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FAINE SALMELA

13. 1.4 valkeni selkeänä, pakkashuurteisen kylmänä ja
loistavan kirkkaana. Samanlaisena kuin kymmener aarnut
sinä talvena olivat valjenneet. Aioa kiusallisen selkeinä.
Yötkin olivat aina vaalean kuulaat, kuun ajoista riippu-
matta ja revontulten loimoruksesta huolimatta, sillä ränä
talvena olivat tähdet saaneet jonkinlaisen lisäkirkkauden.

Mutta ihminen ei nauttinut silloin talven valkeisra öis-
tä, ei sädehtivistä päivistä. Vaan nd.mä kirkkaudessa kyl-
pevät päir,ät ja yör saivar ihmisen kammosta huohotta-
maan. Kirkkaus näet enteili rykkien jyhkeä jyrähre\'ä,
liekkejä, ruhkaksi muuttuvaa omaisuutta, tuskaa ja kuole-
maa 

- 
aina vain hävirysrä.

Tämänkin kolmannentoista päivän aarnuna kiiri kirk-
kauden autereissa Viipurin suunnalta rykkien moukuva
jyminä. Pommikoneet tekivät tavanomaisen aamukierrok-
sensa kaupungin tuntumassa, pudottaen vaihtelevalla
sattumatarkkuudella epämääräisen luvun räjähdys- ja pa-
lopommeja. 

- 
Tämä varhaispommirus uusiintui aarnus-

Talulsodan
II

ullme hdklä
ta aarnuun tdsmälleen kello (r.20. Jotkut tarkistivat pi-
millaan kellonsakin pommitusa,ian mukaan. 

- 
Näkyi

tulleen joku osuma tänäkin aarnuna, koska kaupungin
suunnalla pöllähteli muutamia savuhattaroita ja tulenlies-
koja aamu-usvien sekaan. Myös huhuna levisi tieto, että
poliisi Srlväläinen olisi saanut surmansa pommiruksessa.
Hän oli rohkeuden puuskassaan jäänyt seisomaan pommi-
suojan oviaukkoon. 

- 
Seurasi vielä toinen hälyrys- ja

otrimerkkisarja ja sitten hiljeni maa. Naapurin aiunuter-
vehdys oli suoritettu ja ihmiset pääsivät lähtemään tavan-
omaisiin päivätöihinsä kotona tai työpaikassaan. Louk-
kaanruneet tai sirpaleen saaneet taas menivät taikka saa-

tettiin hoitoa saiunaan.
Näihin aikoihin alkoi usean kotirintamalaisen mieleen

iskosrua ajatus tilanteen kesrämättömyydestä ja vaaralli-
suudesta, kun ei ollut enää päivän lepoa eikä yön rauhaa.
Sirren taas häpeillen ryhdistäydyttiin ja oltiin urheita, aja-
teltiin: mikäs meidän on ollessa, kun vaan summittainen
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.i.ur pit.im.i.in. \iin. ja iiiti, vksi tiiri itkee krruheiuti, kuu
len i()ir:1. er oilr.rr joukon mukena, kr-rn hin h«rksi krivclii
r..e.keie::.r.i.ir.r sir,i. Niin ne sxnoi. ettii, lie jiiiint'vaik' tois-
ren t..ik,.-,ii:r sin YiiPurii. Kutrle, eiks c,c, eri kel.juLr, jos

se,,,,irten p, rik.r j.i.ig. i... I
P-.i:r i( )..iuis.rsti vller-ri. Jrr siinä sumirssa heriisi pieni

-1r:.. :r'rr.ircnikin 1.r puki hiir-rkir-r suti ptrti I'lleen vaatteet.
H.,::i;:r ir.ir.i.inn i kvsclerniirin:

- 
.\iri.,rnkos ny't rlpahrunur jorair-r vaarlllistlt

- 
Er. ei r';rrntaankaan. Air-ral-ran sota-irikana pakolaisia

i.:.ir-.. ]Ieuniiän nvt 
- 

krtsorll11an l-reitii, niin sitrer-rpiihiin
i.....c::'.:'.e r.rrkenrnr irr .rsioist.r.

- 
Kuule .iiti, luulerko sen sotilaan jiiiir.reer.r elutn, jora

:c :,rirtori leikkmi illalla juuri silloir.r kur.r se kovrr lronrn.ri-
: -:) :.:i i :

,l

Leikkaus
kenttä-
sai raalassa

S-\-Lnt a

I lmahyökkäyksen
uhatessa väestö
Pakeni

ffi"i:i:;:il

- 
Kyllii vannasti, kyllä hiin selviiiii. Tohtoril.rar.r jatkoi

leikkirr"rksen lopptrr.rn asti k1'nttilöiden valossa.
O.li r-räet sattunut niin, ettii sotasairaalassa kansirkoulus-

si.r. jossa olir.r n-tuonituslottana ja jossa Anja tyttiireni kier-
si si.leharsoa käärerulliksi pikku-krtan ominaisuudessrr.
oli illalla ollur pomn.ritus, jonka seurauksena siihkijt olir'.rt
srrftrluneer ja osa rlkennuksen ikkunoista siirkt'r-rvr. Ki-
mrgi. tohrori Liesmir oli juLrri silloir.r suorittunessa leik-
kausta hae'r'oirruneelle sotilaalle. Slnn i aikamoir.ren hiili-
nä. Porillat. jotk,r klnnelle klker.riviir, raahautuivat kou-
lun kellarikerrokseen. Hoirrrjlr jLroksentelivat läiikiirin
rniiäräy'ksiii t.ivrt:i.n.riiiin ja n.re srrpuskan valmistaj.rr j;rr-
koimrne n'öriimme kiisirnielin. Ånjr ja rnuut pikkukrrrrr
kopelo ivat i tser-rsii sei niinr ntumsssll me idän val tak u ntaun -

me, ,joka sekin sijairsi kor.rlun rlakerroksessa. Kun toi-
nen pommiry'öppy rriitkiihti maahan aivan rakennukser.r
julkisivun viereen, triitiiänty'i jokainer.r melkein pakokaLr-

huasteelle. Etrkii siiikiihdy,ksen voirrakkr-rtrder.r sai aikaan
ikktrr-roicler.r särkyrnisestii rrihetrtunur helinii .ia iLnrrnpai-
neen syiiksyminen sisiille raloor.r sekii mvijs kevvenrfier.r
esineirlen lentelerninen sir-rne tänne. Eriis viiliovi irrosi sr-
rrrnoistarrn ja kaattri siiher-r r-urjannur resen'iliiinen rntrka-
nrran rappukäytiiviiiin, jossa kr-u.np,ikin vieri li1'r'iissii so-

vussa monta rletriii alasl'riiin. Kurnpikaan ei slanut var-r'r-

nroirr. 
- 

Ktrn hiilinii sitten viil.riin ruul.roittui, n'rtrisrr j,r-
kainen leikkausp«ivcliillii olltrrta sotilasta, etrii ktrinka hii-
nelle nahroi ki\'dii/ Anjrkin sirii hoki .la viirisi niin, errei
puhtur i sestrr tr,rl lrrt mitiiiin. N1,yhk1'ttiien hiin varrn pai n;ru -

tr,ri kupeeseeni, kr.rn siinii lriirnmensir-r isoir pLluroprrtirrl.
Sitten nrli liiiikintiikrttLr An.ral irr Kiljunen kertornr;ur, errii
tohtori jatkaa leikkirusta kyntrilöicleu valossrr, jir etrii sirpa-
leet on jo siiatu pr-ris, eikri hengenvaarira eniiii ole.

Pommitukset olivat aikaansaaneet meidänkin muutra-
misemme tiinr.re pieneen Kalliokosken kyliiiin Lappcelle.
Trimii ki'lii oli rroin neljär.r kilornetrin piiiissii Lappeenrrrn-
nrrsrrl, Viipurin tien varressrr.

Koskelrrisen talosta, jossa asuimme, oli ;romrnituksessrr
menn)'t rikki ikkun«rita jir meiclärr asunnon ovi, joten «rli

plrkko ersiii ehyempiiii taloa. Ja lastenkir.r vuoksi, pieni sy'-

d.ir.r kun kävi aina llpättärniiiin ulisevaa vaaran merkkiii rur-

netraessa, tai kun haavoittuneita kuljetettiin kotiemme
vastapäätii olevaan kaupungin sairaalaan ja kr.rolleita ser-r

nrrunishuoneeseen. Anja tosin halusi olla viilmiimiittii "ur-

her lotta" ja annoin hiinen tulla mukanani sairlllaan,
koska kiiiireiden rtrlli.rajia tirrvittiin. Myiis luotin siiher.r, et-
tei sairairltrl porlrniteta, kun ei aiemrnir-r oltu pommirer-
tLl.

Kur-t tulirnme ;rienestä porstuakarnirrista tuvan puolelle,
havaitsirrrne siellii olevan viikeä kuin parhaissa lLrkLrkin-

tit:
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kereissä. Naiset istua kyyhöttivät tuvan penkeillä ja sän-

§'jen laidoilla. Moni huojutteli toivottomin elein yläruu-
mistaan ja nyökäytteli. päätään vieruskumppanilleen,
keskustellessaan itkunsekaisella väsyneellä äänellä matkan
rasiruksista, meneterystä kodista ja tuntemattomasta rule-
vaisuudesta. Miehet pitivät kovempaa ääntä. He kirota
pärmensivät sotaa, omaisuuden menetystä ja sitä, että oli-
vat jo siinä iässä ja niin raihnaisia, erteivät kelvanneet
pyssyn piipun taakse oikeuksiaan puolustarnaan. Myös he
löivät arpaa siitä, kuinka tässä oikein käy ennenkuin ol-
iaan lopussa. Kuitenkin oli ,iokainen pohjavireeltään sen

tuntuinen, kuin olisi saanut palikasta päähänsä 
- 

hölrnis-
rynyt ja aikaansaamaton.

Laitoimme siinä emäntä Iida Kormun kanssa hellalle
vesiä kiehumaan ja kehoitimme pakolaisia ryyppimään
kuumaa, pakkasesta kun tulivat. Emäntä kantoi pöytään
myös leipää, voita ja maitoa -- joku kävi syömäiin, toisille
ei maistunut...

Mutta aamupäivän tiimalasissa valui hiekka, aika kului,
surrenkin. Uksi kävi. Asteli siihen ulkoväljästä ruvan läm-
pimään eräs mies ja virkkoi:

- 
Kahtokaaha ihmettä, ko miun korvain ollaa män-

neet lukkoo! En kur.rlt' ennää rnittää jyminää meilt' päi,
vaik'kui oisin korvijain höristelt. Tuleha sie Iivar' oikei
sitä assiita ruon pihal' perrådmaä. 

- 
Miehet marssivat pe-

r'akanaa ovesta ulos. Vdhän ajan kuluttua he hiippasivar
takaisin tupaan ja yhteen ääneen selostivat:

- 
Nyt on jottai tapahrunt iha varmast! Kaik on nii hil-

jasta ett' iha hirvicää. Koko maalima ikkääkö seisoo pai-
kollaa. Käykkäs siekii Taaveci höristelleimäs.

Mutta ei yksin Taavetti, vaan kaikki ruvassa olijat
hyökkäsivät pihamaalle. Totesimme heti, että kaikki oli
aivan hiljaista. Ei edes omia koneita lennellyt ilmassa.

- 
Onkha se si*ii loppunt, ko sitä nii hölisiit et asele-

von pies tulla iha näin päivin. 
- 

Haastoivat kaikki yh-
teen suuhun. Kello oli silloin yhdentoista paikkeilla...
Talon vanha isäntä Viljami kiirehti vääntdmään radion
ränksän auki ja höpisi yhtämittaa:

- Jopu on iorrai, jopa-on jorrai...
Vähän ajan kulunua säiisi radiosta, että tulee ylimääräi-

nen uutisläherys kello kaksitoista. Tästä alkoi tuvassa sel-
lainen parpatus, ettei kukaan kuullut toisen sanoja. Siu-
nailtiin ja arvailtiin kaikenlaista, mutta jokainen piti
varmana sitä, että tiedoirus koskee rauhan ruloa. Epäroi-
voinen mieliala muuttui hetkessä voimakkaaksi iloksi,
sellaiseksi, jonka sisiillään pitäminen runtui mahdoftomal-
ta. Joku kerterä mies jo pyöräytti vaimoaan tanssiaskelin
ruvan lattialla. Naiser alkoivat kerätä tavaroitaan ruota pi-
kaa uunin reunusroilta ja tuvan orsilta yhteen kasaan, että
ovatpahan sitten jo valmiina, kun kuulee ne rauhan sanat
todeksi. Hetihän sitä pitää alkaa matkan teko kotiin päin.
Tulomatkan rasitukset olivat häipyneet kuin taikaiskulla
mielestä pois. Nyt suunniteltiin vain, mitä ensimmäiseksi
tehdään, kun kotiin pästän.

Hiljaisena ja henkeään pidättäen kuunteli jokainen,
kun Tanner alkoi puhua. Ilon hihkaisut täytrivät ruvan,
kun hän sanoi, että on solmittu rauha. Mutta kun puhe
jatkui ja rauhan ehdot ehdimiin tajuta, oli ruvassa olijoi-
den mieliala ja ilmeet sanoin kuvaamattomia. Aluksi run-
tui jokaisen henki salpautuvan. Sitä piti haukkoa lähät-
täen suu selällään. Vähitellen alkoi naisten ioukosta kuu-
lua katkonaista nyyh§rystä ja miesten hampaiden välis-
tä sähähteleviä manauksia. 

- 
Eräskin Vapaussodan ai-

kainen invalidi purki runteitaan päiistämällä väärisrynei-
den leukojensa välistä solkenaan: 'Voi saatanan saata-

na. "
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Ja sitten kun uutisen sisältö oli täysin tajuttu, ei tuvassa

ollut ketään joka ei olisi itkenyt. Nekin itkivät, jotka sai-
vat koreihinsa jåd.dä...

Kun ensimmäisen ryrmisrl'ksen jälkeen päätin lähteä
Kurkijoelle käymään kotona vielä kerran, pitivät kaikki
aikomustani aivan mielettömänä. He selittivät, ettei sin-
nepäin pääse millään ajoneuvolla, ja ;os jotenkin sattui-
sin vielä päsemäiin, menisi matkaan niin paljon aikaa,
enä kaikki olisi ehditry jo tyhjentää ja joutuisin vain
ruuhkan jalkoihin.

Kuitenkin päätin lähteä, yrittäisin ainakin. Manti poi-
kani olisi lähtenyt väkivängällä mukaani, sillä hänestä oli
Kurkijoen koti parhain paikka maan päällä. Mumrno leh-
mineen, ukki hevosineen ja kaikkine maatöineen, sekä
kaislaisine kalarantoineen. Yksinkin hän oli sinne rnat-
kustanut jo aivan pienenä poikana eikä ollut koskaan
sieltä pois ikävöinyt. 

- 
Kun lähdin, Martti jäi parkLr-

maan räyttä kurkkua tuv.rn rappusille Kormun vanhan
isännän kainal«xrn ja Ånja piiloutui kamarin nurkkaan
uunin taakse nyyhkvttämään. 

- 
N{Lr1gn mikään ei vointrt

esrää lähröäni. Sisinräni poltti pakonomainen tunne: oli
priistrivä r'ielä kerr.rn koriin...
' Ja minä pääsin. rosin monen kommelluksen jälkeen.
Ruinasin irseni sotilasjuniin, lääkinräautoon, ja resinaan-
k.in p1'rin, muttei orertu. Odottelin tunrikausia asemilla,
siilä liikennehän kulki pääasiassa rajoilta poispäin, mutta
heti kun rata selveni kötiin päin ja juna irihti, olin minä
m1'ös mukana.

Elisenvaarassa sain ensin jyrkän kiellon, etten saa men-
nä Kurkijoen kirkolle, sillä sieltäpäin ovat kaikki jo läh-
teneet pois. Aamulla menivät viimeiset kuormat ja kar-
jat. Nyt kasattiin vain armeijan autoihin tien varsilta se,

mikä määräaikaan mennessä ehditään viedä uuden rajan
taakse. Myös sain tietä, eträ väki karjoineen ja kuormi-
neen teki vaellustaan Alhonsalon kaurta Parikkalaan ja

sielrä uuden rajan rakaa sitten, kuka kunnekkin päin.
Mita"rin autoa ei sattunut menemään Kurkijoen lopot-

tiin päin ennen Aromäkeä, joten patikoin sinne saakka
jalkaisin ja katselin tienvarsien häviryksen kauhisrusta.
Siinä retkotti lehmän, sian, lampaan, vasikan, sonnin ja
kukon ja kanan raatoja, huonekalujen tilavaatteiden, maa-
työkalujen ja viljasäkkien sekamelksaa. Eriryisesri jäi
mieleeni, ikäänkuin sodan sy'mboolina, Aromden nahkuri
Mielosen talon kohdalla tien korkeassa nietospenkassa sei-
sova iso jääanyt karju.

Kun Niemisen rannasta asruin jälle, jää oli tallattu si-
loirksi kuin markkinalatsi. Siinä olivat rantakylien ih-
misten ja elikoiden viimeiset askeleet.

Kotipihalle menryäni raapaisi olenroani kylmzisti auki
anrmctava tuvan ovi. Sisällä kaikki oli hujan hajan,
kuin olisi pyörremyrsky siellä juuri äsken riehunut. Kai-
kesta näki, enä lähtö oli ollur nopea ja julma. Hampaani ka-
lisivat ja minua oksetti. Mihinkään en tohtinut koskea.

Ovenpieleen nojaillen vain katsoin rurmelrua kotia... Kis-
sa sdvähytti minua, jalkaani nyhjyttämällä. Tunsi kai
olonsa sekin oudoksi, koska naukaisi surkeasti ja lähti pi-
halle. Seurasin sitä. Yhdessä kävimme saunassa, tallissa ja
läävässä. Lai;vd';n edessä olevassa katoksessa oli käynyt sur-
ma, kai serkku-Jussi oli avustanut sitä. Siinä olivat päät-
tömät kanat, kukot, kaksi vasikkaa ja yksi kissa...

Taitoin kotikoivusta oksan. Pureskelin oksaa, etten
kuulisi hampaimeni kalinaa. Kävin painamassa nrvan
oven kiinni ja nojasin hetken sen kylrniin lautoihin. Pääni
painui kumaraan. Olisin halunnut itkeä, muaa mieli oli
niin täynnä sisäistä surkua, ettei silmäkääo kosrunut...



vÄlNö RITA

Talvisota päättynyt
Kuhmossa. Taistelu-
alueella suomalaisia
ja venäläisiä
sotilaita toisiaan
tapaamassa

SUOMUSSALMEN suurtaistelujen jälkeen oli III/JR 27

siirretry' Kuhmoon pysiivttiimiiiin vihollisen etenemistii.
Palvelin tiirnän pataljoourttr 7. kort-rppaniassa ja jotrtluin
sen mukana todelliseen korpixrtaan. Vastassirtnme oli Do-
linir.r hiihtoprikaati, jota vasraan kilpailu eliirniistä ja
kuolernasta juuri silloin alkoi. HeLnikuun loppttr.tn men-

nessii prikaati saarrettiin n-rotteil-rin Ktthmon korpiirt ja

rLrlrortiin tiildellisesti lukuunortauratta yhtä mottia, jonka

veniiliiiset itse rauhan ttrlttrr ptrrkivat.
Åsemat juutnrivar Lör'tijvaaran maastoon ja viholliser-r

erenerrinen pvsiihn'i. Åurir-rko nousi maaliskuun pilvettö-
mlille raivrralle punaisena pallor.ra, kiersi rataansa erii-
maakorpien yllä ja painui sa.tnlrrn autiuteen toisella il-
mansnunnalla. Tällä kierrolliran se r.räki sodar.r juhnaa jlil-
keä yhä laajemmalti serlra2lvanl päivänä, enemt-tt,in verta,
valitusta ja toivottomuutta. Vaaran rinne, jossa vielii eclel-

lisenä päivänä oli kaunista rnänrymetsää, oli nyt rykkitu-
len mntelema. Vihollisen 11'kkituli kiil.rtyi suunnatto-
maksi pauhuksi mr,ristuttaen valravaa kosken kohinaa.
Tätä ,;ytinää sCestivät lisäksi matalalla lentävät vihollisen
g;mmittrskoneet ja hävitrrijät, jotka syytivät ilmasta käsin
alas terästä ja savumerkein ohjasivat omalle tykistölleen
maaleja. Liikkuminen asemista tiesi varmaa kuolemaa.
Tiimii oli lrermoille käypäii ja rroni menerrikin hermonsa
sodan viime vaiheessa.

