relu jatkuisi tällaisena, ei

asemissamn.re

Mikiili tulivalnisolisi hiitiipiiivää.

pioita. Ryhmyrit huokasivat l.relpotuksesta. Ainakin jvaseiden rulivoima

Siinä kello

oli tallella.

+-):n

maissa

lähti "uraa" liikkeelle. Väri-

syträvän karmealta kuului nro sadoista kurkuista kumpuava taisteluhuuro. Loivina laineina se nousi ja laski korviemme nrmpukalvoissa. Kuin hyö§aalto se tuntui lähenevän asemiemme. Tulisiko se vyörymään ylitsemme vai

saisimmeko sen pvsä)'tetyksi, kuten monasti ennenkini
Ldhin puoliruntinen toisi ratkaisun kysymykseen.
Henkilökohtaiset ajatukset tulivat mieleen. Jos "noutaja" rulee. niin millaisenai' Tuleeko se repivänä räjähdvksen.i. rulikuumana sirpaleena, vihaisesti iskevänä luotina
lai jiiktlmänä teränä? Sen varalta jokair.ren nävtti teh-

neen pieniä valmistelu ja. Itsekin

otin

taskupisr«xrlini

"r'epahrajan") paremmin saaraville ja vedin kuuian piippuun
valmiiksi.
Ei airrakaan vangiksi:
Ei haar

toitnrneenakaan

!

-

-

joutui ensimmäiseksi tulikoskeTietä kliyttiineillä hyökkäii;illii ei ollut h-rmesta

Tienvarsiasernamme

rukseen.
vasrusta, rnr.rtta kohta tr.rli olemaan, sillä kk:n aioirerrua
kuolemanlaulunsa tyhjeni tie kr.rin lur.rdalla lakaisten.
Hyökkääj1it painuivat lurnihankeen, eir,ärkä johrajar saa-

neet kärkipäätä liikkeelle. Tulikannaksi ajetut panssarivaunut pysyttelivät rnelko kaukana takana uskaltamatta
lähestyä cierniinoituksia, eivätkä myöskään rohjenneet
Lihteä koukkaallaan paksulr.rmisen metsän kar.rtta. Rynnäkköäkin siellä jonkin verran yritelriin, mutta kk:n luotisarjar lopettivar hah.rt l1'hyeen. Ehkii tunnin nyhjäiirr-risen jälkeen tien suunnassa alkanut hyökkäys valui kauemmaksi etelään, melkeinpä Pukirsanmäen tunftrmaan.
Meille jäi arvoitukseksi, mikä ail.reutti tuon rintamansuuntaisen siirrymisenl Ehkä heidän hyökkäyksensä itsestään valtri sellaiselle suunnalle, josta puolustai;rn eseiderr suuliekit eivät viiliihdelleet/ Paine helpotrui mlirnEr.P 8:n miehistöä

Laatokan koillispuolella

tien kohdalla, mutta krpussa se ei suinkaan vielä ollut,
sillä pienehköt osat yrittelivät edelleen. Ne oli kuitenkin
helpommat pitää kurissa yksistään kk:n avulla, .foka kuu-

lui kurar.rttelevan rnelko lyhyitä sarjoja, rnelkein kuin
patruunoita olisi säästelty. Ampumaryyliä ei mitenkän
ihmetelty, sillä tiesimrne, eträ kahvasta pitelee Sulo Iisakrajamies Sal.nin Murtojärveltä. Hänen
eteensä oli rykelmää kasaantunut ennenkin, eikä tarvinr-u-rt pelätä, että patruunat ammutaan loppuun ennen aikojaan. Törmäilyjen väliajoilla vihollisen krh. yritti tuhota kk-asernaa, mutta täysosuma jäi saamatta. Pukkila sai
sirpaleen §ynärvarren läpi ja pieniä rarrtamurenia vähärr
muuallekin. mutta ei suostunut liihtemään aselnastaan.
Vrtrr sitten kun tilanne alkoi tr.rsissaan helpottua, rarttui
roinen mies kahvoihin.
Talvisodan henki oli semrnoi-

ki Pukkila,

-

nen.

Trristelu tien varressa alkoi

jo laimentua, ennenkr-rin

roinen uraa 'ehri pohioisemman

pesäkkeemme kohdalie.

oli melko avointa

suota, jossa hyökkääjä pysryi
vain I.rita;rsti kxhlilrmaan. Aamuyiin pakkashuum oli laskeurunut hangen pintrran, ja siinä sumussa vihollis,jonot
huojahrelir-at hit;rasti eteenpäin. He olivatkin huutaneet
l\[aasro

uraata jo niin pirkiän. ertii

iiär.ret kur.rluivat

kovin

kri-

heinä. Varmaan siellii ihmeteltiir.r, missä puolustaja on,
sillä 1'htään laukausta ei heitii kohti olru vielä arnmutru.
Ehkä he luulivar suomalaisren ottaneer) hatkat koko kielekkeeltä. Sitä suuren.rpi oli heirliin hiirnrnäsryksensii, kr.u.r
tappava tuli ryöpsähti y-ht lkkii vxstarn. Vieliipä vailan
laihietäisyydelrä. Alkupää painui Lrmil.rankeen eikä enää
noussut. Vihollisen joukko oli hetken aivan hiljaa, n.rutta
sitten alkoivat pienet tulikieiekkeet välähdellä. Ensin harvakseen, mutta aikaa rnyöten til-renryen. Luodit naksahtelivat puider.r iiiisissä nrrrgoissa, vihollispäälliköt karjuivat

kourentojrran, hätkähdyttävät kuolinhuudot kajahtelivat,
Koirinojan pysäkin
Vorojenkiven
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sanitiiäreiii huudettiin. Kaiken 1'li kuului tuliaseiclen kolkko kuolemanlauhr.
Tiimä kr.rulokuva jäi varmasti ikuisiksi ajoiksi jokaisen- rnieleen.
Vihollispiiiillikriiden komennot alkoivar lopultakin vaikuttaa. Jälkipiiästii kuului jo voimakas "uraa" ja syöksiihteleviri hahmoia vilahteli xirrr.rsumussa. Mitärin pistirthyökkii1'stri ei kuitenklan kuulunuc, vaikka komennoissa

siihen kovasti kutrlurriin kehoitettavan. Hyiikkäiijä ei saanut tarpeellista nopeutta aikaan, sillä alkupäii makasi tallaamiensa lr.uniurien päissii ja takaa tulevat eivät mielelläiin liil.rreneet urnpihankeen kiertelemään. Sitäpaitsi oli
toir.renkin pieni este. aseittemrne ruli, joka pyyhki 20-10
senttiii hangen vliipuolella. Åinakin nopea eteneminen
pysähryi auttxmirttomrsti.
Pelin irvaus oli sr,roritertu. Etuly'önti oli rneidiin. Miten
selvitiiiin jrtkossrrr Tiesirnrne, että jatko ei tulisi olemaan
helppo. Lumeen suojaurunut vihollinen makasi edessärn-

rne. Milloin se ponnahtaisi kuin vieterillä heitetrynä
kirnppuunme. Päivän tultua se havaitsisi viihälukuisuut€rllrrre, saisi rohkeutensa takaisin ,;a hyökkäisi yhtenä
laumana päällemme. Ehtisimmekö ladata ja laukaista tarps1fts1 siirrettiin saataville.
lxeksi nopeasti ja paljonT
Vielä kerran onnetar hymyili
meille. Päivän valjetessir
viholliner-r alkoi hivuttautua takaisin. Uskomattomalrri

vaikutti näkymä pakkasaamun valjussa valossa. Takalistc»
ja! Takalistoja niin pitkälle ktrin silmii kan«ril Nl.irrli

suurenee! Malli suurenee", menosi Tor«rin nLrorenrpi
poika Rajaselästii, päästlien kuulan toisensrr jiilkeen h.rngessa myllertävien perripeiliin. Yksinrser m.r.rlit olir'.tr
tosiaankin suLrrentuneet. silLi turkilll tli m.rnrrelril.:. r'erhotru mieher.r peräpiiri niii'rtiiä riihriiimenkin k.rr:rr.r k:rsottuna melko leveältri.
Suuri helpxrtuksen runne r';rlt.rsi koko pes.ikkeen. \'iimeöinen vrmevs oli tipotiessiiin je .rsemessa vrllitsi suorastirrur iloinen hiilinii. Pesiikkeemme oli selvinnyc tappi-

Vorojenkiven ete läpuol itse länteen Koi ri nojal le
kaartava tie. Takana Pukitsanmäki

nakin sopii. mutta reservin on täyrynyt olla hvvin vahva.
I6.2. ean.rupiiivällä sattui pesäkkeernrne kohdalla olen.rar.rr.r hilj.rista. Juuri silkrin vanha ystäväni, poriiainen
;rlik. S u n J b lo n.r , tulla tLrpsahti vierailulle ja tavoiileen uskollisen;r heti ehclotti "evaktrointireisstta" etumus!(r,n. Kerrt>in hiinelle radan takana me«tavasta vihollisest: i.1 etulr.rilstossa olevistir valekuolleista. Hän
viirr.;-ir kinr.:-rli.r moiselle varovaisuudelle san<rcn: "Kyliä
:er r:kee. krr siln.r.i vilk.rhtrra", ja edelleer.r rninulle: "Eiir.rn

r-.:.::-r

rrei.il

,-onr,»i ,rle .llkrrnur pehmenemiiiini" "Ei. Ei
lrihimpiä
.T.:. :rrtn 1j.h;rnur.re Inönkimiiän kohti

k:.irune -it.i.