Tykkituien vaiettua alkoi vitrollisen jalkavriki hyök-
kiivksen asemiimme. Oli n-raaliskr.rr,rn 12. p:n ilta. Ilma
oli kirkas ja tähdet tuikkivar pakkastaivaalla. Vihollisen
pirkin päivää toisruneet hyiikkäykset oli lyöq' takaisin.
Piiivä oli ollut verinen ja raskas. Kallein uhrein oli jakser-

Rr asemat säilymää. Illan hiimiirtyessä taisteltrn n.relske

hiljeni ja suurin osa miehiä priiisi korsuille lepäämään ja

odortelemaan huoltomiester.r saapumista. Väsymys ja nälkä
alkoivar painaa mieliä matalalle, sillä päivän ei olnr rni-
täiin syöty ja monelta oli vanikkakin leipälaukusta lopptr-
nur. Ilta pimeni ja toi lohrua mieliin huollon saaPrrmises-

ta. Lääkintdmiehet kokoilivat kaatuneet ja haavoitnrneet
asemista. Huoltomieskin ttrli kuormineen. Elävät saivat

ruokaa, mutta ne (r nuorta miestä, jotka makasivat kuusen
jutrrella, eivät ruokaa tarvinneet. Heille oli ruliut ratrha ja

priäsivät huoltomiehen kyytiin.
Pitkäksi ei taistelun tar.rko nrllut, tuskin miel.ret ehtivät

NAllHATUII
KUHMtllI
KI|RPEEI| 13.3.40

Suomalaisten korsuja
Löytövaaran metsässä
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kunnolla rr.rokailla, kun rykistön rytkyrys alkoi jo uudel-
leen. Ammuksia, kaikenkokoisia satoi asemiin yhtenä
ryöppynä. Mieher kyyrömivät vaiteliaina korsussa odotta-
en joka hetki, milloio tulee täysosuma ja tekee lopun kai-
kesta. Tätä hermojen kidutusta eivät loppumartomiin
.jaksaneet rautaisetkaan hermot kestää. Kantokl'vyn raja
oli kaikella, niin ihmisen hermoillakin. Pimedstä korstista
alkoi kuulua järjetöntä puhetta ja kiroiiua, toiset nauroi-
vat ja toiset itkivät yhtäaikaa, joku höpötti jotain selvittä-
mättömiä sanoja. Vierelläni isruva mies tuijotti yhteen
pisteeseen ja värisi kuin olisi palellut.

Päivän sarastaessa keskirys päätryi. Miehet huokasivat
helpotuksesta. Nyt voi iähteä r.rlos. Jumalan raittiiseen il-
maan. Mutta jokainen oli tietoinen siitä, mitä seurasi 

-Vihollisen jalkaväki kävi jälleen hyökkäykseen kaikella
raivolla. Hävittäjät lensivät maralalla asemien yllä ja tulit-
tivat liikkuvia maaleja. Moni ehti haavoittua mennessään
korsulta asemiin, vaikka matka ei ollut pitkä. Konekivää-
rimiesten korsun kohdalla oli iso pommikuoppa. Siihen
oli tullut täysosuma ja kaikki neljä miestä olivat kuolleet.
Toinen konekiväärimme seisoi asemissa ilman ampujaa.
Vihollistuli kiihtyi kaikin asein murhaavaksi Tilanne
näytri vakavalta, ammukset vähenivät uhkaavasti. Panssa-
rivaunuja alkoi vyöryä asemiamme kohti. Illalla lomalta
palannut panssarintorjunta-alikersanttimme ampui kaksi
vaunua tu.leen, toiset kolme pyörsivät takaisin omille lin-
joilleen. Tässä rytäkässä haavoittui alikersantti vaikeasti
vatsaan. Lieneekö jåanyt elämäån?

Kuh mon--Flasti n---Repolan
tien varressa vihollinen
saarrettuna useihin motteihin

Kukaan ei aavistanut, että taistellaan Talvisotamme vii-
meisistä minuuteista. En ehtinyt kaåntåå silmiäni pois
tarkkaamasta liikkumattomaksi jäänyttä kaveria viereises-
sä poterossa, kun tuli käs§: Ei saa ampua enää laukaus-
takaan! On solmittu rauha. Ammunta lakkasi samanai-
kaisesri molemmin puolin ja miehet nousivat asemisraan
huutaen: Rauha. rauhal Ruudinsavu leijui vielä asemiem-
me r'älillä.

Rauha oli todellekin solmitm eikeveksi kello lksitoista
maaliskuun 1,1. päir'änii. Tuntui niin oudolle, aivan kuin
kaikki. silmiinräpär'ksessä tapahrunut ei olisi torra ja us-
kottavaa. Tapal.rtuma oli riildellinen yllärys. Kukaan ei
toivonut tilanreen jatkumisra. Miehet laskivat leikkiä ja
aikoivar keirriiri kon'ikette ,1iiähyväisiksi sodalle ia tålle aa-
vemaisemalle. jossa olivat kuukausia rehkineet ja kärsi-
neet "kylmää. n,ilkäri ja haavoja" tarpeeksi. Nyt roihusi-
vat nuotiot, niitä ei ran'innut peittää, ei ollut pelkoa, emä
savu näkyisi vil.rollisen puolelle. Vihollisia ei enää ollut,
oli vain sodasra klrsineitä ihmisiä, veljiä. Lentokoneet
lensivät ylitsemme, mutta eivät pudottaneet pommeja
enää. Naapurin hevoskolonna ajajineen meni noutamaan
mottiin jääneirä miehiään. Olimme vielä tr.rlilla, kuivai-
limme ja liimmirtelimme ja hörpimme korviketta, kun
motinpurkajat. reet täynnä miehiä tulivat takaisin Riihi-
v aaraan johravaa tietä.

Vielä samana päivänä nousimme suksille ja jätimme
Liiytövaaran surullisen maiseman. Edessä oli 100 km hiih-
totaival Nurmekseen.
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\-KSIKKÖ. johon kuuluin, oli I/JR 35:n ). komppania.
Paraljoon,rmme. jora komensi majuri Toimi Hassinen,
purki eriiänä sr1'skesän l9)9:n päivänä rautatiekulieruk-
sen jälkeen Roihonkoskella, ja monien muuttojen jäl-
keen m,rjoinrimme Varpajärven rannalle. Elettiin sitten
krikeisr rauhassa YH:n aikaa. Komppaniastamme olivat
rosin sein I ja II joukkue, komentoryhmä sekä toimitus-
joukkue mainitun järven rannalla, toiset olivat jossain

k,ruempana korvessa.
IIelko huoleton elämä jatkui pikkuhiljaa. Joka päivä

kiv imme kaivam ass a hyökkäysvaunu neste ttä e rädllå jä.rv i -

krnnekselia Uomaan suunnalla. Työ ei oikein maittanut
je jokapäir'äisenä puheenaiheena olikin kotiuttaminen.
IIoni uskoi varmasti, että ainakin itsenäisyyspäivänä jo
ollean kotona, sillä sodan ei uskottu sytryvän. Valtaosa
komppaniamme miehistä oli Kangaslammin pienestä pi-
räjäsrä. Nelläkin veljestä saattoi olla samasta perheestä.

Niin, kukapa uskoi sodan mahdollisuuteenT Sitä ou-
domma.lta kuulosti rieto, jonka lähetti toi telttoihin mar-
raskuun viimeisen päivän vastaisen aamuyön tunteina.

Talvisota oli sittenkin syttynyt! Tämä veti vakavaksi
naaman iloisemmaltakin velikullalta. Kun ensi ryrmisrys
oli haihtunut, savolainen huumori sai vallan, tai oliko se

toreamus hirtehishuumoria, jonka sotamies Aholainen toi

A. SUHONEN

Tullka$e
julki: "Oli se hyvä, että venäläinen aloitti sodan, emme
varmaankaan tarvitse lähteä kaivamaan hyökkäysvaunun
estettä1 "

Tuo roteamus pitikin paikkansal
Sodan ääniä alkoi kuulua! Käsnäseläsrä näkyi tulenka-

jo. Me odotimme. Olimme lähtövalmiina, vahvistim-
me leirivartiota, mutta vielä seuraavan yön olimme pai-
koillamme.

Haikein mielin jätimme tämän jälkeen pian paikan, jo-
hon olimme jo ennättäneet kotiurua ja mainio sauna jäi
Varpajärven rannalle muistoksi Kangaslammin poikien
kirvesmiestaidosta.

Meitä heiteltiin paikasta toiseen. Matkamme suuntau-
tui aina sinne, mistä sodan ääniä selvimmin kuului. Vä-
liin marssien, väliin autokyydillä! Syskyjärvi, Uomaan
suunta, Loimola ja Suojärven sis 

- 
rnuulamia nimiä mai-

nirakseni. Tulikosketukseen emme jouruneet missään.
Olimme divisioonan reservinä!

Valkeni joulukuun 9 påivä,. Olimme Uuksujärven h'-
lässä. Åamulla nousimme suksille. Minne oli matkamme.
sitä ei kukaan rivimies tiennyt. Aamu oli kirkas, jonkun
matkaa hiihdeq'ämme ruli meitä vastaan hikisiä ja uupu-
neita miehiä. Saimme näiirä rietää, että he olivat saman

rykmenrin III pataljoonasta. Heidän joukkueensa oli ollut
kenttävartiossa ns. Pataljoonan eli Bataljennoin kankaalla,
jossa vihollispartio oli yllättänyt heidät yöllä. Pakoon
pässeet miehet hajaanruivat ja osa sattui tulemaan meitä
vastaan. Tieto tästä lähetettiin nopeasti pataljoonaamme
komentopaikkaan.

Uuksujärven-
Bataljennoin
kankaan
taistelualue

Komppaniamme sai pian käskyn suunnata kulkunsa
tuolle yölliselle tappelupaikalle. Vahvennukseksi saimme
osan konekiväärikomppaniasta. Ahkioissa kk:ta vetäen
lähestyimme jännittyneinä aluetta, jossa yöllä oli käyry
katkera kamppailu suomalaisen puolijoukkueen ja venä-
liiispartion välillä. Kun saavuimme paikalle, kaikki oli
hiljaista. Revitry teltta ja kaatuneet miehet ympäristössä
todistivat taistelun ankaruutta. Vaikka jäljistä päätellen
venäläiset olivat yllättäneet tuon pienen suomalaisjoukon,
kaatuneista suurin osa oli venäläisiä. Mielestämme näky
oli ryrmisrymävä. Mitän ei ollut tehtävissä. Viivyimme
siinä hetken tarkastellen paikkaa ia palasimme takaisin
Uuksujärven kylän lähelle.

Seuraavana aamuna joulukuun 10. päivänä oli komppa-
niamme jälleen suksilla. Matkamme suuntautui metsien
kautta johonkin Uomaalle päin. Ennen puoltapäivää sai II
joukkueemme, jonka johtajana oli vänrikki Salkoranta,
käskyn lähteä partioimaan mainitulle pataljoonan kan-
kaalle.

Yöllä oli satanut hiukan lunta, mutta paikka oli autio ja
hiljainen. Jätimme sukset jaloista ja aloimme tarkastella
paikkoja hiukan tarkemmin. Koska lunta oli verrattain
vähän ja sekin tannerrettua, kävi jalkaisin liikkuminen
helposti. Kuljin toisen kaverin kanssa edessä olevaa rin-
nettä alas. Ilma oli ryyni, mutta sivulla oleva pieni män-
nynlawa heilahti. Mitä se merkitsi? Pian huomasimme
verekset tossun jäljet, siis vihollisia. Kun menimme lä-
hemmäksi, tumma myry näkyi oksien alta, ja sielrä erot-
tui myös kivääri, josta pistin sojotti meitä kohden. Olim-
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me vilLniina prlinlurilrln liipasinr:1, rnutta samrlla ktri-
tenkin kelroirtJen micsr.i rukr-r'cr" s;uroitt rulettrit.Ilt rtä-

lq'r'iin. Mies kiirnpikin esille silmir.r nähcler.r peloissaan.
Här.r oli marala, keski-ikiiii liihentelevä ukkeli, siis resen,i-
liiir.ren, niinkuin mekin. Hämrniisq'ksemnre oli suuri. kun
hiin alkoi pr.rhua hlvin vr-nmärrettiivää vaikkakin murteel-
listrr suor.nea. Mies kertoi suuren noin 100 n'riestii käsirrii-
viin pxlsi6n saapuvrn prikalle illalla kello 7 aikaan. Pian
hur»nrrsimrne toisetkin tossuu jäliet, siis kaksi rniestii oli
niihtiiviisti tierlrrsteluretkellä. Toinen vain oli päässlt li-
vahtammn orniensrr luo, jrr se lriukirn rneirä harmrrti.

Venkirrr-nrne oli Iiihrlettiivii sr.li.rtti.rrnilan kr»r't1-rp,tniunrtre
Iuo Sukset siratiin krrirtrrneilta, ja nries suksille. Hiihtiijiik-
si r-r-rics oli huono. Åivan nrrurltri ruo r.ncno. Yksi rnies
sili.rtrrul-ri1an ja nre toiset jiiimrne oclorrrunrran v.lngin il-
nr<.ri tt:rrnlrlr porukkee.

Hljrrannr.rirnr-ne ketjr,rr.rn ja kaiv«rin-rrne lruneen Jsemiir.
Olimn-re päättiineet ottea vlstuu) tr.ror-r lrorukan mahclolli-
simm:Ln cclullisissrr oloissa.

Joulukr.rinen piiivä alkoi hiimiirrlii. murta kelkr ei ovrrr-
rurur liihellekään vangin ilmoittiunra aikaa, ktrn jo irlkoi
kr.ruluir prrheenprrIinir,r. Olin'rn're niin eclullisissa esemissrt
kuin olla salttoi, sillii viholliscn oli tultrrva vastaamme
rniien :rltrr jir me o.l«rtin-tme miien päiillii.

I-iirrn hiitäinen tulcnn'aus meitliin puolelrrrmme sekoitti
kr.riter.rkin kaiken. Vihollinen vcriivq'i mäen rrlle, r'l.rden
miehen vain hrrirvoittuessa. Aiinistli päätellen he eir'ät rri-

konect lr-ropua leikistä näin vährilLi. Kohta saimnrekirr
sen kokea armottornllna luotisateena, tosin vli iurmutrlln;r.
Koko jr>ukkueemme vl-rrr'i mukarrn taisreluun. Vihollir-ren
levittäyryi ja pian alkoi sataa luoteja mvijs sivustoiltr.

Vih«rllisia oli «rclella suuri porlrkka. Kr.rn ilra hämärtyi
jo pirneiiksi, antoi joukkueen.johtajamme käskvn verii) r)'i
taaksepäin. Josrrikin s),stä tLro kriskv ei nrlltrr rneidän ryh-
miirnrne viimeisille rniehille, jotka olimme äärirnmäisinä
vasernrnalla. R1'hrniir.rjohtaja rlikersantti Nyyssönen, tii-
n.rän kirjoittaja ja kaksi rnuut.r rniestä jäirnrne jatkamairr.t

nrlitristelua.
Kr.rn omien xseitten äänet olivat vihdoin vaienneet, al-

koi tämä ihmeryrtää meitä. Ryhmänjohtaiirn-rme rauhalli-
surrs ei tosin tästä näyttänyt järkkyvän ja se valoi rol.rkeut-
ta meihinkin. Ei ollut muuta kcinoa kuin koettl.r p:i.istii
ehjin nahoin irroirtautumaan. Lvhyitä sytiksyjä rehden.
nrutta lähellä toisiamme pääsimmekin ltrotisr-rihkujen s;irrt-

Taisteluasem ia Lavajärvell ä Uomaan
tien varressa Talvisodassa

tanri.rna metsan sllo,aan.
Kokoonnuirnmc siellä vl-rreer-r pohtimaan tilannetta. Lii-

an aikaisir-r ei Lihtiimme o.llut rrrpal-rtr.rnut, sillä va.lravrtsti
huutircrr venäläiset r)'nräsivär nyt v.rsta Iniielle, joka oli
q'hjii meikäläisistä.

Tvlrrnl'yksissärnrne olirnme jiittäneet suksemme niin lii-
helle n-räer-r rinnettii. että niitii «rli nrahclotonta sielrä sira-

clrr. Sameten oli kiiynyt kok«r joukkueelle. Krrn pirneys r>li

nlrt meiclät kokona:rn saavutt:rnr.rt, emme rienneet jtlukku-
een piiiiosasta mitiiiin. Tiesimme vein, ettii edessii olevrr
kovrrksi tannertunLlt suksenlirru .lohtLrisi ULrksujärven k1'-

lään, j«rnne olikin paras liihteii vrittän-rriln.
Oli pLurler-ri,iin aika, kuu s.r.rvu irttrlre urrl)r.uleirlir kyliiiin.

Menirnrne eriiiiseen trrloorr. kokosimn're hitrkan kuivi.r 1-11i-

rir ja teimme nrlen urrniin. Peirinrme ikkun.Lt. etrei valon-
kajo näki'isi. Lrjvsin.rn.re t.rlon j.iiim isri)srii teekanr.run, .j«rl-
lrr strletimrne ltrnte srr.r.l;rksenrnre \'.urerille prrlanpaini-
ketta.

E,mnre lairtaneel \'.lrri(rt.i '.:l,rs. koske uskoirnme. errei
villrllir-rcr-r tänne s.r.Lkk.i t.itc-i:.. ....rrisi. Koetimtrle nttk-
ku,rkin. mr.rtt,r kvlturi. ;r:r ntcr.i.i: itercillii rt-relkeirt ko-

ko krpp111 i,r11.

Åerrurr vrljetessi If k:imn're k;rtseient.L.rn r rnpiirisr<)n
paikkoj.r. Lihell.i trlikir.r 1or'rkun vksikön vrnh.r nt,ij,,irLrs-
prrikk.r. jostr telrt,,jcn sijoilt.r Iijvsimme kr.rir'.rn leivlin 1ra-
lrj.i \e kelp.rsir'.rt hvvin. sillii nälkä runtui jo r'.rts;rssru.t.t-

SLrk>i.rkin iör sinrnre joka nriehelle. Eipä siis muuta kuir.t
niinn.i kompp.rnian perään.

Purilen päivän maissa ravoitirnme komppanian. Ilo <lli

molemminpuolinen. Samaan paikkaan oli saafunur my'iis
joukkueernme pääosa joukkueenjotrtajan mukana. Se «rli

yöllä suur.rnistanut mersien poikki oletetulle komppani;rrr
reitille. Ilman tappioita se onneksi tavoitri komppani,rrr.
Meirii jälkipelureitr oli jo pidetry rnenneinä n.riehinä.

Tiillainen oli joukkueemme tulikaste. Ei se kehuttava
esiintyn'rinen ollut, rnutta kaikki näyttiviit ryyryväisiltä
koska ilman rneneryksiä olimme otrelusta senrään selvin-
neet.

S«lan pyörteet kieroivar nyt toden teolh kornpprutirrm-
me rnukirirnsa. Kollaar-r vasernmalla siivellä se joutui tal-
veu mitraan armottomiin ja joskus verisiir-r taisteluihin.
Siellii rLro pieni Kangaslmrmir-r pitäjri joutui i.rntrmian rrls-

kr.rn uhrin sod,rn,rlrrrrille.
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HELIIIKUUN alussa 19i0 Kannaksen rajavartioston 1.

komppania muutettiin l.Er.komppaniaksi ja samalla
mlrutrui rehtär'iemme luonne Talvisodassa. Jouduimme
nvr r ksinomlan tekemisiin räjähdysaineiden kanssa, suo-
ririlnne miinoituksia ja erikoistuimme tankin torjuntaa
siimllll pir.ien perehrymään erilaisiin hyökkäysvaunurnii-
;.ioihin. Hr'.rorjunta lienee ollut pääasiallinen tehtäväm-
:-,e. murra suoritimme myös kiviesteiden tekoa. Hal-
ilLrmme luovutettiin polttopulloja ja suuria määriä klo-
r.ratri,r.

Komppirniamme pirstottiin r.ryt joukkueihin. Joukku-
eirr.rin n.reidät alistettiin milloin millekin lohkolle tan-
kinrorjuntaan. Sairaalasta saavuttuani sain heti kutsun
kon.rppanian piiiillikön, kapteer.ri Erkki P a I oh e i m o n
Iuo jir hiir.r ojensi r.ninulle II luokar.r vapaudenrnitalin kel-
Iertiir'är.r nauhanpätkän, sanoen mitalin saapuvan aika-
naan. Lisäksi l.rär.r antoi mir.rulle prlntin Klubi 7 savukkei-
t;t.

Koska komppaniaamme oli kuulen-rrna tullut vain kol-
me vapirr.lcnnrit.rlia,ja minunkin käyräyrymisessäni olisi
ollut toivomisen varaa, huomautin kapteenille, että tämä
rnitali tLrli nyr värirille rniehelle. Kapteer-ri kuitenkin huo-
mautti, ettei tässii ole tapahtunut rnitiiiin väärinkäsirystä,
vaar-r kaikki on oikein ja paikallaan. San-ralla hän määräsi
mintrt jiiiin-riiiin eclelleen joukkueen.johtajana toimivan
vänrikki N o ro v u o r e n taisteluliihetiksi.

Sotamme luonne muuttui nyt kokonaan. Emme enää
joutuneet enrlinjan taisteluhar-rtoihin, vaan toimimme lin-
jojen takaisessa maautossa. Oman jännitl'ksensä antoivat
kuirenkir.r uudet tankintor.jur.rtaviilir.reet. Tavallisten mii-
nojen oliella meille rrnr.retriir.r ns. liLrkunriir-roja, jotka oli-
vat tilrkoitetur \'lnerisuojLrksin vlnrsterrLrine vedettäväksi
s;1;rpr-l\';rn hr'.r';rur-r.rr-t rel.rkerjLrn.rlle. Sirii \';1rten slrojLlksen
kurnmlss.rkin p,i.iss,i uir n.rr'.:. j,.,sr.: r.er,iminen r;ri j;rrrutr.r-
n-rinen kr.riitrinkin roimnertiin. IIiten sirren vet,iiien k:i-
visi. se oli .rsi.i erikseen. rnnrr; siihen ril.rnteeseen roisi
tvr,in polttopLrllo. jok.r tankin sivuun rikortuna si'n'rtäisi
tankin pirlamrr,rn.

Tiin.rii toimir.rtrr sai alkunsa .joukkueernnre oliessa Leipä-
suon rsemrrn liiheisessa rrersikössä. Siir-rä meillä oli maa-
han krivettu korsu, missii asuskelimme. Vihollisen tykis-
tö jir lentopommitukset pitivät siitä htrolen, että elämä ei
kiil'ny't yksitoikkoiseksi.

Mannerl'reir.n-linja kuiter.rkin petti ja joukkoja alkoi ve-

täytyä taaksepäin. Miehet saapuivat hiihtäen tietä pitkin
ja vaiktrttivat melkoisen väsyneiltä. Tuon httomasi siitä-
kin, että hiihävät miehet eivät heitcäyryneet mail.rin itse-

ään suojeilakseen, vaikka rykin ammuksia räjähteli mel-
ko lähellä triitrtävää.joukkoa. He vain jatkoivat hiihtoaan,
niin kuin mitään erikoista ei olisi tapahtunut.

Me puolestamme olimme miinoinemme ja polttopuiloi-
nemme tankkeja odottamassa ja kyyrötimme poreroissarn-
rne tien rnolemmin puolin. Mitään tar.rkkeja ei kuiten-
ka"rn saapunLrt. Sitävastoin saapuivat vihollisen hiihto-
partiot .la pysq'ttivät korsumme katolle pikakiväärin.
Sirin-ur-rekin kirkkaan lähdön. Kävimrne sitten ottamassa
vaul-rtia takamaastosta, mutta palasimme vielä hakemaan
korsuun jääneen omaisuutemme sekä räjäyttdmään kor-
sr.ulrrre ilrlaan. Lähtiessämme poltimme myös jriljellä
olevat rakennukset, että vihollisella olisi rnajoitusvaikeuk-
sia.

Matkarnme suuntautui nyt jonnekin Säiniön ja Kämä-
riin tienoille. Miinoitirnrne teitii .ja jiiirr.rrne air.ra odotta-
maan omia veräyq'viä jälkijoukkoja. Nliiden mentyä mii-
noitimme m1'ös keskitien ja lähdimme toisten perään.

Eriirinä yönä olimrne tapamme mnkaan ,miinoitraneet
tars tien vierustat ja odottelimn-re viimeksi saapuvia. Vain
tier.r keskipaikka oli enää vapaana, kLrn paikalle saapui
eriis hevosajoneuvo kovaa ajaen. Olin pysäyrysvuorossa .ia

sain tietää, että tämä oli viimeinen hevotren ja vihollinen
oli rr.relkein kintereillä. Selvitin miehille, että tie on mii-
r.r«ritetru .ja tr-riisin taluttamaan hevosen miinakentän lävit-
se. Sitä varten tarttin hevosen suitsiin ja rytrdyin talutta-
maan. Hevonen oli kuitenkin vauhkoontunttt ia kr.rn lä-

heisl,y,teen tipahti tykinarnmus, hevonen karkasi pysry)'n
Hiiclir.r tuskin sain sen pysyrniiän keskitiellä, mlrtta samas-

si1 nursin astuvani n.riinan päälle. En siinä kuitenka.tn
krrr-rrrn viiptn),t, vaan siirsin nopeasri p,rinopisreen toiselle

i.rl.rlle. sillii miinan sokkanaula olisi kestiir.ryt vain noin
100 kg pairralh.rksen. Jos minun jalkani asemesta miinaan
olisi t;rllannr-rt hevosen kavio, olisi kok«r nriinakenttä rä-
jiihriinl't ilmaan ja kotiini olisi saapur.rr.rt tieto, eträ olen
kaatur-rut Säiniöllä ja ruumis jäänyt vihollisen puolelle.

Näihin aikoihin päiviit ja yöt liitq'iviit saumattor.n:rsti
toisiinsa. Nukuttiin silloin, kun oli aikar, iir jos aikaa ei
ollut, rriin unet iärettiin rästiin.

E rään ii päivä r-rä lö1'sin.rn.re p ier.restii metsiköstä harmaan,

1:ulttrunzrtta jääneen torpen ja otinrnre sen majapaikak-

Lelpäsuolta
Talln

tapahtumlln
HANNES RISSANEN
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semme. Lämmicimme torpan ja kävimme nukkumaan.
Illarr tuiien sitten heräsimme miinoitramaan läheisiä teitä
ja laitoimme miinoitukset vahniiksi. Taistelut runruivat
riehuvan rintaman suunnassa, rnutta pimeän tullen ne vai-
menivat.

JoLrkkueen johtaja läherti minut otramaan selvää, mitä
oli tapahtuntrt, ja samalla tiedustelemaan, milloin viimei-
set joukot saapuisivat. Lähdin hiihtäen markaan ja hiihte-
lin useampiir kilometreiä. Kaikkialla oli kuitenkin pa-
haenteisen hiliaista, joten pysähdyin kuulostelemaan.
Tuntui, enei olisi viisasra hiihrää varomarromasri, sillä
voisin vielä ioutua surman suuhun. Jäinkin erään aukea-
man laitaan rxlortelemaan. Pian huomasin edestäpäir.r
saapuvan hiihromiehen. Pysä1,rin hänet ja tiedusrelin kuu-
lumisia. Mies ilmoirri edessäpäin linjojen pecäneen ja
joukkojen menneen toista tietii taaksepäin. Hän ilmoimi
sunalla olevansa pastori, ja emri edessii ei ole enää ornia,
vaarr vihollisia.

Liihdin prstorin kanssa hiihtelemään takaisinpäin ia
vein hänet mökillernme. Ann<limme hänelle teetä ia mo-
kara, sillä rr.ries oli l.ry'vin väsynyr ,ja nälkäinen. Syöryään
hiin sitren lätrti jatkarnaan markaansa, ja me puolesramme
jiiin rre vielii ktrtrlosrelemaan tilannetta.

Sain joukkueen johtajalta uuden käskyn lähreä riedr.rsre-
lemiran eräiin toisen tien suunraan. Meninkin jonkun
matkaa. rnutra vaistoni varoitti minua menemristii kovin
kar-ras. Palirsinkin k«>hta takaisin .la ilmoitin kaikkiJle ole-
vur ominrisen hiljaisra. Koska olin aikaisemmrrsra hiih-
tomrrtkasta .ja valvr»niseste melkoisen viisvnyt. joukktr-
een iohtaja miiiiräsi erärin M o n to nirnisen miehen me-
nemiiän uuclelle tiedustelr.unatkalle. Monro oli reipirs poi-
ka ja aina haiukas pieneen toimintairn. Hän oli ollut
joukkueen-une hevosrniehenä, mutta erään tiukan paikan
tuilen eräs miel.r istär.r.rrr.re pelkiisi 

.j 
a vail.rtoi hev<-rsm ieher.r

an'rmattia Monton kanssa. Monto ei sen päivin jälkeen

ryhq'nyt eniiä hevosta ajamaan, vaan ilnoitti mielurunmin
jäävänsä reippaampiin hon'uriin. Monto ei nyt ehtinyt ol-
la karran ulkona, kr.rn Irän törmiisi sisälle mökkiin ja huusi
jo ovella, ettii "pahuksen vanja, kun irmpui rninrra". Sa-

nrassir alkoi ulkona laulaa konekivääri ja mökin seir.rät ra-
pisivat aivln kuin siilrcn olisi heitelq, herneitii.

Saimrne miikistii niin liukkarn liihclön, errii vain n,ii-
rnicn piiiisin.rnle ovellc ja sitii tietii ulos. Sinne miikkrin
jäiviir ruokrrtavi.rratnme jii monta tarpeelIista v;rruskipprr-
lettir. Myiihenrmin Mouro kerroi, errii hän oli edennvr
tietii pitlin kiivellen ja suksistrvoillaan suksiaiur .J.il.i
ri'iinräen. Akkiä oli tien molemrnilta puolin hänen ereens.i
hypännyt kaksi vihollissotilasra. Monto ei ollut ehtinl'r or-
tair konepist«roliaan esille, kun toinen miehisrii oli jo mr-
punut ia kuula osunut Mor-rton olkapäähän. Monto puo-
lestaan oli ehtinl,t nopeasti suksisauvojensa piikeillä tri-
kätä molempia kasvoihin ja lihtenyt sen jälkeen jLrokse-

rnaan karkuur.r. Jos hiin jäi vihollisen vangiksi, olisimnre
rne melko vannxsti suolauruneer rnökin sisälle.

Ehdimn.re nopeasti viimeisrellä miinoitukset ia kohta
saapuikin paikalle vihollistankki,,lonka telaketju katkesi
tlnkin ajettua erääseen miinaamme.

Kärnärälli sairnme taas uuden työnantajan, jonka las-

kuun suoritimme lniinoituksia. Vaatceemme alkoivat jo
oila likaisia ja varsirrkin alusvaatteemme olisivat olleet pe-
sun talpeessa. KämärCllä ollessamme minä löysin eriiiin
talon karnarin uunin päältä vielä iaatikossa olevan uuclen
naisten silkkisen ah.rsvaatekerraston. Koska olin kuullur,
eftä täi ei pysy' silkissä, vaan tipahtaa saappaaseen ja tal-
lauruu kuoliaaksi, otin kerraston haltuuni. Kr.rn sirren
lö1'sirnme saunan, lämmitimme sen ja kylvimme kunnolli-
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sesti ia puin kerraston ylleni. Kerrasto tunrui ihoa vasren
hyvin rniellyttävälrä, mutta aiheurti minuiie ylläryksen ja

,jouduin iovereitteni naurun kohreeksi, koska jouduin rel-
tassa puukollani vielä tekemiiän ylimäräisen reiän l.rou-
sujen erupuolelle määrättyjä toin.riruksia varren. Saunassa
oilessamme olimrne jokainen muutoin saaneer pilkkukuu-
meffa erehdyttäväsri rnuistuttavan ihon, koska emme ol-
leet onnistuneet löyrämään kylästä saunavihtaa, vaan jou-
dr.rimme tekemään vihdan katajasta. Vaikka katajavihta
haudottiin kuumassa vedessä, aiheuttivat sen neulaset pin-
taamme tiheän pilkutuksen. Kerrasto muutoin pelasri
minut saamasta täirä vaatteisiini, vaikka kaikilla rovereil-
lani oli noita ylimääräisiä vtrokralaisia enemmän tai vä-
hemrnän.

Välitöiksen.rme teimme kiviesreirä. Ir{eillähän oli. klo-
raattia hevoskuorman verran ix niiden avulla siirrelimme
suuriakin kiviä tielle. Siinri ei muura ran'itru. kuin kaivaa
pieni kuoppa suurenkin kiven viereen. lapxrida siihen
petroolilla kasteltur kloraatti.r ja rlkärä päällys tiiviiksi.
Räjähtäessään kloraatti ei rikkonur kiveii. vaan heitti sen
useira merreiii sivulle piiin. I\Iuut,lnrt miehistä oppivat
niin hi'viksi ,rnlpujiksi. ert:i kivi ainr kulloinkin putosi
ha.lnttuun;,aikkrrn.
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Emme laskeneet enää päiviä tai viikkoja. Elimme varn
vuorokauden kerrallaan. Vaeltelimme paikasta toiseen, ai-
nr sinne. minne kulloinkin pyydettiin. Kun emme saa-

neer ruokaa, otimme mistä sitä saimme. Meillä ei ollut
omaa huolroporrasta, vaan kukin yksikkö ruokki meitä,
missä kulloinkin olimme.

Lopulta ajauduimme Karisalmeile ja olimme silloin
melkoisesti nälissämme. Karisalmella orimme asunnok-
semme erään lottien hylkäämän majapaikan. Ensi alkuun
reimme q'önjaon. Toiset lähtivät etsimään ruokaa, roiser
kär'ir'ät lämmittämään saunaa ja osa valmistaurui ruoan
hirtoon. Kun partiot sitten palasivat,.oli heiliä ruokatar-
vikkeita riittävästi. Olipa eräs partio löytänyt iukitun kei-
Iarin, josta olivat saaneet muutamia pulloja viiniä. Niin
me sitten elelimme taasen herroiksi. Katoimme ruokapöy-
&in puhtaalle pöytäliinalle ja söimme veitsien ja haaru-
koitten kanssa ja kilistimme viinipikareita vanhaan hy-
r'än malliin.

Karisalmelta sitten ajelehdimme Talin maasroon. Siellä
saimme tehtäväksemme sotkea "ei-kenenkään-maalla"

olevat murrokset piikkilangoilla. Se oli ryölästä hommaa.
Aukean keskellä paloivat talot ja viholliset parveilivat
liimmitellen ulipalojen loimussa. Väliin ne huvikseen am-

Hyökkäysvau nu tuhotaan
Rataa
miinoitetaan

,dG,

muskelivat meitdkin. Lisiiksi vihollisen rykistö heitti
joukkoomme "römpsän" silloin tällöin, mutra onneksi ne
eivät kaikki räjähtäneet, olivar kai räyreryr sahajauhoilla.

Joskus tuii joukkoomme omankin rykisön ampuma, liian
Iyhyeksi jäänyt ammus.

Talissa näin rien vierellä eräänä aamuna maalaukselli-
sen, mutta hätkdhdyttävän aserelman, joka ei hevin jää
pois mielestäni. Palaressamme murrostenrekomarkaira
huomasimme tien ohessa erään kallion vierellä miesryh-
män nuotion darella. Miehet olivat ilmeisesti olleet liim-
mittelemässä nuorion äärellä, kun herkkäsyrytteinen
kranaatinheittimen ammus oli osunut nuorion vierellä ole-
vaan kiveen ja räjähränyt sekä surmannut paikoilleen
nuotion ympärillä istuvar sekä heidän luonaan maassa rna-
kaavan hevorn. Varmaankaan kukaan heistä ei ollut eh-
tinyt tajuta kuolemaansa, vaan nukkunut vain paikoil-
leen viimeiseen uneen.

Olin koko sodan ajan pitänyt påivakirjaa, murta Talissa
ollessamme saimme määräyksen hävittää kaikki kirjeet ja
rnuistiinpanot, mitkä vain voisivar paljastaa joukko-osas-
tomme tai kunkin kotipaikan, tai jotakin sodankäynnistä.
Katkerin mielin poltin muistioni, vaikka toisekseen run-
tui, etten sitä mahdollisesti koskaan tulisi rarvitsemaan.
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Parin päivän kulutrua muistikirjan polttamisesta kiersi
eräänä aamuna huhu keskuudessamme, että yöllä oli sol-
mittu rauha ja päivällä kello l1 aikaan lakkaisi tuli. Mies,
joka sen kertoi, oli vielä menettää henkensä. Emme enää
siinä vaiheessa osanneet uskoa rauhaan. Se oli vain kuin
jokin kaukainen haave. Turhaanko olimme taas laittaneet
korsun knntoon, ja kuinka monennen kerran sen olimme-
kaan ehtineet tehdä, ;a nytkö tulisi rauha.

Niin sitten kuitenkin kävi, että ollessamme kokoontu-
neina korsumme eteen kello 1l kaikki tuli lakkasi ja ym-
päriilemme tLrli täysi hiljaisuus. Tyhjensimme silloin
pistooieistamme iippaat ampumalla, sillä aikaisemman
määräyksen mukaan rauhan tultua iippaat on tyhjennettä-
vä, että ei tapahtuisi mitään vahinkoja. Saimmekin kol.rta
sen jälkeen kuulla ankarat rauhan ehdot. Viipuri jaKarja-
lan kannas jäisivät uuden rajan taakse. Se oli monelle
miel.relle raskas isku, sillä .ioukossamme oli runsaasti jutrri
Kannakselta kotoisin olevia miehiä.

Vielä samana päivänä alkoi lohduton vaellus kohti Lap-
peenrantaa ja uutta rajaa. Ensimmäinen rajakomppania
miehitti ur.rdella rajalla Konnun5u6n-§uijamaan 1oh-

kon. Vartiot muodostettiin nopeasti uudelleen. Monta
kokemusta rikkaampana seisoimrne nyt uudelia rajalla ja
seikkailua rajalta hakemaan saapunut nuorukainen oli jo
saanut sitä tarpeekseen. Myöskään r.u.rsi raja ei ollut enti-
sen veroinen, joten hakeuduin sielrä pois ja astuin silloi-
sen Liikkuvan poliisin palvelukseen.