\iin siinl

oir

kl

nvr. ki:in ,rli .rn'eltrtkin. Neljiinä jono-

Koirinojan lum isia taisteluasem ia

oitta ja toinenkin erä oli meidiin. Vihollinen ei kuiten-

kaan menny't Lihtöasemaansa saakka, vaan jäi ratavallin
taakse, josta iatkoi vihanpitoa koko päivän. Sieltä se ajoittain hLruteli voimakasra 'uraara , mr.rtta ei eniili lähtenyt
etenemään.
Kranuja alkoi jiilleen tipahdella asemiemme tirakse. Nriin jrilkikriteen ajatelttrna vaikutri siltii niinkLrin vihollinen olisi epiiorrr-ristuneen alkurysäyksen jälkeen ollut
vain "hengessä mukana" ja viivytellyt hy'ökkäysmaasrossa
paremn-rinkin "käskyn täyttän.riseksi", eikä ratkaisuun
pyrkien enäii piiivänval«rssa. Saattoi olla niinkin, eträ kohtiallarnme hyökiinneet voimirt saivat viime yönä sellaisen
sr.roneniskun, ettei enää ollut varaa irLrsir.rnalleT Liikehtiminen oli kuitenkin sitii luokkna, ettei asemista uskalletru hetkeksikäär.r poistua. Tunrui jo melkoisen "holodnal-

ta", sillä ,;limme kykkineet lurr-rikuopissamme jo vuoro-

ja sen arvaa, etrii nälkiiistä paleltaa.
Eteläpuolellarnme Pukitsrssa pauhasivat aseet täydellä
raivollaan. Rähinä alkoi jo viime yönä, eikä nyt päiviilläkään vielä osoittanut laimenemisen rnerkkejii. Pukitsan
puolustaja Er.P 22 oli tiukalla, muma onnisrui pitämään
asemansa. Piiiviin mittaan hyökkäys laajeni rneistä pohjoiseen, Ukonlammin ja Mykrävaaran setrtuville, mutta
puolustuksemme piti sielläkin.
Vihollinen nrntui hyökkiiilevlin peräti 3-4 km:n levyisellii alueella. Tosin hyökkriys ei ollut yhtenäinen, sillä
ryhjiä viilejä oli vaikka millii mitalla, mufta ottaen huornikar.rden,

oon voimiernn.re viihlyden, täyryy jälleen ihmetellä torjuntavoittoamme. Vr,rosia rnyöl.remmin ilmestyr.reessii painenlssa sanassa mainittiin kokonaisen rykmentin hyökkä1,ksestä. Se slrattaa pitää paikkansa, sillä leveyclelle ai58
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käsikranaattcja, tuota kuuluisair veniiliiistä "tasku§'kistöi", joka heidän prol'ragrnclassrrirn niiytreli varsin huorlattavail osaa. ILneisesti oli varrtrtltrttu oikein bunkkeritaistelLrihir-r. Tiillii kertaa heillii oli vrrst.rssil i.lilroirstuilrl lurnibunkkereitr, rluttr.r niissii asui reriismiehiii.

Krrn "evirkuoinrir.r.riehiii" alkoi iln.restl,ii liian paljon,

hoksasi vihollinen Iiikkumisen, prrni krh-rniehensri rrsirrlle,
ja pian tr.rpsal-rtelivat krrrnut arvellrtttvan lähelle. Poishan

siitii oli lähdettiivii. Sriilykkeillii kuorrnarruna liitrri m1'«is
Sur-rdblom ornaan joukk(x)nsa.
Hiin oli htxlleton veik- ja luulenpa, errei moni
ko, joka ei viihistii hiitkiihclellyt
poikrr olisi viemilulle tullut siinii tilanteessa.
Yihollisen hvökkiiyshalu niii'tti kohdallrn'rme lairnentuneen. rnuttir Pukitsassa ja Ukonlarnrr-rilla patrkkuivat
.rseer rjoirtein kiivnastikin. Aloirnme sa:rtla krl.r- ja q'kkint.lr.r mnsllmnrin niskairmme. Vih«rllisen rykkimies runrier.iviir-r rirsktlan tulen puutteernme jl kiil'ttäyt1,i suor,Ist.1rn rör'hkeiin r.rhittelevasti. Kuulrrkkaana pakkaspiii-

mi

tarnäärin. Ehkii niirnä oli nrotr.r iosrain muuirlta tiitii hyökkiil'stii varteni' Pussiny'ssiikiiisrii kaivelimnte esille xrgen-

r'.in.i kuului selviisti hylsyjen helähtely rirutalaverille. Sirmoin tuo tLrnnettu r-raunr: "kjeh-kjeh-kieh".
Ilt.r.h.imiriss.i rulinrs loppLri ja rnuukin liikehtiminen
hiljeni. Ilelkein vuorokatrden kest'rinyt hyrikki\'s oli torjutru. Åinrkin mei.l.in kohdallamrne oli paksu lurni ruttlnut pr.r«rlustustlmme .rivan ratkirisevasti. Kr.rulin-rme eträ JSp:n kautt;r oli riveistii poistunut -39 salmilaisra. Ptrkitsan suomallrsten j,r Ukonn-riier-r rllotslrlrristen t,rlrpioistJ enrme tiet.ineet l.ihenrnrirr.
Vihollisen rappior olir'.rr r';rrm.rsri moninkertaiset, silli
jo e'r'akuointireissullamme totesimme .l(r klatunuttir.

tiinalaisia hiininlitrasiiilykkeitii

N{Lriden pesiikkeiclen kohdilt.r sratiin tiedot \rastir rnyö-

oli niikiijiiiin tulti.r. Alkupää oli vieläkin paikallaan, eikii takaa tulleet olleet paljonkaan tallanrilra urilrr poisruneet. Hylsyjii niikyi ainoastaan jälkipäiin kohdalltr, liekö
alkupiiii ehtinvt antpua lainkanni' Kiivellen oli nrlru, rntrtta r1'ömien 1'ralattu tirkaisin. Niin oli kiiy'nyt veniijänmiehelle sillii kertaa. Niimii hvrikkääjiit olivat siitä erikoisia,
na

ettii heillä olivat eviiiit mr.rkana. Eviismiehiä emme olleer
aikaisernmin tavrlnlteer, vaikka kaaruneita oli jo nrihq, sa-

ja niisrri lähri liikkeelle
huhtr ettii Arnerikka i.lvLrstila veniiliiisiii. Joill;rkin k;r,rrur-reilla ei ollut tuliasetta lainkarrn. n-rurr.r sir.i enentnt.irt

hentmin. Linjarniehen mielestl

oli tiirkeintii, ettii itse oli

hengrssä ja vihollisen hvökkiiys torjuttu.

Levikintarkastus Oy:n suorittaman
virallisen tarkasnrksen mukaan
Kansa taisteli - miehet kertovat
Lehden keskimääräinen

nettolevikki oli
vuoden L969
toisella puoliskolla
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Vihollisen

tykistötulen
muokkaamaa
Kollaan maastoa

l.OSA

E. JAARIKKA

fiiir.i It,trt ) .{urinko paistoi kirkkaensiniseltii trrivarrltrr. j.r iunrr ]rohreli koskeruattornrn
valkoisenir. Jiirven jiiiilakeLrs levisi r.rs.,isen;r. r';rin joidenkir-r sr.rksenlatujer-r kirjavorrt;1m;ur,r.. Trit.i niikr ii pvsiihtvi
jonke joukktre oli nrajoitil'urilemrun viinrikki Korri.
tunrrt läheisen rnetsiin suojaavaan slliin. Sinne kiitket't)'i
lisiiksi koko komppania, vieläpii prrtr.rljoor.rakir.r. Paikka oli
Kollaalle johtavan tien vrrrressa tlklunilrrstossir. Joukot oli
tuotu sinne "kuuntelemaan" rintarnan Liiiniii jr rotlrttaLltuOLI kaunis helrikuun

maar-r niil-rin.

Viinrikki K«rrri oli jo ikiimies, viiclenr.relliikvmn.renellii
Hiin tosin näytti air.rarkir.r kr rurent.i
vriottil nlrorernlnirlta .la pysq'i rnyöskir-r sen ikiiisen ruuoleva siviilir.r-ries.

rniillisiin

pounistuksiir-r. Sotillsirrvostaan huolimattir
hiintii ti\'ryi pitiiri siviilirniel.rer.rii, sillä siitä oli kauar.r, jolkrir-r hiin viimeksi oli ollut asetakissa, ja silloinkin häntii
;ridettiin nrelko laLrhkeirna miehenii, vaikkr p:rrik)'mrnentii vuotta sitten suoriretun RUK:r-r kurssin ro,-lisruksessa
sotilaalIinen taipumuksensa oli arvosteltu korkeimMutta siviilissii ollesslan ei hiir-r ollut
hrrrrlstiullrt 1'htiirin sotilasasioitir niinkLrir.r ol isi pitiinvt, ja
siksi ei ollut ihrne. ertii hiin vielii oli vain viinrikki. Hrin
I-riir-rer-r

kettiiin siirretq' tiinne tarkoituksella vieclii piakktrin

etr.r-

lir.rjau.r.