Partiomies
miinoittaa latua
Talvisodassa

Sai ratsuhousut

VUONNA 1942 saapi erään kerran täydennys-
miehiä suoraan koulutuskeskuksesta. Silloin syntyi
varusvarastolla seLlraava keskustelu:

- 
Herra korpraali, eikös täällä saa saapashousn-

1a, suntisl.ror.rsuiksi (sunnr.rntail.ror.rsuiksi), koska
ratsuväessii saatiin/

Varastonhoitajana oleva vanha korpraali kysyi
pojalta:

- 
Tekö olette käynyt ratsuviien/ johor-r poika:

- 
Kvllii varmasti ja sieltri minä juLrri tulin. 

-Korpreali rästä vallan innosttti:

- Jos te kerran oome käynyt ratsttväen, niin ky'l-

lii te tLrlette saapashouslrt saarlaan. Vaikka rneillä
ei tällä hetkellä ole varastossa. niin liihetän tehtaalle
tilauksen, ettii k1'llä sai.rffe vanr;1sri slapashousut.

Liekö sitten sailnut.

JATKOSODAN iukrn:r ;rmmuskeii Kronstadtin
linnoitusa.ltreeseen kur.rlr.n',r Todtlebenir-r patteri
n'kmenrin mljoitr,rs;rlr-reelle. Kerrrrn taas tiillaiser-r

imrnlrlrniln rruuilnnr iir;rnl .rlemr.ra mli pioneeri S.

korslrr.u-r ro.leren:

- 
Peerhooyeni ampuLr
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H\'\'Ä. errri ripasin rintamalle pistä1'ryneen toin.rittaja LAUR! LEIKKONEN
\'.rlde N .i s i n Ågläjärven valtatrksen jälkeen ,ioulukutrlla
19i9. J.itin hiinen huostaansa pari edellisinä päivinä orta-
m,r;rni filmirrrlha, joita ftuuten olisi kohdtrnnut se sil-
pounrrninen. minkä rii.iiihtdvä luoti rnyöhemrnin ail.retrtti
k,rrrr.rl,rukkur.ri mtrulle sisäilölle. Talvisodan aikaisia kuvia
klrsel.less,r ptrJiruttavat menneen ehkä voirr-rakkainrmir-r
mieleen .r.,r.,,.n rt kameralatrkaukset maantiellä Ägläjär-
verr kvliisrii pari kolme kilometriä lounaaseen.

SLristirmolaiskomppania 2.lEr.P 9 on <lllut jouluktrtrn
l['i:nl mukana raskaalla retkellii vihollisen selustassa hä-

nlttelernässä Pojasvaaraan sijoittr.rnutta divisioonan esi-

KLlllt;ra. Jlelt;t PltlJ.Llall vllttJ virlllc olllllsLl,lllllscll K:.tlvcl t - -I

ll'l,i,,,l,llli1l'i,-*-;i.I,'llil,l:},ä':::i:,:Iil'i,1,;1"'i;,.åi Pafl
la nristen ollessa taistehrvuorossir hyökkiiiirniissii piiritien

mrr*ia::$mia*färu1ffi kUVaar.ren heittäii kiisikranaatir.r. Tukrksena "ijf.

Agläärveltä
Tykki, tankki ia teltta
Agläjärven tiellä

vil:.rrrton si11.1lga,r osunt;I. rnLrtt.i vrlsrl viikon esim iehenii
ollut j ;r tlvden I r,rorr.rrl uksemme Iun.rsr.rnut trt rrj tr ri j, rLt rtr r.r

kuirenkin pi.in s.rirrll.rln.
Illerr-r tu lien t;ri srelr.rn,i.iner h i l j ener'.it j,r k,rn-rpp,r n i.tnt-

rne sair kiiskvn n-riehirtiii tien sr.ttnn.rssJ s.l.rsutettlt ise-
mat. Vasemmalla nojiu varmisntksemme lrr.ria,rn Jvlnt.i-
känlahteen ja soanlahtelaiskomppania -i./Er.P 9 sar kiis-

§,n l.ruolehtia siitii, ettei vil.rollir.ren pääse oikealla olevan
laajan korpialueen kautta kieniien 1'llättärniiän. Tilantee-
seen lurvat rurvallisuuden tlrnnettll (r kiil'ttöörnme alis-
retnrr konekiviiiiriii, joilla etumalrsto on hallittavissa.

Panemme I ioukkueer.r johtajrn, rajaviiiipeli Keto-
s e n kanssa f iin puoliksi. Hiir.r ltrpaa valvorr iltal'ön ja
minut on r.näiirii l.rerättiiii kolnelta kuulostelernaan. Pr.the-

linyhteys taakse pataljoonaan tut'ttuisi rnttkavalta, rnLltta
or.rl.rirn lähettejii juoksernaan ja htromenna «rllaan jiilleen
jossakin muurlh kuin tiissii rantrrniirrr-rikössi. Kun Tolva-
järvellä "laukesi" r,iikko sitren, on vihollinen jatktrvirsti
jourunut antarnaan periksi. Teltta ei rikoihin ole seissyt

kahta yötri siur.toilla sijoilla. Liihitier.r<xrlta eiviit rr-riehet ole
liil'tiineet ainoattrkaan kuusra karsittavaksi. Jäiset rniin-
n'r,nhavut uhoavat §'lmäii, tntrtta P«ljasvairra painrur vielii
jal«rissa ia pirrn <llen unessrr.

- 
Heil Nousehan yliis' Tarvitaan n1'kirniser.r selvin k-

seksi, ennenkuin syvii uui vaihttttt ajan ia henkilökolirai-
seu vastuLrn tljuamiseksi. 

- 
Onko <likealle sartu vhtevt-

tril' 
- 

Ei olel Missii lienee koko kolmas kon.rppani,r. Hil-
jaistn tunrur.r oleva6r. 

- 
Ketoneu painur.r havuille je mirrri

Iiihclen ulos kierrokselleni. Tiellii on liikkeellii kolnte kk:n
miestä. Kutrden kiviiiirin leptx'ttttrossa olevilla rniehill.i «rn

kiiy'trissään vrrir.r vksi teltrr ja kun siellä on ahdasta, I;ihte-
viit rnieher hevostaan hoputellen noutamaan lisätelttla.

Tuskin ovat liihtijäin äiinet hiiipyneet hiljaiseen tutrlen
tohir-raan, kun takamaastosta kuuluu rruutama latrkaus ia
niie r-r vil'rreiir-r valorakeri n kol-roavan taivaal le. Huohottav a

mies, eräs äsken lähteneistä, juoksee hädissään ja htrutaa
hälytyksensii: 

- 
Tie on tukossal Toiset iäivätl Hetkessä
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ovar lepovuoroiset jalkeilla ja asemiin kiidätetään vrestr
hvökkäyksen alkamisesta kohti taakse kiertänyttä vihollis-
ta. Lämpimikseen reen perässä astlrnuc kk.mies on ehti-
nvt todeta vihollisjoukon varsin suureksi. Käskyn anrami-
sesta ei tule mitään, sillä valojuovasuihkut alkavat piiska-
ta teltrojen tienoota.

- 
Oikealta läpil kuulen Ketosen huutavan. Samassa

hän on jo menossa vetäen perässän parin joukkueen ver-
ran miehiä. Ketonen luulee rantatöyrään suojassa päästä-
vän ohi saartavan vihollisen, mutta silläkin suunnalla
aäyttad jo välähtelevän. En ehdi väittää vastaan, mutta
oien coista mieltä, sillä tien suuntahan on varmasti tiu-
kimmin rukossa.

- 
Vasenxnalta läpi! huudan minkä jaksan ja saan mu-

"Hella" hajosi
Äglälärven tiellä

kaani osan komppaniaa. Saimme iltapäivällä ensimmäi-
sen täydennyksen, kymmenen miestä. Huomioni kiinryi
heistä eräseen, jolla oli yllään sininen ulsteri, sotilaan
merkkinä vain kokardi nrmmassa karvalakissa ja kasvoilla
uuden, oudon synnyttämä valpas ilme. Suihkun vaiossa

huomaan ulsterimiehen jo ehtineen sotansa loppuun ia
makaavan kaatuneena aivan teltan vierellä. Ketjumme
Iähtee ryömien ja syöksyen liikkeelle maaston kohotessa
loivasti edessämme. Aivan kohdallani avaa pikakivääri ttt-
len, muttei arnmu meitä vaan vinosti editsemme maan-
tien suuntaan, missä konekiväärit yrimävät tukea hyök-
käystämme. Saan esille käsikranaatin, mutta heittoni on
hätäinen ja käsil«anaatti putoaa lumeen pitkin sarjoin lä-
pättävän suuliekin erupuolelle. Vihollisase vaikenee.
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Juuri siiloin kuulen venäläisen käsikranaatin nallin läsäh-
dyksen ja möyk§ viuhahtaa yalkoihini. Ehdin tehdä no-
pean loikan suulleni lumeen ennenkuin tömähtää. Tun-
nen takamuksissani räjähdyksen paineen, mutta en mi-
tään kipua ja niin ryömin äskeisen mättääni taa. Pikaki-
väärt avaa jälleen tulen entiseen suuntaan. Luulevat kai
minnn olevan jo poissa pelistä. Etsin ampujaa kivärini
jyvälle, mutta vihollisilla on aivan puhtaat lumipuvut ja
laukaus on ammuttava arviokaupalla. Taisin osua, sillä
suuliekki sammuu heti.

Nousen pysryyn ja huudan: 
- 

Nyt pääsee eteenpäinl
Takanani oleva alikersantti Pat rikka ponnahtaa ylös
kuin vieteri ja ehtii harpata pari askelta, kun näen vyötä-
röni korkeudelta ohitseni menevän iuotisuihkun osuvan

'k*

alikersantin varraloon ja hän lysähtää maahan. Painun
matalaksi ja kaivan esille toisen käsikranaatin, viimeiseni.
Tämän täyryy osua. Heitän huolella ja liikoja kiirehtimät-
tä kuin syöttäjä pesäpa.llokentällä polttaessaan lyöntinsä

ryhjään l1'öneen ykköselle. Nyt putoaa melkein metril-
Ieen. Pikakir'äärin takaa syöksyy kaksi miestä pakoon.
Näen heidän valkeat hahmonsa tummaa metsää vasten ja

toinen kaaruu heittolaukauksestani, mutta toista ei settraa-

va luoti enää tavoira. Jälleen yritdmme eteenpäin. 
- 

Ät-
kää ampuko vänrikkiäl kuulen jonkun huutavan. Totean
ketjumme mennern sekaisin. Sitä on välillä hoidettava
järiesrykseen, ettemme olisi vaaraksi toisillemme.

Äkkiä huomaan aivan edessäni selin minuun makaavan
haavoitruneen venäläisen, joka painaen kädellä Poveaan
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voihkii hiljaa. Ehkä toinen alikersantrimme ampujisra,
ehdin ajatella, mutta sarnassa valtaa sääli mieleni. Help-
poa ei ole hänelldkään. Ajatukseni katkaisee venäläisen
käsikranaatin nallin läsähdys. Odotan pimennosta heittoa
väistääkseni jos mahdollista. Tavoittaako joku minua hei-
ron jäädessii lyhyeksi vai räjäyttääkö edessäni makaava
mies kranaatin sylissään, sitä en pimeässä näe, mutra sil-
mieni edessä silpoucuva kookas vartalo suojaa minut sir-
paleilta.

Oikeallakin on metelin ja paukkeen siirrymisestä pää-
tellen pääsry eteenpäin, murra ankaran tulen keskellä
siellä on koettu kovia. Alikersatti Toivonen menerrää, ku-
ten myöl.remmin kuulen, kaaruneina ja haavoitruneine
koko ryhmänsä. Hän kuulee viereltään pikakiväriampu-

raava ryhmä lentää jo ylitsemme. Samalia joutuvat vielä
edessämme olevat venäläiset entistä ahtaarnmalle. Edelli-
sen kesän ankaran myrskyn kaatamana on rnaastossa, jo-
hon olemme ehtineet, paljon suuria, lumen peittämiä pe-
täjiä. Venäläiset luottavat lurnipukujensa puhtaureen ja

ryönryvät koholla olevien runkojen alle sekä ruuheitten
lawusten sekaan piiloon. Ryteikön roisella puolella ovat
meikäläiset huudoista päätellen rulossa apuull, murta eivät
onneksemme avaa tulta.

Saarramme meitä tulittavan vastarintapesäkkeen, hal-
kaisijaltaan muutaman metrin mittaisen kuopan. Siit.ren
keräytyneen venäläisryl.rmän johdossa on varmaan upseeri,
koska ,ristoolir.r suuliekki viilähtää rämän räsrä. Käsikra-
naatteja ei kellään tunnu enää olevan emmekä uskalla
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javeijensä kuolinvoihkaisun, toreaa roisen veljensä haa-
voittumisen, saa luotisuihkussa oman reppunsa riekaleik-
si, mutta yrittää yhä ereenpäin. Hän avaa kaatuneen vel-
jensä pikakiväärillä rierä ja raahaa muassaan liikuntakr'-
rytöntä velieään. Vastuunsa tuntien alikersanrri on vdlil-
lä kätkeny't roisen jalkoihin haavoirtuneen miehensä suo-
jaiseen kivenkoloon.

Vendläiset alkavat verät'n'ä. murra oman silustamme
nopea eteneminen karkaisee osalra vetäyryjistä pakorien.
Samassa kuuiuu omien joukkojemme suunnalta rykkipat-
terin l2ihtölar.rkaus. Humina voimisruu ja ryhmä kranaat-
teja iskee keskellemme. Sekin rärs§ vaatii veronsa jt ro-
ku saa lähtösirpaleensa.

- 
Alta pois! Eteenpäinl hopuramme toisiamme ja seu-
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Kauimmas uskaltaneitten
panssarien matkanpää Tolva-
järven-Ag läjärven tiel lä

kär'ttää muita aseita vaarantarnafta roisiamme. Joku ryö-
mii luokseni tarjoten kasapanosta. Se tuntuu kuitenkin
liian painavalta lentääkseen perille. Samassa singahtaa
jostakin käsikranaatti keskeile kuoppaa ia tekee selvää jäl-
keä.

Yhä on ympärillämme piiloutuneita venäläisiä. Olem-
me ymmdJlä, miten selvitä tilanteesta. Vihollisia ei voi-
da ja«da tänne, siliä tie ruossa lähellä on aarnnn valjetessa
heidän aseittensa ulottuvilla. Huomaan lähelläni tasku-
lampun välähdyksen. Komppaniasta on useita miehiä ol-
lut eversti Palarin mukana kukistamassa kuulua
"makkarakapinaa ", häätämässä takaisin korpeen rykistön
kimppuun Tolvajärven länsipuolella hyökännyttä ja muo-
nakuorman vallannutta venäläispataljoonaa. Silloin on
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saaru kokemusta taskulampun hyödyllisyydesrä yötaiste-
lussa. Vasta näkemäni välähdvs sea minut muisramaan
kaulassani keikkuvan pu*ilampun, jonka vaimoni vast-
ikään on lähettänyt aavistamatta sen tulevaa käymöä. Saan
vierelleni nopean ampujan. Kuir "mkiveer" ei tel.roa pii-
leskelijöihin, alkavat käden sivulle kurkottama lamppu ja
vierusmiehen kivääri tul.roisa vuorotyön. Oma henki on
jatkuvasti pelissä. Vähän matkan päässä joutuu hiljainen
ja vahva sotamies Ihatsu tir.rkalle. Hänen edesräiin pysrlTn
ponnahtava venäläinen ryöntää meikäläisaseen syrjään.
Alkaa ankara sylipaini. Kiviiäri jää miesten väliin kum-
mankaan voimatta käycrää asema. Ihatsu vapautuu vas-
rustajansa henkeä salpaavasta purisruksesta vasra sirren,
kun apuun ehtivälle meikäläiselle selviää, kenen ptrolra on
pidettävä.

Taskularnppr4;artioita on jo liikkeellä useampiakin ja
niin selvitiimme ryreikön. Valkenevassa aamussa alkaa
rnelkoinen n'reteli siitä, mitä nyt tehdään. Usean mielestii
on sotatyijt tiillri eriiri siirrettävä toisten hoit<xtn. Tapaan

å?l?åiäil"
joulukuussa I939

Ketosen. Olen ehtinyt kaiken muun lomassa olla hLrolissa-
ni rajavääpelistä, sillii en pitkään aikaan enää ole ktrullut
hänen jämeriiä iiiintään. Ketonen on juosten kiertrinl,r,jär-
ven puolelta vihollisen ja ilmoimanut tilanteesta r1'kistön
tulen johtueelle. Avuksemme tarkoitetru tuli-isku tosin
myöhäsryi kohtalokkaasti, mutta olihan se merkkinä, enei
meitä ole unohdettu.

Huoli haavoitttrneista, joita taistelun aikana jiii rnaas-
toon useitakin, valtaa äkkiä miesten mielet. Joku muistaa
myös teltalle jäiineen reppunsa. Käsky entisten asemien
miehittärnisestä ei erlää synnytii pienintäkään varstaväitet-
tä. Niinpä kiirehdimme jälleen läpi metsän, jossa anka-
ran ja verisen taistelun jäljet nyt ovat nähtäviss1i. Kaatu-
neeksi luulemani alikersantti Patrikka onkin vielii elossa,
mutta huomistir piremmälle eivät hänen voimansa riitä.
Toinen kaatuneiksi luulluista kk.miehistäkin elää ja jäii-
kin elävien kirjoihin. Haavoitruneena ja kuolleeksi te-
keytyen hän on jriänyt paikoilleen kestäen hieval.rtunatta
kuolleeksitoteam ispotkun.

Ketjumme ehtii relttojen tasalle lähelle iltaisia asemia,
kun edestä alkaa kuulua moottorien voimisruvaa surinaa.

Jono hyökkäysvaunuja etenee nopeasti pitkin tietä. Niitä
vastaan meillä ei ole torjunta-aseita. Mihin lie joutunut se

dskeinen kasapanoskin. Turvattomuuden tunne täyttää
mielen. Olemme harvahkossa metsässä melko suojartomat,
jos meidät huomataan. Osun olemaan ketjun äärimmäise-
nä muutaman metrin päässä tiestä. Maahan painautunee-
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na näen "sammakkovinkkelistäni" mörköläisen toisensa
jälkeen painuvan ohi telaketjujen jauhaessa tietä. Odo-
tarnm.e jalkaväen seuraavan vaunuja, mutta vihollisia ei
näy. Asken hajalle lyöty venäläisosasto oli kai tarkoitettu
yhteisryöhön panssareitten kanssa, mutta toinen osapuoli
on jo poissa pelistä.

Panssarit häipyvät näkyvistä ia takamaastossa alkaa pi-
an melkoinen meteli. Siellä mahtavat meikäläiset olla ah-
taalla rienvierille al.rtautuneine kuormastoineen. Kuulos-
telemme jänniq,neinä tilanteen kehitrymistä. Metsää
pitkin kiidätetään rneille rohkaiseva viesti: "Pysykää.pai-

koillanne! Kolme vaunua mhotrtrl " Jälleen kuuh-ru Aglä-
järven suunrrllta moottorin äänrä. Panssarivaunu, jonka
vasta myöhcrrrrnin huomaan vetovaunuksi, möyryä esiin
ja pysähryy melkeir.r kohdalleni. Etrkä liihell:i oleva telt-
tamme on vihollisten mielenkiinnon kohteena. Tuossa
vaunu kehriii muutxmiln metrin p.iässä. Makaan liteänä
kuin lude ja pelkäiin tulevani huomaruksi.