Viinrikki Korri pysiihq'i pier.relle n.riier.rnlppvl.iile krtselernurn eteensii leviiiviiii .liirven selkiiii ja siin.i Lrler i.r s.r;rria, jotka turnmanvihreinii kohosivat r'.rlke.r::., iutuesr.r
sinistii taivasta kohti. Siinii hiinen mielecns.r i;ir f,iivii,
jolkrir.r patarljrx)na oli tulltrt riinne. Sekin ,,;r ,,..,.: r.lllairren
kirkirs aurir-rkoir-ren piiivii- Arrrnr,u'iist.i itc,,.:r..: s.1.lPLlneet
jur.ralla hiiiritserr-riittömän mrrtk.rn i.r.i;;:r K.inohjoelle.
Siellli heidät oli vaurluista pLtrk,imi>c:t '...<ern komennetttr pensaiclen suojaan piiloon lerrr, ,i, :-.e:^:,:. joiden peliittiir-r liikkuvan kuutan'rotsess.r rirss., -\:::ti:ih varhain oli
rnatka sieltii tehfl' rnrrjoirus.rl.:e.i.: "...rnrile plikalle vilrollisen lentokoneiden h.iirrr-::--..::... K.rr'r Korrir-r joukkLre oli piiiissvt jo t.irsin n§:s.:i: s-.,jr.rn. hiin l'rr.r<»rasi
korkealla taivrrirll.r k.rksi ..:::, ,..,,:tq:i.:. \e niit'ttiviit kovin
viattomiltil

jrr ;-Lir'.rn

k.:in ir,:r :.e:li:,r,i: uleviltl pieniltii lin-

nlsiltir.

Hei.

r-re

herrr.ir'.,r rl er,lc

ie

itoie htisiiil hLrLrdahti Kor-

rurrrlla arvosanaila.

ri vrrrljohr.rj.rlleen.

oli

Lenrokoneisr.r i.iirrr roJeii.i leijtrr.r'rairn esineitii, jotka
r.ilkkv ir,ir r'.rlkernr kirkk.i;rss.r,rr.rrir-rgonpiristeessa. Ne
lensir'.ir hei.l.in r.litseen kohti mrrntietä, josta l.re .juuri oli-

r-ryt j<>lrtur-rut var)hoista miehistii ktxrttuun joukkoon.
jota oli hirrjoitettr.r kotirir.rtanralla niiihin asti j;r vasr.r ,is-
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r',rr rr.rlleer. S,rmassr kuultri peuk,rhduksia. Korri

oli

il-ur-re-

tellyt itsekseen, mitä ne mahtoivat olla, rnutta sen enemmieltään vaivaramama oli jatkanut hiihrdmistä joukkueensa kanssa paikalle, joka oli tarkoitettu hänen jouk-

linjoilla.

pä

Korri lähti hiihtelemään iäälle. Mutta sitii hän sai pian
kattra, sillä läheisen saaren takaa sukelsi vihollisen vihreä

kueensa majoirusalueeksi. Vasta jälkeenpäin hän oli saanut kuulla, emii "lentolehtiset" olivat olleet pommeja.
jotka olivat tehneet tuhoisaa jälkeä. Pataljoonan komentaja oli menetriinvt henkensä, lääkäri toisen kätensi ja ra-

iintLr näkyviin. Korri heittäyryi äkkiä hankeen ia toivoi
hartaasti, ettei lentäjä häntä näkisi. Onneksi tällä oli muuta tekemistii, sillii kone kierteli saarta rnatalalla ler.rtlien
kuin etsien jotakin. Korri arvasi, että lentä.iä teki turhaa
ryötä, sillä edellisenä päivänä komppanian partio oli siepannur miehen, joka oli koneesta aikaisemmin pudotectu. Muutaman kierroksen tehtyään kone lähtikin paluurnatka.lle ja Korri pääsi palaamaan jor.rkkueer.rsa pariin.

louspiirillikkö haavoittunut vaikeasti. Miehiä

oli

sekä

kuollur ertä haavoirtunut. Ehkäpä hekään eivät olleet
osanneer orraa vakavasti noita lentokoneita, kun olivat
jääneer maantielle seisomaan

ja

katselemaan pommien

lentoa. Siirq'minen "rauhan majoilta" sotatoimialueelle
runrui vaarivan oman veronsa. Oli siis asiallista, etrei
joukkoa viery suoraan enrlinjaan, vaan jätettiin aluksi ränne iimaa haistelemaan.
Siinä suksisauvoihin nojatessaan Korri kuuli korvissaan
kuin herhiläisen lentoa. Mutta ei voinut olla mahdollista.
että hyönteinen lentäisi tähän vuodenaikaan, ja nrnrui käsittämättömältä, että kiväärin luoti tai kranaatin sirpale
lentelisi näin kaukana rintama.lta. Tapaus jäi arvoitukseksi Korrille.