Asker-r tullurra menesn'ksen s;rr-rorra:t vahvistaa takaa
kuuluva, r'oimisruva moortorin äiini. Sieltä tulee vaunu,
jolla on kiire rakaisin. Se sivuutr.i.r kohdallani pörisevän.
Muira seirserriii ei kuulu tuleviksi. Ne ovat tavanneet
kohtalonsa.

Säpsähdän kohdallemme plsiihrvneesrii vaunusta kuulu-
vaa rerär'ää riisiihdystä. Kurkistelen näkösuojaa tarjoavan
pienen petäiän alaoksien lomasta kohden vaunua. Sen
kuonosta nä§'1' nousevan savua ja pirrn pilkistää sieltä
esiin iiekkikin. Mlrrkan takaa rnaantiesuoran päähän siir-
q'ny't n.reikäläinen panssarintorjuntaq'kki, toinen niistii
kahdesta kallisarvoisesta kok<l tärnän rintamanosan pans-
sarinpurijasta on saanut tiellä hyrräiivän tiihtäimeensä ja
heti ensi posauksella osurlut kohti. Kohottaudun p),styyn
nähdäkseni parernrnin jir huomaan veniiläisryhmän tou-
huavan vallnun hinaaman rykin kimpussa. Heillä on kai
kiire saada aseelleen puheenvuoro. Muuan muista erottu-
va valkoturkkinen seisoo siinä vierellä kuin isäntänä.
Nyt on kiväärilläni kiire sanoa sanansa. Valkoturkkisen
osana on joutua jyvälle ja koko muu joukko pyrdhtää tien
toiselle puolelle pakoon. Venäläisryhmä vetäycyy vähitel-
len kauemmas, mutta sieltä tien takaa kai ,unrnutmn se

luoti, joka kaataa seisaalleen nousseen urhean ja aina iloi-
sen alikersantti M äki sel ä n, itkuvirren nimekkään
taitajan Oksenja Mäkiseliin pojan. Näin menettiiä muirten
murheita itker.rvt iiiti sotatielle jo toisen poikansa.

Ilmassa vihelrää vielii. murta ruli on kaukaa arnmuttua
ja umpimChkäisrä eikä siitä eniiii r'äiitetä. Ketonen huo-
lehtrr srrrä, errä saaliiksemme jääny,r panssarintorjunta-
n'kki siirrerään loitommas yhä korneammin palavasta
vaunusra. Nvt on pojat aamukahvin aikal Riehakkaasti
asiansa esitrriviirl kasvoista loistaa poikarnainen ilo henki-
lökohtaisesti koetusta virrjeluksesta. Mies sulloo pakkinsa
tiiyteen lunte je kurkottrra sen kir,ääriii kiitensä jarkona
kdyttäen palavan vaunun konepellin päälle. Vetovaunun
uumenia rutkiskeleva tuli löyrää kuitenkin jotakin voimal-
la räjähtävää, an'atenkin n'kin rnuonaksi varattua, ja osa
hellasta hajoaa pirkin tietä. Pakki heittää kuperkeikkaa,
pellin palaser lenteler'är, kokki väisryy loitornmalle ja sii-
hen särkyy haave hyvin ansaitusta aamukahvista.

Nyt on vakiovarusteisiini kuuluvalla kameralla vuoron-
sa. Juuri kun olen ottamassa tilanteen vaatimia valoku-
via, siirtävät voitollisen taistelun käyneet panssarinror-
juntamiehet q'kkiä ohitseni. Eräs huutaa: "Pari kuvaa
Hankasalmellekinl" T?issä niimä Ägläjärven kuvar nyr
ovat. Toimirusaika tosin on venähtänyt pitkänlaiseksi eikä
tilauksensa tel.rny't enää osanne odottaa kuvia, jos on odot-
tamassakaan.



KUULUMME JR 34:n pataljoonan hiihro-osasroon, joka
on toiminnassa Ulismaisissa Kollaan iräpuolella. Olemme
saaneet kr.rluneena yön:i pitkästä aikaa muuraman tunnin
nukkua, rnr-rtta aikaisin aamtilla vielä pirneällä on herärys
ja saarnrne tehtävän nrlevalle päivälle.

On maaliskuun l.J. päivän pirkkas-airmu, Talvisodan
piiätq,rnispäivii, jolloin saamrne käskyn lähteä varmisra-
rnaan Kor;rijärveen johtavaa purolin,jaa. Osastomrne joka
käsittää noin 20 rniesrii, lähtee Korpijärven rantaa kulke-
vaa tietii pirkin hiihtämään määrärryyn ravoitreeseen.
Emme aavista, että jos hiihräisirnme 70 minuuttia myö-
hernmin tCssii järven päässä, saisimrne ottaa otrelukump-
panimme vastaan iän'en jäälli.

Tavoitteeseemrne on rielrii markaa noin I km. Saarnnre
hiihtää rauhassa, markalla rapaarnme vihollisestl ainoas-
taan puiden lawojen runrurnassa lenrär'iin lentokoneen,
jota ernme häiritse.

Läresryttäessä ravoitettamme levirtäydymme kerjuun,
partio
kierroksellaan

jonka on oltava erittäin harva. On vieläkin hämärii, kun
Marai Eerikäinen lähtee oikealle järven rantaa pitkin, ja
oletn'ään jonkin matkaa huomaa järven jäällä hiihrärnässii
Iumipr.rvr.rr lllään noin 60 miestä. Hän yrittää otraa hiihrä-
.jiin I'hrey'rtä huuraen, mutra josrakin syysrä hiihräj1ir ei-
vät kuule. Luullen hiihtiijiä omiksi Marrti päärrää ottaa
heistä selr,äii ja liihteekin partion perään ja pian hiin al-
kaakin tavoirtaa edellään hiihtiiviä (Mainitrakoon, errii
Marmi Eerikäinen oli piräjänsä parhaira kilpahiihräjiä).

Hetkellä, jolloin mainirun parrion etupää on rannan
tuntulnassa ja alkaa nousta maihin, on Martti päässy't jo
partion perään ja kolkuttaa suksillaan edellä hiihriivän
suksen kantoja ikään kuin pyytäen larua.

Näillä sekunneilla selviää ja tapahcuu paljon, sillii rnies,
joka käänryy karsomaan kolkuttelijaa, onkin vihollinen.
Se yrittää lruutaa, mutta ei saanur kuitenkaan ääntiiän
kuulumaan. Nyt tarvitaan nopeita liikkeitii ja ripeiiri toi-
mintaa, hetkessii kivääri kaulalta ja ensimmiiisellii lau-

Samalla
ladulla

VILJO PITKÄNEN
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kauksella on kolme lähintä miestä heti poissa pelistii.
Edellä hiihrävät pysähryvät katsomaan, mitä perässä ca-

pahtuu ja siellä toclella tapahtuukin. Martin pysrykorva
puhuu suomalaista kieltä parhaimmiliaan. Ennen kuin ve-
näläiset käsiträviir tai ehrivät tehdai mitään, pysrykorvasra
liihree makasiini seisten q'h;iiksi ja iokaisella lar.rkauksella
Rronen viikatemies niittiiä luokoa ja samalla tekee suojtra
urh<xrllisesti taistelevalle suomalaiselie. Kaikki tapahtuu
niin nopeasti, että vieläkään vihollisista ei moni ymmärrä
toimia, vaan uusi lipas p1'srykorvaan ia tuonen korjuumie-
helle tulee yhä lisäri töitri.

Vähitellen on elossa oleville vihollisille selvinnyt kaa-
mea totuus, jonka on yksi ainoa hurjapää suomalainen
"Sven Duuva" pysrykorvallaan aiheuttanut.

Pian saa yksin jäällii oleva Martri, sr.roianaan vain vihol-
lisen kaatuneet, huomata vaarallisen paikkansa huonou-
clen. Sillä nyt ei säästetii kaatuneita eikä haavoittuneit;.r-
kaan parti<.rtovereita, jotka ovat niillii paikoin, joss.r on
Martri. Viikisin alkoi uliaasta trrisrelijasta tuntua! ettii ei
tästii nrilLiiin selviii, olivarhan ottelukaverit niir.r tuohtu-
neet. että raaskivat siirkeii hetkeä aikaisen.rn.rin erinornri-
sesti toirnineesta 1'rysq'kon,asta tukin ia tiihtäinLritteet.
Mf iis muistosonnus oli koston aiheer.ra, jonka kiviiiirin
hrori siirki h:rjalle. Nyr ei rrur:t l.;i.it:i nost.ur. r'rt:ttt riiln'r'
txlottaa, rnirii rulernan pitiiä.

Paikka, .johon veniiläinen partio nousi jiiiiltii. oli Loinro-
Iaan johtavar-r maanrien varsi ja vihollisosastt-rn rrrrkoiruk-
sena lienee ollut katkaista liikenne tiellii. Tiistii noin ,100

metrin piiiissii oli patalj«xrnan esikunta, joten jiiiillä raiste-
levan Martin laukar.rkset hiill'ttiviit sielrii s.rirtavissrr olevat
nrielret puolustlmarrn ja jos rnahdollistrr ttrl-roamaan tiel.le

;riiiisseer.r vihollisen. Siksi vihollisen osasrolle ei rullr.rt
rnahdollisuutra tutkia, «rliko iäiilLi hurjasti trrisrellut suo-

rnllainen saatu nu jerretuksi.
Ni't joutui valioioukkoil.rin kuuluva venäliiir.ren hiihto-

osrlsto t.ristelemrirn ilsemistaan "Marokor-r kauhtrn" jol'rtl-
rnla, suurirnrnaksi osaksi htroltojoukoista kootnta miehis-
tiiii vastaan. Tiissii raistelussa kairnri urhoollisesti taistel-
Iut Jutrrilaisen komppanirrn viiiipeli Suvivtro, jonka riistrt-
tua ruumista venäiiiiser eiviit sttostr.rneet anrillnarn ratr-
hlnteon jiilkeenkiiän p,ois.

On pakkanen, taistelr.r venäläisiii vastaan jatkuu. Marrti
or.r yksin jäiillä, säreryin asein, kylmästä värisren ja koetr,r-
en liikutelia jalkojaan ia käsiiiiin, sillä pirkkanen on j.iv-

kistänyt jäsenet. Onnekseen hän huornaa kuitenkin, ertä
kaikki on krLnnossa.

Olruaan jiiällä arviolta noin I runnin hän päättää I'rit-
rriä, ,fos suinkin mahdollista päistä jäältä pois. Sukset va-
rovasti rantaan päin ja sitten suksille ja niin nopeasti
kuin voi hiihtää rantaa kohden ja sieltä omien luo.

On suorastaan ihme, että mies selviää elävänä ja vieläpä
melkein ehjänä, vaikka vaatteet oli luodeista menneet rie-
kaleiksi. Kuudesta eri paikasta oli luoti rikkonur ihon-
kin, mutta yksikään haava ei vaatinut edes sairaalahoi-
toa.

Olen yrittänyt kertoa tämän tositapahruman. Taistelu-
koskerus jäällä on Martin itsensä kertomaa heti tuoreel-
taan tapahruman jälkeen sarrlana päivänä.

Martin urhoollisen taistelun vahvistivat vastaiskua yrit-
tiineet miehet, jotka kertoivat, ertä läällii oli suuri määrä
Martin ampumia kaanrneita vihollisia.

Tämä uliaasti taisrellut Karjalan poika lepää Mäntsälän
mullassa. Liekö tämä tapahtuma jättänyt reippaaseen ur-
heilupoikaan jotakin, jonka vaikuruksesta oman käden
kautta pistooli vaiensi parhaassa miehuusiässä olevan elä-

män.
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Toslkasku
MAUNO MUURINEN

Rannikko§kki Karjalan
kannaksen rannikolla

KUN Jatkosolan aikana rintamat olivar .lähmetryneet
prikoilleen. evakor alkoivat palailla kotiky'lilleen. Kylään-
sii palasi mvöskin eräs mökin mies, nimeltään vaikkapa
Tassu. Hiin ei oilut luonnoltaan lempeimpiä alkuunkaan,
mutta n.rökkinsä kivikasaa ia tuhkaa katsellessaan hän

kerrassaan suuttui:

- 
Voi pirulluta. minkä ovat tehneet, manaili hiin, ia

räyteistäkö tuo on f .irern' sitten.
Vähän rnatkan päässä seisoi näet ehiänä tiemy vinokat-

toinen lautahökkeli. Senkin aikoi Tassu nyt vihansa
puuskassa hajoitraa, ia siinä tarkoituksessa hän naaptrrin
korsusta (asukkaat asuivat sodanaikaisissa korsuissa ja ve-

näläister.r viilirauhrn aikana rakentamissa parakeissal ha-

ki lapion. I\{urta lapiosta muistuikin hiinen rr.rieleensä
jotain: hinhän oli kaivanut metsään, kiven kupeelle... Ja
sen enempää r'inoklttoisra muistamatta Tassu vaivihkaa
puikahti metsiiän.

Rantaan, kvlän kohdalle oli sijoitettu Rannikkorykistön
patteristo, nuoria suomenruotsalaisia, lähes ummikkoia,
jotka eivät olleet todellista sotaa vielä kokeneetkaan, vaan

suoritrivat vrrtiopalvelua hiljaiselon vallitessa. Ei nä§nyt
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Uudeltaklrkolta

Suomenlahdella vihollisen sotalaivoja, eikä lennellyr pom-
mikoneitakaan. Kaukopartioista tosin oli erikoisesti va-
roitettu. Ne rulivat merelrä kuniveneillä, kätkivät ve-
neer ja sukelsivar rantametsikön suojaan. 

- 
Rauhallise-

na kiersi nytkin vartiomies reittiään. Kaikki oli hiljaista,
kunnes iikkiä metsästä alkoi kuulua äänrä.

Kaukopartio, vihollinenl välähri varriomiehen mielessä
ja hän seisahtui kr.rr.rnteiemaan. Varmasti ruo on kaukopar-
no, ja mor.rilukuinenl Kur.rlui karjalrduksia, joira ei varrio-
mies kielrii rairlunrrromlna t'mmiirtiinvr. Oliko se suo-
mea. Vai venrirt;i. Jrr ra.rs kuriltri:

- 
Tsort vasmii, jukoiaut, tana, mänköö mök-

ki, mut maata ei viijä tuumalkair, ei nii ruumaa, rurak,
aort vasmiil

Jokin tuttu sana satrui vartion-riehen korvaan, ja nvt
leikkasi: siellä on partio otranut sr.urmalaisen siviilin van-
giksi ja nyt kiduttaa sitä tietoja saadakseen. Selvä rapar,rsl
Vartiomies otti pikapl'rähdvksen komenrokorsuun:

- 
Herra luutnanrri, vihollispartio läheisessä metsikös-

sä. 
-Luutnantti ei l.raaskannut aikaa kyselvihin. Tässä oli

vihdoinkin tehtiivii. jonka suorittrs rnainittaisiir.r vielii Ar-
mei j an päiviikäsklssiiki n.

- 
Hälyr1's, komensi Iuutnantti, tiiy,si aseistus joka mie-

hellel
Ripeästi tävtettiir.r käs§'. Kohta seisoi joukkue liihtii-

valmiina komentokorsun edessii. Joka miehellä oli käsi-
kranaatti .ia iännin's kuvastui kaikkien olemuksessa. Nyt
koetaan soraa. Hetki oli vakava. Joku liikrrtti huLrliaar.r,

äänettörnästi mkoiller-r. Lur.rtnantti kornensi ket juLrn j,t
liikkeelle. Eclettiin l'.rroen.

Mersiissä ki'1'n'ssii hiipivii joukko p1,sähq'i luutnrrrrin
kuiskaarnalla antamarul käsk1'yn: 

- 
Seisl Kr.rtrnnelklal

Metsiistä kuului tarrs q'skettii ja kaameita karjahdtrksia.
Niitä seurasi lvhyt hiliaisuus, sitten korinira. Kuoleeko
siellä .ioku, kuiskailtiir.r miehestii rnieheen jir .jiinnitq'nvt
rturnelma tiivisq i.

Luutnantti pelkäsi viiijyq,stii. Hiljaisuus enteili hvtik-
kä1'stä, mutta sen keskeytti nr«rn tuostakin otrto korina.
Tilanr-re oli kaarnea. Luutn:rntti komensi:

- 
Syöksyyn! Eteenpäinl

Ketju syöksähti eteenpiiin. Korina lirkkrrsi ja kuului
äkiiiner.r karjahdus: 

- 
Ruki ver, 

- - - 
tanrt stoi. taik

saatta lapjaast. Suorne poika ei pelkriii...
Luutnantti ymmärsi sr.()mea, mutta pi's§')'n komenne-

tun kerjun eteen avautrrnutta niikyä hän ei kiisittiinl't:
Kiven piiälli seisoi siviilimies, lapio kädessään, iso viinr-
pullo jalkrir.rsa juuressa, .ja huitoi .jir huusi kuin ky'rnme-
nen miehen r'oimtrlla. Tajuttualn, etrii tässii oli suornalli-
nen mies. lur.rrnantti komensi kiisikranaatit pois. Ei ollur
.rihettr heitellä niitä. Eikä aihetra ensinkään kiiyrriiä asei-

I\liel.ret niil.rrvään Tassukin jritti huLrtonsa ja teutalrtmt-
sensa lapion kanssa.

- 
Ka, q'öhä uorra Suome armeija niiehii, vai mitii 1:ro-

jat, sanoi Tassu ia suu meni leveään hymyyn. Ty'rihii uor-
ta lähteneet suureel sakil liikkehellel

Luutnantti seisoi nolosnureena. Mikä tilanne. Lähteii
nyt 20 miehen voimalla yhtä ukonkäppyrää...

Kaikki miehetkin tuntuivat noloilta. Mutta Tassu ei ol-
lr,rt nolo.

- 
Mie peiti rr-raaha Talvisovas' viirrapuilo, tiihä kive

vieree ja n),t mie löysin sen. Meil' uuskirkkosille ko rul'
nii äkäsä lähtö silio täält' rantakyläsr', näär. 

- 
Ätkrin pe-

lärkii, en mie teile rro vihane, venäläisilehä mie. Mie uon
humalaas, kihaht viina nii päähä, tais' unneeki välis viiliä,
rnie uon, mut' ei nyt ennä rritä. Ei huoli peliitä yhtiiii,
saatta juuva nron viinalopunkii, jot'emä vilustu. Mie vii-
napriissäi luulin viholiise kans' tappelevvai, en mie teile
rnirtää rie.

Sotilaat kuuntelivat yrnrnärtärniittä juuri mitään, rnutta
luutnantin sisua kaiveli Tassun viaton sanailu. Kun tämä
vain ei nrlisi toisten upseerien tiettxrn.

Mutta Tassu nosti rauhallisena lapion olalleen ja nrerssi
gris. Sotilaat paiasivat hiljaisina "sodasra", harmistunur
h.rutnantti hiljaisimpana kaikista.
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E. JAARTKKA

ONNEKSI uusien lniesrell orraessa rinramavasruun ra-
pahrui naapurin puolella srrrnir roimenpide. Sieltii kuului
piiivin ja öin traknrrien kolinaa, huur«rl ja hoilotusta sekii
naisten kikatusra. Vair.r sillr>in tiillöin rykkirnieher kokeili-
vat q'kkiensii rniraleja. Murta tarkka-arnpujat olivat ky.llii
vatrtipaikoillarrn. Sen koki viinrikki Korrikin kerran, kun
hiin seis<>i etulinjirssa nojaten peräjiin runkoon ja oli lumi-
Pr.rvussairn niikyvii nraali. Tiitii lrän ei muisranut sillä l.rer-
kellä, vaan jutreli kaikessa rauhassa I'mpiirilliiän olevien
miesten ktnssa. Yhriikkiä hiin kyykisq,i naurahr;ren ja sr.r-

noi: "TLissiipii «rn «rivirllinen paikka vaikka p-ntaa." Sa-
r.uassa nirpsahti 1'ruussa, ja kun j:ilkeri tarkastelriin, oli
Iuoclin reikii juuri Korrin piiiin kohdalla. Taaskin ruo Kor-
rin merkillir.ren ruuri. Miksi hän kyykisryi, sitii hiin ei
pysrynyr selittämiiiin.

Korrin rukikohclassir ei «rlltrr rnitiiiin eruvarrioarmia,
vaan oli vain 1'ksi linja, joka oli pidettrivä tai sirten lähdet-
tiivii arvaarnattornalle rnersiitaipaleelle. Tukikohdan vaki-
tuiseen lseisrukseen kuului pikakiväriri, loka voi arnpua
n.rolemmille sivuille, mutta ei suoraan ereenpäin viholli-
sen puolelta q,önq'vää nierneä kohti. Siirä oikealle oli ki-
vriärimies ja kauir.nl'rana I joukkueen ukikohdan rajalla
konepist<>olimies. Vasemrnrlle pikakivriäristä oli kivääri-
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Vihollisen hyökkäystä
odotetaan Kollaalla
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mies. joka oli samrrllrr "tr.rnkintappaja" kasapanoksineen
j,r lroltropullrineen sekii hiinestii vesemmrlle vielii kone-
pisroolir.nies. Åiirimnriiisenä r'rrsernmirlla oli konekivääri-
kompplnian konekivaiiri, jokir irn-rpui oikealle ainl maan-
tielle saakk;r. Parinkyrnmenen metrin päissä linjasta oli
reltr.r. joss;r miehistö majaili. Asernien takana oli lisäksi
kaksi sirprrlesuojaa, joitrr kuitenkaan ei tehnyt mieli kiiyt-
tiiä r'arsinriiseeu suojautr.rrniseen, sillri «rlosuhreiclcn prr-
kosta niist.i oli murxlrsturlur vrrrriorniehistön kiil,rniilii.
Onneksi ennen suurtiristelun rlkuir 1':ioneerir saivirt val-
rniiksi joukkueelle rn.i.rh;rn krrivenrn korsun, joka oli vä-
hiin kar.ren-rp;rnir t;rk;rn.i. Åsemien .ja korsrrn viilillii oli
rnelko riheii nletsii.

Jiirjestiiessiiiin joukkueense rniesten vartiovuoroja Korri
teroitti mieliin. ettii heidiin tehtäviinärin oli irserrissarrn ol-
lessaan p1'sr ii mik.ili mahdollista näk1'mrittömissii. Miehi-
q'stii ei saanut p;ljasraa viholliselle rnurrlkrin kuin «tsitirr-
peessa. Ennen kaikkea pikakiviiiiriaserniran oli mentiivä
ja sieltä poistr.rtrava niin, ettei vihollinen sitä huomaisi,
silli jos se paljasruisi. niin minne sitten joukkueen rärkein
ase pantaisiin. Nliehiii oli vähän ja jokaisen velvollisuus
oli viilttää truhila mairlitauh.rksi aserrumista. Vanhar mie-
het tuon hvvin kiisitrivät ja kä1,cännössä my,öskin «rterrr-
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tivat. Tästä kai johtui, että koko aikana ei joukkueemme
asemissa kaarunut yhtään miestä, vain kaksi haavoitrui ja

,ioukkueen johtajana 
- 

Korrin ollessa komppanian päälli-
kön tehtävissä 

- 
toiminut kersantti sai luodin rintansa

lzipi, mutta selvisi siitä. Tapahtui kuitenkin suurtaistelun
loppuvaiheessa, että joukkueen miesten uupumuksen
vuoksi täyryi lainata pikakivääripesäkkeeseen kaksi mies-
tä naapurijoukkueesta. Nämä miehet astelivat itseään mi-
tenkään suoj aamatta teh täväpaikalleen j a seurauksena ol i,
että venäläinen ampui piiskallaan pesäkkeeseen, jolloin
molemmat miehet silpoutuivat ja koko pesäke meni hajal-
le.

Rintamaoloiksi suhteellisen rauhallista aikaa häiritsivät
pahimmin lentokoneet, jotka havaitruaan, että Kollaan
puolustajilla ei ollut ainuttakaan ilmatorjunra-asetta, len-
telivät huolertomasti melko matalalla ja ahdistelivat jo-
kaista yksinäistäkin miestä, jonka liikkeen havaitsivat.

Jalkaväen tavanomaiset aseet eivät niihin tehonneet, sillä
niiden arimmat paikat olivar panssaroidut. Erikoisesti
Korria harmit.ti rykistön rulenjohrckoneer, jotka puiden
lawoja hipoen lentelivät asemien yläpuolella ja piirtelivät
ilmaan ympyröitään tuottaen enristä tarkempaa rykistötul-
ta. Hänen teki mieli heittää jotakuta käsikranaatilla, mut-
ta heitäpä nyt, kun hän aikoinaan heittokilpailussa
RUK:ssa oli venähdytcänyt olkansa eikä se sen koommin
ollut parantunut ennalleen.

Kuin kokeillakseen puolustajien vahvuutta vihollinen
reki silloin tällöin hyökkäyksiä. Niitä valmistellessaan r

Näkymä Kollaan
asemista

oli kaivauttanut hankeen tunneleita omalta puoleltaan
puolustajien asemia kohden. Hämärissä niissä saattoi ryö-
mien liikkua niin, ettei varsinkaan sivulta päin huoman-
nut liikettä. Kerran kenties joukkueen suuruinen osasto
hyökkzisi näin III joukkueen tukikohtaa vastaan. Siellä sen
lähesryminen huomattiin ja oltiin varuillaan. Mutta Kor-
rin pikakiväärimies huomasi sen myöskin ja sivustapäin
hänellä oli hyvät maalit. Niin hän ryrehdytti joukon I'ri-
ryksen, mutta tästä olivat naapurijoukkueen miehet kär-
meissään, sillä heidän mielestään heiltä oli viery hyvä
saalis. He olisivat halunneet suolata koko joukon yksin.

Vihollisten "maihinnousuyriq/t" I joukkueen tukikoh-

taan sitä vastoin oli paljon pontevampi. Erdana iltana hä-
märän turvin he olivat päässeet teräskilpien suoiassa pu-
reutrunaan tukikohdan kalliorinteeseen ja koettivat tun-
keutua linjan läpi. Mutta joukkueen miehet antoivat sel-

laisen ruliryöpyn, ettei edes teräskilpien suojassa ollut tu-
lemista. Miehet olivat ilmeisen hermostuneita tässä en-
simmäisessä hyökkäyksessä ja ampuivat putket kuumina
kiivaasti vieläpä ilman näkyväå maalia.

Suojakilvistä singahteli kipinöitä luotien niihin sattues-
sa, ja näin paljastuivat sellaisten paikat.

Korrin tukikohdasta oli myös hyvä tilaisuus sivusta
napsutella kilpien suojassa ryömiviä miehiä jalkoihin, jot-
ka mustina läiskinä näkyivät hämärästä hr.rolimatta val-
koista lunta vasten. Sitten kun kranaatinheitin antoi kes-
kiryksen hyökkäävien joukkoon, nämä vetäyryivät omalle
puolelleen. Jälkeenpäin ammustäydennysmiehet kertoi-
vat, että joukkue oli käyttänyt koko komppanian viikon
annoksen yhtenä iltana. Kuin kiitollisena avusta, jonka oli
saanut naapurijoukkueelta, I joukkueen rukikohdan pans-
sarinrorjuntarykki ampui myöhemmin Korrin tukikoh-
dan vastapäiseen niemeen ryömineen hyökkäysvaunun
raa.jarikoksi.

Korri oli saanut Lrpouuden pysrykorvan, jor.a hän kuljet-
ti mukanaan jonkin kerran hälyryksen tulrua erulinjaan,
mutra yleensä se pyrki unohtumaan korsuun. Erältä ryh-
mänjohtajaltaan hän sai lainaksi tämän yksiryisen pisttru-
lin, jossa oli vain se paha vika, ettei siihen ollut kuin
kuusi patruunaa eikå lisä voinur siellä saada. Mutta on-

neksi hänen ei tarvinnut käyttää niistä yhtään. Kaiken
varalta hänellä oli rintataskussaan kaksi munakäsikranaat-
tia. Näin hän tunsi itsensä täysin turvalliseksi ainakin
niin kauan kuin miehet pitivät linjat hallussaan. Niiden
läpi ei yksinäinenkään vaeltaja tullut mellastamaan. Sattui
kuitenkin kerran I joukkueen rukikohdassa, kun eräs ali-
kersantti kulki linjaa pitkin, hän havaitsi korsun katolla
kaksi outoa miestä epäilyttävissä puuhissa. Arvelematta
hän laski konepistoolisuihkun heihin, ja vihollisen mie-
hiksi ne sitten todettiin.

Kk:n päällikkö oli teettänyt miehillään Korrin nrkikoh-
dan alueelle saunan. Maaliskuun l. p:n iltana sai Korri-
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kin tilaisuuden siinä kylpeä. Se oli kylpy pirkästä aikaa ia
jäi mvöskin ainoaksi pitkriksi aikaa, sillä seuraavana aa-
rnuna alkoi venäläisten rarjoama Lylpy, ju se oli todellisra
veriky'lpyä. Saunasta rultuaan ja puhtauna uhoten hän jäi
kuunrelemaan vil.rollisen kovaäänistä. Sieltä kuului:

- JR 69:n nriehet, tulkaa ränne, räällä on hyvät olta-
vatl Saatte limpptra ja keinoakin. Täällä on naisiakin.

Sarnaila kuului kovaänisesrä naisten kikatusra.

- 
Me kyllä ajamrne reidär sieltä sinne, mistä olerte tul-

leet, .l.rtkoi kovaääninen.
Sen jälkeen alkoi kuulua suurta ja mahtavaa puherra,

johon iäherys loppui. Pr-rherra kuunnelleet miehet lausui-
vat omana mielipireenririn:

- 
Niitii keittoja emme rule syömiiiin, ja sopii tulla kar-

koittamaan meitä!
Seuraavana aamuna klo 7 se sirten alkoi. ja sitii jatkui

taukoamatta aina rauhanruloon saakka. Tykistökeskirys
oli valrava. Sitä on kuvarru useissa teoksissa, joren jäcän
sen tässä yhteydessä. Onneksi suurin «rsa miehitvsrii saatiin
ehjin nahoin korsuihin, linjaan järettiin vain välträmärön
taihysq,s. Ensimrnäisen päivän keskiryksen nrloksesta anta-
nee selvän käsiryksen erään mieherr lausahdus, kun hän
ruli erulinjaan:

- Jopo ovat kasken kaataneetl
Tiheä metsä oli arveluttavasti harventunr.rt, jrrPx niin,

ettii korsulta oli nyt näköala vihollisen puolelle. Siirä oli
seurauksena, että eränä ilrana alkoivat korsun nurkat
lrLrojua, kun q,kistön raskaar ammukser puroilivrt ihan lä-
helie. Eriis niistri tuli krtolle, että humahti, rnutra jäi suu-
tariksi kattotäyrreeseen. Ovesta syöksyi komppanian lä-
hetti ja sanoi:

- 
Sammurtakaa ihrneessii mli kamiinastal

lee kipunoita.
Siinä oli selirys keskirykseen. Kun tuli

Torvesta tu-

sammutemiin

Panssarintor-
iuntatykkeiä
valmiusasemissa

loppui myöskin keskirys. Kai naapuri arveli tuhonneensa
korsun. Seuraavana päivänä laitettiin torveen sellainen
suojus, etreivär kipinär näkyneet naapurin puolelle. Mutta
suutari katossa oli ainaisena ul.rkana. Toista oli kr.ritenkin
III joukkueen korsussa, jota koko aikana ei v«.ritu Limmit-
cä muuta kuin miesten ornalla lämmöllä. Siksi siellä aina
vieraalle ärähdettiinkin ensirnrnäisenä tervehdyksenä:

- 
Ovi kiinni äkkiäl

Korrille jäi ikuiseksi arvoitukseksi vihollisen hänen
mielestään omituinen menettely. Se näet teki hyökkäyksi-
ään kaikkiin n.ruihin rukikohtiin, mutra suoranaisesti ei
kertaakaan hänen isemiinsa, josta olisi ollur paljon hel-
pompi pääsrä ;äälrä eteenpäir.r kuin esim. I joukkueen
korkeata ,;a jvrkkäiikin kalliorinnettä. Sitä vastoin se jokai-
sen tryökkäyksen irjan hakkasi rykistöllään hänen ruki-
kohtaansa erikoisen kiivaasti. Korri oli melkein varma,
että vihollisen hallr.rssa olevassa niemekkeessä oli rykisön
tulenjohtopaikka. murra sekään ei selittäne tätii rnenette-
lvä.

Sir.i vrsroin m.renrien suunraa puolustaneen komppani-
an rrluec'sta muodosrui todellinen moolokki, joka nieli
miesrii ja upseeri.r lhrl mirr,ra. Sirii rnr.rkaa kuin sinne saa-

tiir.r h.raiitrua uurra miehin'sti. sirii mukaa se jauhautui.
Åik,:|eriiisesrl komppaniasta oli sodan pririq'ttyä tuskin
kouruliisra miehiä ,1riljellä. Korrilla oli slvrii ihmerellä
ktrht,r.ioaan. sillä hän oli alunperin kuulunur juuri ruohon
komppaniaan, mutta viihän ennen kotirinramalrLr liihtöä
lilinet c,li siirrerq' ny'ky'iseen komppaniaansa. Jos vieLi
mainitaln. ertä Korri säilyi koko ajan naarrnuakaan saa-

matr.r. ainoastaan kranaatinsirpaieen aiheuttama musrel-
nra tuli käsivarteen ja viimeisenä päivänä ammuctiin se-
Iästä soppakuppi, niin voidaankin lopettaa hänen koh-
.laltalr-r kuvaus, joka voi tunrua uskomartomalta sellaises-
ta 1>aikasta, jollainen oli Talvircdan Kollaa.
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Se suurl rysähdys
KUN Talvisora v. 1939 alkoi, joutui n.rajuri Kontion pa-
talioona II/JR 3u erilleer.r rykmentistä, ja niin sitä kier-
reltiin Lava.färvi 

- 
Syskyjärvi 

- 
Ruhtinaanmäki 

- 
Le-

metti ym. paikat taisteluja käyden. Kun Lemecin morti
katkesi kahriar, painuttiin Repomäen kukkulalta s<>iden

halki Pitkärinrantaan päin asetmen taloksi Koivuselän ky-
ldn peltoaukeiden laitaan. Tämä koski tierysti oikeastaan
huoltoa, koska se pieni taisteleva osa pataljoonaa, joka oli
vielä jäljellii, meni siitiikin eteenpäin Pitkänrannan suun-
taan.

Aikaisernmir.r svksyllä YH:ssa ollessamme olimme ol-
leet majoiretruna Koivuselän kylään muutamia päiviä.
Asuimrne silloin raloissa, murra kun tulimme sinne talvel-
la, ei kylästä ollut jäljeliä muuta kuin peltoaukeat. Jos oli
ollut ryölästä kierreleminen ja värjötteleminen kaikissa
muissakin paikoissa, kun vihulainenkin oli aina l.renkeä
vaanimassa, eikä ryötä vuorotta kartettu yöllä eikä päiväl-
lä, niin tässä paikassa paha vasta tapansa näytti. Huolto-
portaat (lue porsaat, jota sanaa varsinkin Jatkosodassa
moni tuntui mielellään käyttävän) olivat helisemässä naa-
purin lentokoneiden takia, sillä eihän i.ruolto pyöri ilman

iiikettä ja pienikin liike taas ilmaisi huollon sijainnin.
Kuten jokainen mukana ollut muistaa, ei toivottr,ra lu-

mipyryä tullut koko taivena, paitsi aivan sodan jonakin
viime päivänä. Lentokoneer sen kun juhlivat. Nyt oli ysrä-
värnme, sotaeversti Autti, sitternrnin kenraali, jolle olirn-
me alistettuna, rakennuttanut pioneereilla korsun syvril-
le maan alle muutamien sato,ien metrien päähän siitä ah.r-

eesta, jolia me koetimme turvitella. Everstin korsu lärn-
pisi aina, ja torvesta kohosi uhkea savupatsas slloraan
taivaalle talvisessa pakkasessa. Se savupatsas oli naapurin
lentokoneille kuin radiomajakka, ,fota kohti ne suunnisti-
vat jostakin järven jäällä sijaitsevalta lentokentältään.

Oli helmikuun aikaa. Taivas kiilui sinisenvihreänä ja
kirkkaana päivisin, kuu kurnotti öisin. En tiedä, oliko si-
jainnillarnme tekemistä sen ryöpyn kanssa, minkä sairn-
me niskaamme noin kahden viikon ajan yhtrimittaa yöl-
lä ;a päivällä. Vorojenkiven motti oli yirdellä, Lernetti
toisella ja Kitillin motti kolmannella puolella, varsinainen
rintama Pitkänrannan puolella. Me pelkäsimme siinä kes-
kellä. Nauraneer olimme lentokoneille ja muutamille ka-
vereille, jotka pyrkivät oudoksumaan ilman linnrja huoli-
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JR 39:n komentaia, eversti P. A. Autti

matta siitä, että meneryksiäkin oli ollut koneiden takia
air.ra viilistä. Toisinaan tuli leipää, sokeria ja mahorkkaa il-
rurasra niin, että eräs kaveri rnanasi naapurin aikoneen
tap;:aa hiinet leivällä. Lemetin mottia niiet rtxrkittiin il-
r-r-rlsta kiisin, mutta monesti paketit tulivat viiiiriiiin osoit-
teeseel).

Sitten irlkoi tulla rautazr ja raudan sukua. Heti kun piii-
vii valkeni, alkoi kuulua synkkii jyminii, kun suuret pom-
mirrajat oh jasivat kulkunsa alueellernme ja savupatsas
r.riiytti heille suunnan kuin ennen Israelin lapsille erärnars-
sa. Pomn.riryöppy,jen putoillessa kuului sellainen ryn.rinii
kuin ennen perunoita kaadettaessa kellarin laskuränniä
n-ryoten. Kur-r yksi pornrr-rittajaparvi oli sairr-rut lastinse pu-
ckrtetuksi, tuli toinen parvi perissä. Ei ollut alr.reellamrne

el-reärä pur.rta, eikä l-revosta rekineen voinut srrurren j;r

pier.rter.r pommikuoppien takia alueelle ajaa r.nuutoin kuir.t
kurnmallisia mutkia tel.rden. Ei se mitään hauskaa ollut.
rnutta vireänä piti. Suuren pommarit lenrää hojottivat
niir.r alhaalla, että puiden latvat kirjaimellisesti huojuivat
ilman paineesta.