Oikein sydäntä kouristi kun ajatteli, kuinka hauskaa
olisi hiihdellä tällaisessa maastossa ja näin kauniina päivänä, jos olisi rauhan aika. Mutta nyt ei ollut. Etelästä Pitkänrannan suunnalta kuului kiivasta tykinjyskettä, ja
usein siihen yhryivät rr-rl,iiskin Kollaan rintaman rykit
omalla tahollaan. Tämii oli ollut jokapäiväistä aika ajoittaista menoa, ja tr,rnttri mukavalta, eftei itse ollut niillä

Paraljurna oli siranut r.ruclen komentajan entisen kuoleman jiilkeen. Tiimä oli sitii mieltä, että oli parempi rnraa
rniehille liikuntoa kuin makuuttaa heitä pahviteltoissaan,
j.r niin rehriin joka aan.ru hiihtomatka jonnekin Loimolan
seuduille. ja siellri pantiin upseerit suunnittelemaan puolustuslinjoja jrr miehet kaivamaan korsukuoppia. Koko
plir.i nirskenneltiin ja illalla palattiin telttakl,läiin. Hiihromrrka oli Korrista mieluinen, sillii se jäikin hänen ainoaksi rur.rmiilliseksi ponnisnrksekseen kultakin päivältä,
sill.i k.rivaustöissl l.riin oli vain pärillysmies. Aikansa kuluksi hin usein hiihteli mirastossa, mikii ei ehkii ollut aivrln vJ.Jr;ltont;r. kun hiin oli aseet()rl. Pistrrcleja ei ollut
rirtriinlt vhdellekiiiin upseerille eikii kivädriäkään vielii
;lnnertu. eipri silti. ertii kr,rkaan heisrii olisi ryhtyn1't niitii
Taisteli.ioita
Kollaan korvessa
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rirrlhrlluriulll rrukrlnii:ur rrillaisille mrrtkoille. kun miehis-

riillii sentriiin kaikcn vrrr.rlt.r oli sellrriset r.r-nrkrrna. Sarrttoihan tiiiilliikin kohtlrrrrr viholliser.r |.lrtion trri vekoojaksi
Pu('lotetu n m iel-ren. Ke rr.rrr riil l.risell.r h iihrcn-ratkal ll Korri
kolrt,rsi l)iIt:tlj(x)r).uls.r k(,ntcnt.ri.tn.
Lrrrrrtrss:ur:rI r.int.i :.rrtoi.

-'l
Korri jiii si.u)irtt()nrirk5i . Olihan tunnLlss.rn.r rulrcttr.l, sc
oli tottrr. Mr.rttt l-riir-r t>li rr-rtrmir-rut, ettei se r-riiissii olosuhteissrr r>llrrt kovin riirkcii. ja oli siksi 1:>rrinanut sen huolirrtattomasti muistiins.L. Nrr h.in ci sitii r-nr.ristrrnut.
Årnrnunko muniIle: huu.lrrhti kapg,e611i kir.rkkuisenr
-Kt>rri pinnisti nrLristi.r.rn l.r lol-ultrr lriin oli priiiseviniiiin

t

rl

oikcille iiiljille.
Kris[irrr. hlin srn«>i.
- - Ei riir.i. r,t:t.rsr k.rl-tceni.
K.Lrl Gusrrt-.
l1;p11l11kin.

\'rinrikki Painaa tiistii liilrtien

tunnussrr-

- trrrk()in mieleensii. sillii ne o\'llt tiirkeiit. Jus en olisi
nrrt
tr.rntenut viinrikkiii. olisin r'«rinLrt rrmptur teidiit.
Sc r>li hlvii ofctus K()rrillc, nruttl tosilsilksi j:ii, cttii
etulinjassrr sitteu nrliihcnrmin hiin lrvvin han'«rin jourrri
tckenrisiin tunnussiuro1en krurssa. H1,r,in han,oin niitii roi-

ruitctriin vlcn-rnriiltii taholr:r hrinelle, ne srrrltt()ivirt oll.r
vrir.t-t;rss.t useitrr Iiiiviii, jrr niin ne unohtllivrlr hiineltii j.r
joukkueen nliehilt:i. Irft rrra eilrii niirii rrserrrrso.l,rss.L jL,L,rr

§
a

t
i

rarvirttrkarur. sillii onrar nrichet runsi muurenkin. j.L r iur.r.