Miten lienee eräänä päivänä sattunut teltassamme ole-
maan tavallista enemmän pomkkaa, kymmenkunta mies-
tä. Sislillä ei tavallisesti joudr.rttu oleskelernaan. Teltassa
oli niin hyvä ja lämrnin olla, kun sattui vain joku olemaan
kipinämikkona. Sellaisia tilaisuuksia sattui harvoin. Sil-
loir.r kuului taas jyrinää ilmasta ja läherys tuntui tulevan
suoraan meitä kohti. Ylilentoja oli tapahnrnut jatkuvasti,
r.nutta tällä kertaa kuullosti jotenkin ilkeäitä. Ja vielä in-
hoittavarnmalta, kun kuulirnme, että pommir irtosivat .ja

ttrlivat viheltäen alas. Sitten rysähtil Tuntui ikäänkuin ta-
ju olisi hetkeksi sammunut pommien räjähtäessä. Sitri
kesti sekunnin murto-osan, el-rkä sekunteja, tarkkaan en

osaa sanoa. Sitten tajusin, että päilleni rnätkähteli maata.
Oli pimeä ja telttakangas painoi kasvoja ja vaikeutti hen-
gitystä. Kauhu täytti silmänräpäyksen ajan mieleni ja
pelkäsin tr.rkehtuvani, sillä paino päälläni tuntui vaan li-
säär.rryvän. En saanut .lalkojani irti. Käteni sain vapaaksi
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ja sokeasti riuhtaisin telttakangasta kasvojeni edestä. Se

repesi, ja sain keuhkoihini raitista ilmaa. Rir.rhdoin ja re-

vin ja sain itseni vapaaksi painojen alta. Sitten l.ruomasin

vierestäni pistävän näkyviin kaverin käden. Tartuin sii-
hen ja hiinkin pääsi vapaaksi puristuksesta.

Ympärillämme olikin nyt hälinää, siiiä viereisestä tel-
tasta oli huomattu hätdmme. Toiset repivät jo muutenkin
säpäleiksi mennyttä telmaa ja toiset kaivoivat lapioilla
multaa, koska tiedettiin mullan alla olevan useita mie[.riä.
Eräästä kohden pisti mullasta ylös kor.rra kuin joku kelta-
haarakas. Neljä miestii oli hautautuneer.ra meidän kahden
lisäksi. Ja rneillä oli il.rmeen hyvä tuuri, vai nimittäisikö
asiaa vakavnnlmin. Viinrikkimme saatiin ylös väl.riin rnus-
tanpuhr.rvana, muttr virkosi hyvin ja ylikersantilta oli
kaksi tai kolme kr-lkiluuta poikki, seikka jota me kadeh-
dimn.re, koska hän päiisi varnmojen takia sairaalaan.

Siinä oli koko vahinko telttaamme lukuunottamatta.
Kotimme roikkLri useina kirppaleina ympärillä olevien
raadeltujen petäjien lrtvaoksilla. Vähän oli maassakin.
Mair.rirsir.r iisken hlr'äsrii onnestr. Kovier.r pakkasten ja ali-
nrisen liikuskelr-rn r.rki.r oli m;ra teltan ympärillä routau-
rrrnrrt ti1\'lttoman srr'.ille. Lentopommin repiessä maata
oli t'n-rpiirillerrme vr'ön'nvr monia I X i n.r:n nröhkiileitä,
ja kahdeks,rn tuumainen petäyii. johon teltan naru oli kie-
t.ristu. oli karkennut koln.reksi pölliksi. IrIikäiin niiistri
kappaleisr,r ei kuirenkaan satrlrnlrt kenenkiiän telrassa ol-
leen pii;ille.

Noin kuuden metrin levyinen ja koimen metrin syvyi-
nen kuoppa teltan paikan vieressä osoitti pommin putoa-
mispaikan. En voi varfilaan sanoa, jiittikö tapaLls lruuta-
miin kohreeksi jounrneisiin sielullisia vammoja, arvelet.t

kun-rrninkin niin käyneen. Itse pelkiisin lentokor.reita parin
viikon ajar.r niin, ettii oli helpotus, kun päiisin lähettinä
hiihtelerniiär.r linjirssa, jossa kranaatit l.rarvakseltaan kirt-
koivat puiden latvojr 1'mpiiriltä. Siellii ttrntLri tietiiviin,
r-niten suojar.rtua.

Alueellarnrle satttri vielii enuen soclan l<-rppr.ur-tist,r trsei-

takin pahempia meneryksiä, rnutta tiimii ornakohtliseua
koettu tapaus jrirkytti mieltäni enimmän. Eikijhiir.r tutr
niir.r liene useimrnan kohdalla.

Nyytti

JÅTKOSOD.\\ .rlkLrr'.riheiss.r oli 9. JR (r:n piiiillikkiinii
k,ii.tgg111 IIr rrr . K,»rpl.rrrri.rss.r p.ilveii r-nr'ös eräs reipas,

pan ioreirt.ir iss.i kun nosrlttti Itur li ikers;rntti. Eriiänä kirk-
kaln.r kes.i;.,iir'.in.i. jolloin ;rlikers.rnrti oli jtrtrri pirlatlt.tttt
onnistuneelr.r prrriom,rtk.rlt.r Eusosta, hän tapasi piiiilli-
kön liiherit k,rrrentokorsur.r pihepiiristii kahvinkeirtoPutr-
hista. TiedLrstelur.tr.rs;t. oliko piiiillikkö korsr-rssa, hiir-r sai

vastauken:

- 
Tuskir.rp.r r'.rin. sillii iiskemiiin hän lähti nrapurikor-

suun ja kiiski keitt.i,i kahvit sillä aikaa. Mtrtta tneue si-

sriiin, ei hiin k.rtr.rrt viivi'.
Alikersrr.rtti kompuroi korsttttn. Kirkkaasta päivär'rva-

losta hiirniiriiiir.r siirtlessiiän hän ei tietenkään aluksi niih-
nyt rr.ritiiiir.r. Tunnustellessaan tietä käsillään hiin sai ot-
teen jonkr.rn irrrrioistir, ravisteli rniestii voirr-rakkaasti ja

letkautri:

- 
T.inr.iki) nr t sirren on se nyl rri/

- 
Noh. miriis olisi asiaai' ärähti ravisteltr'r, joka sattui

oiemairn krrps66111 N1vtty. Hiir-r oli palannut k«rrsuun liihet-
tien hlrorllrerlattr.
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vÄrr.rö Rvrxöruen

KUULUIN kencärykistörykmentti 1.1:een, tarkemmin
Sanottuna sen ). patteriin. Patteristomme oli koottu savo-
laisista reserviiäisistä, asevelvollisuuden suorirtaneista
nuorista miehistii Iisalmesta ja sen ympäristöstä. Pacerin
päällikkö oli ihme kyllii,lostakin muualta päin Suomea ja oli
hywin sotilaallinen mies. Hän olikin kantahenkilökuntaan
kuuluva kadetti, tierysti myöhemmin vänrikki. Patteriup-
seeri ei myöskään ollut sav<llaisia, vaan kotoisin Hyvin-
kiältä, vieläpä pastori siviiliammatiltaan. Sotilasarvol-
taan tämä vänrikki Mäkinen soveltui hyvin yhteisymmär-

rykeen meidän sanavalmiiden savolaisren kanssa, sillä
hän viisaar.ra miehenä tottui pian meihin ja meikäläisten
rehtiin luonteeseen.

Vänrikin lähetti oli sanavalmis, iso mies ja vänrikki
taas pienen puoleinen kooltaan. Tästä aina joskus meille
rykkimiehille s1 ntyi ilon aihetta.

Tarkoitti derysti hevosia, jotka olivac siinä puristuksessa.
Vaan eipä jääry toivottomiksi. Heti aloimme toimia.
Kaikki mieher ryntäsivät apuun ja vetohihnac lyötiin
poikki, nyhtäisimme hevoset ylös, ia siihen tointuivat he-
vosten seljästä lentäneet miehetkin safiraan joukkoon. Pi-
an oli rykki taas miesvoimin tiellä. En muista, mistä saa-

tiin valjaita ja muita tarvikkeita, sillä viiden minuutin
kuluttua matka uudelleen jatkui, niin kuin ei mitään olisi
tapahtunutkaan.

Seuraavassa taukopaikassamrne vasta ihmettelimme hy-
vää tuuriamme. Nyt jäivät jo toiset patterit Pitkänran-
nan ser.rdulle ja meidän patterimme jatkoi matkaa kohti
Salmia nuorekkaan kadettimme johdolla. Kun tulimme
viimeinkin Salmin §lään, majoituimme taloon, jossa oli-
vat jäljellä asukkaat.

Ryntäsimme äkkiä huoneeseen, niin kuin sellaisella po-
rukalla tahtoo olla tapana, mutta mitäs nyti' Huoneeseen

rynnätryämme katkesi iattiapalkki ja putosin silloin sonni

UudenWlän ualhellla
Meidär pantiin iopuliisesri kokoon Kuopiossa. jossa

puolustusvälineemme lastarriin junaan. Muuraman vuoro-
kauden kulutrua olimme Leppäsvrjän asemaLla, jossa heti
alkoi purkaus junasta ja matka Laatokan koillisranraa pir-
kin rajalle päin. Majoituimme siellä ensimmäiseksi Vas-
ko-nimiseen taloon.

Hevosmiehet ja kolonna olivat toisissa taloissa, eivät-
hän yhteen isoonkaan taloon kaikki sopineet, sillä jo tuli-
patteriimme kuului yli 50 miestä.

Siitä alkoi taas matka rajalle, kohti Salmin kirkonkylä
koko pameristo yksin matkoin ja marssi suoritettiin usein
yön aikana, niin kuin usein sotaroimissa tehtiin. Nyt alkoi
jo vaihe olla sellainen, että käytiin aina asemiin 

.f 
a tehtiin

niistä ampumakelpoiset, vaikka ei ollur vielä sotakaan.
Yhä uudelleen uumailtiin, että tämä on harjoirusta soraa
varten, ja sitiihän se sitten olikin.

Meidän tykkimme olivat J tuuman kanuunoita, jotka
keskuudessamme tunnettiiin "nolla-kakkosen" nimellä.
Olin saanut erikoiskoulutuksen suunraajana, jossa tehtä-
vdssä toimin koko Talvisodan ajan.

Laukaisijan paikka taas oli Härkösen Simon nimissä,
johon tehtävään hän olikin erittäin tarmokas, jopa aina
kehaisikin hyvistä suoriruksistaan, eikä suotta. Tykin joh-
tajana toimi Malrni-Veikko, joka sittemmin rierojeni
mukaan kaatui.

Jälleen olimme mackalla yön pimeässä Pirkänrannan ja
Uuden§län välimaastossa. Lunta oli vähän ja maantie
jonkin verran jäässä. Laskeuduimme mäkeä alas rykkei-
nemme, ensimmäisenä oleva rykki kai meni hyvin, vaan
entäs tämä toinen, johon minäkin kuuluin. Mäki oli ryrk-
kä ja mutkainen ja niin kävi, emä hevoset eivät jaksaneet
pidättää mäessä, vaan ne paiskauruivat tykkeineen mur-
kassa suoraan rorkoon. Hevoset menivät yhteen mytry-
raat ja miehet hevosten selästä niirylle. Ajattelin mieles-
säni, että selvä tuli! Ja samaa kai ajameli joku toinenkin,
koska yön pimeäsrä kuului verkkainen ääni: "Kylläpä on
huomenna sopassa sattumia, kun nuo kaikki nyletäänl "

paran selkiiän. Katseltuamme sähkölampulla huomasrm-
rne, että sillan alla oli karjasuoja, jonka vuoksi lattia olikin
lahonnut.

Åvasinlme seuraavan oven ja menimme huoneeseen,

iossa oli vanhanpuoleinen pariskunta, taisihan ruolla olla

.iokunen ryttökin talon joukkoon kuuluva. Nyc oli vielä jo-

kunen päivä siihen, kun valkeni marraskuun 30. päivä,
jolloin Talvisota alkoi, vaikka emme tierysti vielä tien-
neer, että se silloin alkaisi.

Meilläkin olt vapaata aikaa, eikä tarvinnut kysyä, mikä
oli vapaa-arkojen harrastus, tierysti se oli "ventin"peluu.
Olipas Martikais-Pekka varannut "livekset" taskuunsa jo
Kuopiosta lähtiessään. Siinä kului sitten aika hyvin, mutta
toisena iltana kuului askeleita oven takaa. "Kukahan siel-
tä tulloo", ruumi Pekka. No kukas muu kr-rin meidän
vänrikkimme. Hän astui korttipöydän eteen ja sanoi:
"Antakaas ne kortit tänne! " Pekka kasasi kortit rauhalli-
sesri käreensä hyvään nippuun ja kc,iri ne vielä paperiin-
kin ja antoi vänrikille. Hän orti ne ja laittoi asetakin tas-

kuun sekä poistui saunasta. Hiukan katselimme toisiam-
me. Halos-Heikki murahti: "Kelleen pappi vei nuo kor-
rir i' '

Koska ei ollut toisia kortteia, oli pakko asettua nukku-
mispuuhiin, vaikka kuului makusanoja meidän vänrikis-
tämme, vaan siihen se jäi. Tulivat taas aamusaikat, jotka
nautimme kaikessa rauhassa, vaikka Pekka oli vähän sala-
peräisen näköinen. Vetelimme siinä vielä "Työmiehen"
savut, kun saimme myös muonatupakat. Yhtäkkiä Pekka
ruumaili: "Pittääpä lähtee hakemaan papilta kortit pois".
Olin utelias ja läksin seuraarlaan, miren siinä kdy.

"Antakaas, herra vänrikki, ne kortit, että pädstään taas
"ventille", sanoi Pekka harvalseen. 

- 
Vänrikki katsoi

vähän aikaa Pekan naamaan, ja huomasi varmaan metkan-
puoleista hymyä, orti kortit taskustaan, mihin ne illalla
laittoi ja sanoi: "Tässä nämä ovat". Pekka aukaisi kääryn,
katseli hetken ja virkkoi: "Ootta tainna pelata minun kor-
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En, en, en, virkkoi vänrikki viihän hiitiiisgen
n'r'liinl"

Peli pääsi nyt jarkumaan, vaan ei kauan. Oli m:rr.rs-
kuun j0. päivän aamuvarhainen 19)9, kun kuului käsky:
"Patteri valmistautuu liikkeellelähtönl "

Komennot olivat.jo tiukan makuisia. "Tuiikohan kiire
ldhtö siviiliin, tuumivat pojat keskenään. Pakkasimme sel-
käreput ja kaikki vamsteet nopeasti. Vänrikki huusi "Re-
po, Repo", ;oka oli läl.retin nimi. Ratsurit ilrnesryivät he-
ti paikalle hevosineen, ja nyt lähdettiin. Mitä näkyi Sal-
min kylälläl Kaikki olivat liikkeellä, sillä asukkaille oli
annettu käsky evakoirua.

Kuului huutoa, itkr.ra ja valirusra, epätoivoisten vanhus-
ten, naisten ja lasten joukosta: "Minne menemme/" Toi-
votonta oli heidän matkaile lähtönsä, toiser heisrä ajoivat
karjaansa, toiset laittoivat lapsia hevosten rekiin. Muur
vetivät kelkkojaan. Nyt hail.rttrivat "ventit" miesten mie-
lestä, sillä näky oli ikävä. Huomasimme sodan alkaneen,
vaikka sitä ei meille ilmoitetru. Ernme voineer .iunrrraa
evakkomatkalaisia, sillä kiire oli meilläkin asemiin.

Salmista rajalle päin sanorriin seutua Tulemaksi.
"Tykit asemiin ampumavalmiiksil " kuuluivar komen-

not. Nyr tiesimme toimia, ei kuulunut enää suunsoirroja.
miehet olivat totisia. Evakkoon iähtijöiden näky masensi
mielemme. Ei Pekkakaan puhunut enää "venristä", vaan
käänsi voimakkaasti kolmatta tykkiä asemiin, l.rän olikin
voimakas mies Lapiniahden pitäjästä.

"Toinen valmis, ensimmäinen valmis ja neljäs valmis",
kuului rykinjohrajan ilmoitus.

Istuin suuntauspukilla ja Simo iaukaisupr.rkilla. Odo-
timme laukaisukomentoa, mutta sitäpä ei vielä kuulunut.
Edestäpäin kuului kuitenkin konekiväärin papatus. Tota
oli, että sota oli alkanut, ajartelin mielessäni. Sillä hetkellä
kumahteli venäiäisten kranaatteja meidän ylitsemme, ruii
toisia, jäi eteen ja meni taas yii. Tämä tuntui jo joltakin,
pelkoa en tuntenur yhtään, vaikka krar.raatit tulivar ihme-
teltävän lähelle. Jännirys kasvoi, eikä vain tullut ampu-
makomentoa. Simon vasen käsi tavoitteii liipaisinnarua,
jopa virkkoi ääneen: "Mitdhän ne herrat kuppaa, kun ei-
vät anna ampumakomentoa". Simostakin runrui yksipuo-
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lir.rer.r sodar.rkeiy,nti j iinnittiiviiltii. Aamu kului. Huudettiin
jo: "Ptrr-rroa onl " Oli siis 1o päiviilliser-r aika, hain.une puu-
roa pakkiirr-rn.re tykkir.nrne luo nrokailua varren. Vihdoin
kutrlLri teriivii komento: "Koko prtteri, kolme ryhmiiii,
arnpukaal"

Heti pärähtiviit vhteislar-rkar-rksella rykit, roiset ja kol-
mannet, tuli komentoja, r-rtrsia ,ja yhii trusia, nyr oli alka-
nut, rnitä jänniisimme.

Sitten kuului komenro: "Tulilomal" N1,t Simokin rrou-
si istuir.nelrr,rn hvvin miel.rekkiiän r-räkijiser-rä je tutuni:
"Kylliipiis sirii meni kekälettä1" ja nauraa höräytti, niin
kuin hänellii oli r:rprnr. "Aiornrne syödä nyr puLrromme,
jaa, or-rpas sotkerru nvt ;ltrropakit", ruumi joku, j:r niin
oiikin, nulrarr riivnr.rii kaikki.

lllan rullen tuii i.ilrtii roisiin aserniin je eina uusiin. pe-
ränq'misvlihe rlkoi. Olimn.re periiäntyneet Uuteenkl,-
lään saakka. joss,r p.rrreriimme liitryivät toisetkin parrerit
esikunrineer.r ill.rn pin.reressii. Nvt oli maantiellä pirkästi
kolinaa, kun olir':rr k.rikki sen sLrLlrlnirn rykistör koossrr ko-
lonnoineen. Olimme r-n;rrssirruoll;r. kun sitten tuli käsky:
"Tvkir riirsk.i.inr.riisl Teinme k.iskrn mukaan, niin kuin
ains ennenkrn. Känsin-rme n.kir rrjrlle piiin, ja niin teki
koko kolonnr. Odotrelin.rn.re liihrömäririivsrä. Tiiyskään-
nösl kuului r;as. Kiännvimme siinä kapean puoleisella
tiellri n'kkeinemme, ja rieq'sti koko kolonna reki samoin.

Jalkaviien miehet solr.rttautuivat meidän ohitsemme Ur.r-
teenkvliiän päin. Tiellä oli jo tungosta. Taas tuli komen-
ro: Tä1'skäännösl " ja taas käänryi kolonna, marssisuun-
ta rajalle päin. Vielä kulki tiellä pieni ryhmä jalkaväki-
rniehiä ohi. Meidän odotellessa Lihtökriskyä kysäisimme
heiltä, vieläkö on meikäläisiä tulossa. "Tässä ovat n),t var-
masti viimeiset", kuului vastaus. Il-rmettelimme, etrei
siellä ole ketään, vaikka tykistön täytyi sinne mennii. Oli-
han sieliä tietysti vihollisjoukkoja.

Tuuli pLrhalsi kylmästi Laatokalta, ja poikiamme palelsi
näin korkealla harjanteella odotellessa. Mutta mikäs nyt?
Pörähtivät pikakiväärit .ja muut tulitusaseer viereisessä
metsässä. Jopa ruli luotisuihku,ja meitä kohti ja siinä sa-

massa Härkönen ynnä muut tavoittelivat maantien ravia
zuojautuakseen luotisuihkuilta. Syntyi hämminkiä, hapui-
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S./KTR 13:n tykki ampumavalmiina.

limme kir'äreitämme rulitusmielessä, sillä venäläiset oli-
vat io aivan Lihellämme. Jopa heräsi meidän komenta-
jamme, että onpas meirä peretq' ja alkoi toimia oikeaan
suunlaan. Pojat verdisir'är pienet n'kir maanrien ojaan ja
alkoivat tulittaa suoralla suuntauksella ampuen mersään,
mistä venäläiser rulitrivar, jalkar'äki kiersi ketjuun tortu-
neella raidollaan. Ny't ruli äkkikäännös. eikä kuulunur
murinoira. Soluttauduimme nopeasti mikeä alas samalla
kun jalkaväen aseet naputtelivat metsän reunassa. Tulim-
me onnellisesti mäkeä alas Uudenkylän ohi.