oli vihollinen. Siltrui krritenkin kcrrrrn ikiivii

r.Ui.1Lri. ()1r

pinreii vi), kr.rn ettrlin;;rssa <>livirr veljekset \'.1rti()ss.1. Tr »:c.il oli koncpisttx>li j.L «riscll.r kir iiiiri Kir.i.iri::.,ic. ..,:r, '.
ntcncviinsii tiirntiin tlrlrksc j:irvcn r;rrlr.r.rr) ()tt.rnr.:.,;r \.\.....
liiktrskeleeko vih<.rllinen rantrriivrriiill.i Sinn. i:.ir ::'.§nr r.:
viipvi jonkin aik.ra. Sielrii ktrrrlLri l.ruk.ir:ksi.' Sitrcn k,,rrc1'ristrxrlinries kLruli jonkun hriprr'in riirnt.i.i r li)sp.iin. Herr.t-tostuksiss,un h.in l.rskr s,rr;.rn.i.inr.i k,rhri j.r
te

hLrLrsi sit-

ll:
-'l's111111155111.11
Ät:i helkk.rriss.r

.rntnru. \'.iinö tiiiilliil

-Turlnuss;rnrlsra ei olisi

ollLrt eniiii r-nitiiiin hyörvri, jos
kunrpikaan e.les olisi rierrnvt, nrikii se oli. Kiivi niin, etrii
srrihktr meni 'r,elinriehcn kiisivartra pitkin, .ja niin t>li sota
sillii kertair h'rinen kohrlaltairn ohi je mirtka trrk:rnrrrrrsrrx.rrt
ctlcssii. An'r1trl sopii, nrilrii rirprrhnrma heisrii tuntLri.

OIi tullut eika, jolloin tr"r,,li,rr,,,,,, f.iti vrrihtarr ettrlinjrsse olcr':r prrtrrl jrxrnrr lep;iiinl,i:i,, irei.liin ti.lirlleen. Kukin
kr»n1.1r11111;1 Iiiherti vesteertottokorlennrrskunnirrr etukiitcen rintrlllrrlle. Korrin hiimmiistvkseksi hiinct vrrlittiin
ornlul kor)rppiurirursir kontennuskrrnnirn,()ht,rjrlksi. NIrrk,r,rn trrli eliupsccri jrr prrri nricsrii, Lrih.lertiin illLrn hiimyssii he\'osilLr ajrrcrr nrerrntcitsc ereenpiiin. Tien vrrrrcsslr

oli

t4ras vi.lsti.rsslr.

Sitrcn liiktrtarrn eivrrrr hiljaal neuvoi opirs ensi tiiik- Veniiliiiucn slir t>lll iirinckris, l.nutti,1 rne enlme:
sccn.
Insin-ur-riiisiii so.l:tn mcrkkcjii oli tiepuolessir lojuvrr, piihiirtynvt hevoscn rrlirto. Se oli vihollisen piiskltykin sitrtIistrr. Korri ei halur.rnLrr sitii krrtsella n-tuuta kuitt vilkaiscnralla. Jollrrkin tavalla tuntrri pahrrlta. Pirrn s.rir\ urtiin
kr».r-rppirnirrn komenrokorstrllc. ja ilnroittrrutumisen .liilkccn ohjattiin k«rncnnuskLruta etrrlinjan telttt>ihin. K«rrri
lriiiisi joukkuecnjt>htajrrn orn;trn telttrurn. Tiimii oli rttrori
vrinrikki, ja Korrin hur»-niotrr lrcriitti erikoisesti se, crrii

tiillii oli kaikki vrrrustee t. kiikarir, pist«rolit .ja sen scmnr,,iset, kun hiinellii itsellriiin ci ollrrt nruuta kuir.t prljarrt nyrccles 1:,uukkoa. Mitiihiin hiin tekisi, jos vilrollincrr
hyrikkiiisiT Irirrnhan sc niihtriisiin.
TLrskin l-re «rlivat Piiiisseet kunnollir rlsertumrriur sij()il-

kit, ei
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a.
Vihollisen hyökkäystä
odotetaan Kollaalla

Ieen, kLrn vrhollincn aloitti tvkistökcskityksen.
Pirur kehvi ttrlellcl komcnsi joLrkkueenjuhtrrje. Jr vii- kahvial Ktrn keskiry,s lo1'r1'rurr, alkaa hf iikkrivs.
keviiii
Se
<>n sitii jokaPiiiviiistii touhul. N{Lrttrr crr Lrsko. ettri se on kovitt vaarallinen. sillii r.cniiliiincn on r>llur viin-re aik«>ina
melko hiljainen. Nckin kai vcriiviit henkeii viilillii.
Keskirl kscn l<»1r111s11x hc juoksivirt keikki n-richittiinrri;in
rsemrrt. Niiin piiiisi Korrikiu rurustulniiiul joLrkkrreen hal-
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t
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lLtssean pi

It.
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tiimriiin rr irr.rsto( )r). EJcssii

r >l

i Kollaen

j

iirv i. oi ke-

alla kallio. r'asenrr.uella picni nien'ri iir vrrstxssir )0 rn piiiissii se.rri. Se ktrulLri olevrrn r.n.rnuervhtet,lcssii tr.riscen r.rnr.riM ,()tir hallitsiv:rt veniiliiisct. Srrarikin oli r-r1't nJ:UrLrrirl
ir.tllLrss,t. eikeisernnrin sicllii oli ollut omat cttrvartior. Renr.t l.rskeLrnri rnclko .jyrkiisti jrir.,'een. Se oli kalliopohjainen. j.r siksi siilrcn ei r>ltu vr>irtr kirivrra nritiiiin |()ter( )itir,
r'.i.ur nriehirvs oli sileiill;i mrurllrt. Jos jossrrkin oli luonnot-t

l.urin.r ku,r1.1.x. sc r>li otettu kii«rllistrrr.lcll.r kiivttiiiin.
-\icllc\i.r,rlrr.tt l.ikekiviiiirirrse'ntat. joidcn srrojirksi oli

iu,rtu lilnrik.it()s. Sc rlnt()i ht'viin niik<isuojiur. nl.lttrl lu()nci rl it.i.in lnr-nlti.r.
Onnrksi ci nvrk.i.in tLrllut nritiiiin lryiikkrirstri. Keskiq's
oli k.ii r.rrk,)ircr:'!. \'.1in lrrviinvrin toivotukseksi. Niiin j:ii
Korrrllc hlr'.i lil.Li:LILLS tutustr.lil asenraan liihenrnrin. j,rr.r
hiin seur.r.n.rn.r p.irr .in.i virkrisirssrr tiil'clensi. Jollakin trn'rrll:r tukikohta hiint.i rliellvrri. P;iiviillii kiil'tiin tutustunlirssa krrikkiin f,1-rr11-p.rrri. n .rltrecn tr-rkikolrtiin, jotka vaikur,
rivlt vain lun-rilini-roilt.r. joir.r oli vrrhvistcrru muutrlmill.r
ttrkeilla. Eriiiin tuk ikoh.'i.rn vnr l..iril lii ol i runrnottiiv ia lent()pon'lnrien kuo1.1.iir, muuten qi mit.i.in crikoisenrlrrre tuIrrxt ollur srlrrtir rik:liur. NIiehcr irsui\',rt teltoissa, r'.rin joinolirsestrk.r,rn

lr&,

takin korsuje oli

Illrlla

sxrrtr.r r'.rlmriksi.
tLrIi sitter-r kornppaniir sinne vrlihtrunirlur errtiset.

Konekiväärim iesten

korsu Kollaalla
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ehmuste
broteesin
'paikoillaan
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Ei päiviltäislä vaihtoa

SNUG on tieteellisesti kokeillusta muovista valmistettu pehmustelevy, jonka avulla löystynyt hammasproteesr
saadaan tukevasti pysymään

paikoillaan. SNUG-pehmus-

te on helppo

kiinnittää.
SNUG kestää kauan
ei

päivittäistä vaihtoa. Kätevä
puhdistaa samalla kun puhdistatte proteesin. Täysrn
vaaraton ikenille ja teko-

u

hampaille.Kemrkaal rkauporsta ja apteekeista.

§uuchammaspehmuste
P.

S.

Leikatkaa

irti

tämä

ilmoitus. Silloin muistatte
ostaa SNUG proteesipeh-

mustetta seuraavalla ostosmatkalla.
Tuontir OY TAM-KOS AB. Helsinki

Kom;rpaniln päällikkö kutsui joukkueenjohtajat korsuunsa virlitsernaan tukikohclat.

Korri vanhimpana sli tehdii

vrlintansa ensin. KornpPirniiur piiiillikkö nä1,tti L',.,",r',
rukikohrien paikat. Korri ehrl«rtti, ettii ne valittaisiin jouk-

kueiden r.rumerojiirjestyksessii rlkaen oikealta. Vaikka
hiin oli vanhin joLrkkueiclen johtajista, oli hänellii viin-reksi
kornpprniaan tulleenir toir.ren j«rukkue. Näin hiin jrxrrtrisi
ottamaan juuri serr tukikohdan, joka oli liihinnä vihollisen
asernia. Komppaniirn piirillikk(t katsahti häneen kummeksLlelt.

Hvviiksyviitkri

-Kenelläkiiiin

n'r u

trr riirnii r.r j iirj esre

ly,

n i'

ei ollut huomaurramisra sirä vasraan, sillii

oli vllinnut vaarallisimman
oli kuitenkin nterkirtiivissä kohdin onnengrika, ja tulevaisur-rs ttrli niiytriimiiiin, ettii onni oli sr.rosihe olivat varrnat, ettii Korri
kohclan. Korri
nLrt

Iriintii tiissäkin.
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Kirloittojot vostoovot esittömistöön
mielipiteistö
Kösikirjoitukset poloutetoon voin
postimoksun seurotesso
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