"Tällaista on sota", tuumi joku, sillä hiljaisuus oli jo vä-
lillä vallalla. Ylitimme sillan, sirten tuli metsäinen seuru
kylän laidalla, jonne ajoimme rykit ja kolonnar myös. Ti-
lanne oli rauhoitrunut. Kenräkeiciö yhryi meihin ja niin
alkoi mokailu. Saatiinkin soppaa, ihan sianlihalla höysrer-
ryä. Se maisruikin, sillä olihan tapeltu jo monta vuoro-
kautta.

Muistan selvästi, kuinka patterin päällikkö anroi käs-
kyt: I'Nyt meidän patterimme saa levätä tämän yön, kun
toiset menevät asemiin. Saatte mennä taloihin nukku-
maan, kersanttimme neuvoo majoirukset." Niin läksim-
me iloisin mielin kersantin mukaan, ja siinä kdvellessä
kersantti virkkoi: "Minä en riedä näistä majoituksisra mi-
tän, mutta mennään raloihin nukkumaan ja palataan aa-
mulla takaisin rykkiemme luo! " Niin menriin ensimmäi-
seen taloon, mutta siihen oli jo ehtinyt roinen porukka,
joten poikamme hajaantuivar yhä etsimään yöpaikkaa.
Seuraava talo oli myöskin varatru, kuljimme ralo ralolta,
mutta kaikki olivat täysiä. Viimein huomasimme saunan,
joten sinne olisi päästävä lepoon, sillä emme olleer nukku-
neet silmäntäyttä sodan alkamisen hetkestä. Se oli aika
iso ja nyt sovimme sinne mekin. Heiträydyimme heti nuk-
kumaan, reput saivat kelvata päänaluseksi. Aloinkin vai-
pua heti horrosmaiseen uneen, mutta ilo ei ollut pitkälli-
nen. Hetken päästä kuului ovelta huuto: "Hälytysl "

Ne kaksi miestä, jotka olivar saunassa jo ennen meirä,
menivät, ja me Makkosen ja Srockin kanssa jääriin sau-
naan. IJnen pöppeössä vain tuumailimme, emei ruo hä-
lyrys meille kuulu, vaan jalkaväen miehille. Teimme §l-
lä väärän arvion, sillä venäläiset olivat hyökänneet kylään

Kertomuksen kirjoittaia
istuu suuntauspai kal la

;a suomalaiset perääntyivät noin l5 km, siis Uuksunjoelle,
vain muutamia varmisrusryhmiä oli jäänyt johonkin väli-
maast@n. Huomasimme lämpimän tuvan, jossa voi nuk-
kua, ja kaiken lisäksi oli evakkoon lähteneiltä jdäneet jdl-
keen vuodevaatteet, ettei tarvinnut enää reppua päänalu-
seksi. Aioimme nukkua aamuun saakka ja va,ivuimmekin
kaikki heti sikeään uneen emmekä heränneet ennenkuin
seuraavana iltana, ja iltakin oli jo ennätränyt pimetä. "Ei-
köhän olis jo aika meidänkin nousta", virkkoi Stock.
'Vielähän on pimeä", virkoin, "mutta ei kuitenkaan nu-
kuta enää." Joku kertoi nähneen päivää välillä, mutta
nukkuneen uudelleen. Lähdimme katsomaan, olivatko ry-
kit siellä, minne ne veimme. Tarkastimme jalkaväen poi-
kien jäljet, mihin sur.rntaan ovat menneet ja huomasim-
me, eftä peränryminen on ollut suuntana. Vzihän jän-
nimi, sillä arvasimme, että kylä oli vihollisen hallussa.
Miten siis päästän pois ja mistä löytyy oma porukka.
Koska kylästä kuului kolinaa, mutta ei ampumista, pää-
timme lähteä vaeltamaan tietä pitkin.

Astelimme nopeasti ja kevyin askelin. Tie vaikumi ryh-
jältä, sivustoilla vain näkyi jotain liikettä. Matka jatkui
nopeasti, vaikka emme hirvinneet juosta, ememme herät-
täisi huomiota.

Pääsimme vihdoin siihen paikkaan, jossa rykkien piti
olla, mutta niitä ei ollutkaan siellä. Jatkoimme kulkua
kohci Uuksunjokea maantietä pitkin, vaikka vaaraa oli
monenlaista.

- Jahka, mitäs tuolta kuului, virkko Makkonen.

- 
Soppajono, sanoi Stock, eiköhän mennä soppajo-

noon! Tarpeenhan soppa olisi ollut, sillä ei oltu syöty sen
jdlkeen murustakaan, kun söimme sen suolattoman sopan.

Jono vaikutti pipolakkisilta venäläisiltä, ja sellainen se

olikin. Siis pois tuntemattomien sotilaiden seasta, ja mar-
kaan yhä vaikka ei tiedetry, mihin saakka omat sotilaam-
me olivat peräänryneetkään. Matka jatkui vielä onnelli-
sesri, ia lopulta selvisi, eträ he olivat jo Uuksunjoen taka-
na, jonne nyt oli ponnisteltava jänniryksen vallassa.

Jatkuu
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Kun"kuude§'tuhosl
kokonalsen

ESKO SALMENHAARA

OLLAAN kevättalvessa 1942. Yksikkömme II/JR 2, ko-
mentajana majuri Veikko Korrtila, on ollut rinta-
mavastuussa Syvärin voimalaitoksen filaasrossa, kun se

yllättäen siirretään nopeasti itäänpäin Syvärin kaupungin
suuntaan. Kuulemme huhuna jo Lihtiessämme, ertii vihol-
linen on keskittänyt suuria voirnia ja osirtain aloittirnut-
kin Semenskissä päin voimakkaan hyökkäyksen ja rie-
ddmme, että tarvitaan kipeäsri reservejä vastaiskuihin,
mutta emme osaa ajatella, kuinka raskaaksi todellisuudes-
sa edessä olevat viikor muodostuvat.

Oma yksikköni 6/llfR 2, jonka piiällikkönä toimii
luutnantti Viljo Kiesi, 

-rnies, 
johon olemme useim-

mat oppineet luottamaan lyhyen yhdessäolomme aikana,
suorictaa nopean hiihtornarssin kautta Jandeban tiettii-
mien korpien ,ia asettuu telttamajoitukseen reserviin val-
miina heitettäväksi sinne, missä tarvetta ilmenee. Omat
rintamavastuussa olevat .joukot ovat .ioutuneet vetäyry-
mään ylivoiman pakosta, vaikkakin linjat ovat ,jo osittain
vakauruneet. Olemme kuin sokkona ja odotamme pahir.r-
ta. Kuitenkin ovat korkeat esimiehemme nähneer tilan-
teessa jotain helpotusta, koska toisten suorittaessa tavan-
mukaisia palveluksia, komennetaan osa ryhmänjohtajista
kursseille taemmaki. Itse saan yllättäen komennuksen
viedä erään yrtamiehen divisioonan kenttäoikeuden isrun-
toon Vaa§eniin. Olemme juuri saapuneer perille, kun
saan kdskyn palata nopeasti takaisin ykikkööni, ja samal-
la saan tietää vitrollisen aloinaneen hyökkäyksen.

On jo aivan pimeä, kun saavun majoitusalueelle, mutta
kersantti Tauno Kosk im ies partiossa jossain " Su-
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I joukkueen
jäännökset
taistelun jälkeer

n a n' ' (I/JR 34) komentopaikan suunnalla yhden
jor.rkkueen kanssa ja kon.rppania puolustuksessa murroslin-
jalla, johon vihollinen oli pureutunut. Vain kersantti
Veikko Ol li ka i nen oli "tripinän" kanssa paikalla...

Tapaan teltoilla krmalta palanneina a.likers. T o o p a-
k a n . T<iysiin kasvatin, hiljaisen, «;hkean asevelvolli-
suusroverini. sekii sotamies I lorarln an, aina koiran-
kLrjeisiin valmiin l-rauholaisen. Haluamme rtrokar, vaik-
ka vriiipeli jahtirakin nreitii iikiiiser.rä korrlppanian perään.
Vanha koettr.r purnir.§ .rurtel riilläkin kertaa. kuivanrnuo-
nan lisiiksi lövnr. josrain viel.i keittoekin ,ja niiir.r olem-
n.rekin valmiir liihrenr.iiin.

Riin-rm imm e lum isessa ker' ;irsoh joisessa maastossa kohti
linjla. \'ähin aietru hevostie katoaa pimeässä usein jalko-
jemme alra ja huomaamme usein olevamme siltä koko-
naan poissa. Jostakin edesriimme kuuluu konetuliaseiden
sarjoja lumisen metsiin r-aimentamina. Emme vielä käsitä-
kään olevamme perillä murroksella, kr.rn rrirmäiimrne
edessä olevaan kon.rppaniaan, joka makaa lumeen kaivau-
tuneena. Saamme pojilra varoituksen: "Liikkukaa hiliaa,
vihollinen on aivan liihelläl " Haemme tuperkoiden paik-
kaamme, omaa joukkuettamme, kun saamme äkiiisen
kdskl,n: Tupakat pois, varokaal" Luutn. Seder-
h o I rn , vksi joukkueenjohtajistamme ajattelee terve)'t-
tämme. Purniramme jotain, että "onhan tässä ennenkin
jossain oltu ', tai jotain sellaista, kun se tapahtuu. Kiuk-
kuinen pk.sarja, näen suuliekin ia ehdin todeta, vain va-
jaat 30 m, suihku tulee välitsernme tuoden laukausten ää-

nen tullessaan, sitä ennen kuitenkin kuulen-rme luotien
iskeviin johonkin... Nyt emme suinkaan epäile käyrtää
lunta ia maastoa hyväksemme. Kuulen Toopakan sanat:



I

,§nr

"Satruil" ja pian saammekin nähdä erään luodin ihmeelli-
sen kulkureitin. Se on kulkenut hänen leipälaukkunsa lä-
vitse tel-rden "pakista" käyttökelvottoman, oslrnur samal-
la lornpakkoon, katkaisten pari satamarkkasta ja kihlasor-
muksen jättäen takamusten ihoon jäljen, joka hyvin
muistuttaa piiskan sivallusta, 

- 
minkä myös olemme ryh-

män rohkeudestamme hyvin ansainneer. Oiemme saa-

neet varoituksen ja tällä kertaa se on uskottava. Olemme
lähellä, 

- 
eikä vihollinen suinkaan kunnioita meitä

enempää kuin toisiakaan...
Haemme jokainen omat ryl.rmämme ja odotamme.

Omat heittimet ja .ioskus tykistö arnpuu lyhyitä tuli-iskuja
eteemme, puolenyön tienoilla joudumme hiukan veräyry-
mään oman rykistön ampuessa lyhyen tuli-iskun aivan
murrokseen. Miehitämme välinömästi asemamme uudel-
leen ja odotamme. Minä suunnilleen ryhmäni keskellä,
vasemmalla pikakivääri Lastikan Väinön tukevissa kouris-
sa, oikealla puolellani Saikkonen, Taipalsaaren
poikia, ja aivan edessämme tuo äsken itsensä ilmaissur vi-
hollisen pikakivääri. Maasto on ryypillistä isojen aukko-
hakkausten vieriin jåånynd, vanhaa ja komeaa korpea,
kuusia joiden joukossa on suunnarroman isoja haapoja.
Olen omaksi asemakseni valinnut juuri tällaisen ison, juu-
revan haavan, jonka takana olen. Saikkosella minusra oi-
kealla on samanlainen edessään. Olemme komppanian
pää1. luutnantti Kiesiltä saaneet käskyn pirää tiukasti ase-
mzunme ja odottaa aamun valkenemista.

Itse hän liikkuu koko a,fan komppanian ketjussa näin
valaen uskoa ja rohkeutta meihin. Joukkueeni johtaja,
vänrikki Olli Vi it anen on jossakinensimmäisenpuo-
lijoukkueen mukana oikealla, kun taas joukkueen vara-

Kerrotun yötaistelun jäl kiä

johtajamme, niin missä hän on? Ikäväksemme löydämme
hänet hermonsa menettäneenä erään kaatuneen kuusen
jr.urrakon takaa itkemässä. Yön rasitLls on vienyt hänen
hermonsa kokonaan pakottaen hänet seuraavan yön aika-
na karkuruuteen. Myöhen-rrnin kuulemrne, että l'ränet on
pidätetty jossain Aunuksessa ja saanut rintamakarkuruu-
desta tuomion. Y. 191+4 näin hänet taas kuitenkin omas-
sa yksi kössiimme rangaisnrksensa kärsineenä.

Sovitaan, että pidämme oman tähystyksemme tarkkana
ja yritdmme nrlellamme pitää vihollisen päät alhaalla. Vi-
hollisen pk., joka aina silloin tällöin ampuu edessäni, on
menet(änyt oikean otteensa, joka aikaisemmin on ollut
koitua meille vahingoksi. Sen sarjat eivät enää tapaa mei-
tä, vaan se ampuu yli. Sen takana pienellä kumpareella
noin 50 m:n päässä on asemissa ainakin 2 kk:ta ia liekin-
heitin. Koko metsä tunruu olevan täynnä vihollisia, I
puolijoukkueen edessä meistä oikealle on kumpare, joka

on myix usealla konetuliaseella miehitetty, naapuri ei run-
nu säästävän patruunoita, 

- 
6d61arnrn6...

Saamme aamuyöllä tietää kds§n: "Tuhotkaa vihollinen
ja vallatkaa menetetty alue takaisin, H-hetki klo 1."
Olemme vihollisen läheisyydessä, mikä tieto pitää meidät
lämpiminä. Huhtikuinen aamu alkaa valjeta aikaisin.
Edessäni näkyy pikkuinen kuusi, jonka juurella lumi on
suuliekeistä mustunut, 

- 
pikakivääri, välähtä mieleeni

ja samassa pyydän takaa kdsikran attia, se (saksalainen

varsikäsikranaatti) heiretään minulle. Selvitän pojille ai-
komukseni. Aion sillä tuhota pk:n, kehoitan kuiskaten
Lastikkaa arnpumaan pk:llään suojatakseen heiaoni. Ma-
kaan kyljelläni ja irroitan kansilevyn, nopea nykäisy ja
heitto lumessa maaten. 

- 
Pitkä, olen arvioinut matkan
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väärin, se or.r lähempänii kuin luulenkaan, kun kranaatti
räjähtää huomaan heiaäneeni noin 1 n.r yli maalin. Räiäh-
täessiiän aiher.rtraa kranaani savun joka on viedä näky-
r'äisyy,den kokonaan. "Haara, älä helvetissä heitii
toista", kuulen takaani. Savun l-rälvetessä reen nopean rar-
kaisun, pyydän rulitukea Lasrikalta ja selvirän aikomuk-
seni. Lastikan ampuessa pk:lla nousen nopeasri p)'sr),yn
edessäni iso varmasti luodinpitävä haapa ja katson. Vihol-
linen on menettänyt hermonsa, pitkä isorakenreinen vi-
hollinen, märkä lumipuku 1,llään, ilmeisesri vihollisen
pk.apulainer.r, yrittliä ry.örnien ja madellen paera. Nostan
py'stl,korvani ja ammun salamannopeasri sitii harrioihin.
Näer.r, kr.rir.rka lurnipukuun tulee reikä, joka tritaasti alkaa
la'a1eta 

- 
verestä. Ammun nopeasri toiser-r pk.rniehen ja

suojaudun alas. Lastikka paranras .lserlrnnsa .1a aikaa äkäi-
sesti pehmiträä kumpareella olevia vihollisen konekivää-
reitä lyhyillä sarjoilla, koko rinrarna eiää. Olernn're lähellii
ernmekii ammu ohi, milrei jokainen laukiruksernme osuu.

Saikkonen, rol'rkea poika, yrittiiä seurara ornaa esimerk-
kiäni ja nousee ylös puunsa sLlojassa, sanrxssa osuu hiinen
patruunataskr.runsa luoti, parrlllrnar alkavat palaa. Saikko-
nen häräänryy ja paljastaa itseään erlemmiin. Yritän
nä1'ttää: alas, suojar.rdu, maal.ran! Här.r ei kiisitii, vaen yrit-
rää samrnutraa palavia patrutrnoira. Silloin hiineen oslru
edessä olevan kk:n suihku ja hrin vaipuu ltunelle. Merle-
timme hänessä iloisen ja rohkean roverin. Tappiornrne
kasvavat, Olk kose n Penrri Lappeelta lraavoitruu rvh-
mdstäni, Haikonen haavoirtuu perriri kaki kertaa
peräkkäin, ensin vieressiirnme ketjussa ja markalla ajoneu-
voon uudestaan. Tuiitamme edessämme olevia kal-rta vi-
hollisen kk:iä kiivaasti. Jonkun meidän luori osuu roisen
vaippaan lävisräen sen, jolloir.r vaipasta suihkuava nesre
värjää h.ur-rer.r ympäri llään ai van v ihreäks i.

Samassa tulee käsky rynnäkköön, mutta sohjuinen pak-
su lumi estiiä nopear liikkeemme, murra erenen'rme par-
haamme mukaan. Huomaamme, kuinka osa jäljellä ole-
vista vil.rollisista yrittää irroitrautua. Tulitarnme tarkasti
ja useirnman yrirys jääkin heidiin viin-reisekseen. Olernme
kahlatessarnme yl.rryneet ensimmäisen ryhmän johtajan,
alik. Kurh isen kanssa, kun nousemme kumpareelle,
jossa vihollisen kk:t ovat. Ne ovat vaienneet. Ympärillä
makaa kaatuneita vil.rollisia erilaisiin asenroihin jääneinä.
Eräs kaatunut on jäänyt kontalleer.r selässiiär'r täysinäisen
näköinen ruskea säkki. Leikkaan vyössä olevalla puukolla-
ni säkin auki. Lumelle tippur-r räysinäisiii kk:n vyölaati-
koita. Kr,rrhinen kääntää nopeasri aseen osoittamaan koh-
ti murrokselle pakenevia vihollisia. Hän laraa nopessri ia
alkaa ampua. En jaksa muisraa, saiko l.rän itselleen apu-
laista hoitelemaan vyötä, mutra tr.rlitus on .jarktrvaa, jon-
ka vain katkaisee uuden vyön vaihto. Itse löydän kaatu-
neelta pk:n, istun väsyneenä lumelle parernpaa asemaa
etsimättä edessär.ri vain korpikuusi ja tuliran n-reistä oike-
alla edessä olevaa kumparetta, jota kohri näen komppa-
nian päällikön kahlaavan miesten erunenässä.

Ehdin rukea heitä hetken vaihtamalla pari kertaa lipas-
takin, kun ilkeästi kuusta repivä luoti pääni vieressä ja
kompp.päällikön aloittama hlruto, johon usein-rmat yhry-
vät, pakottavat minut yhtyrnään viimeisen vihollisen hal-
lussa olevan kukkulan valtar.rkseen. Luucn. Kiesi, kuten
rne jokainen eldmme voiton hetkiä. Tunnemrne vain,
kuinka hetki saa meidät jokaisen valtaansa. Pelkoa noina
hetkinä tuskin tuntee kukaan, olemme kuin hurmiossa.
Tuo kostautuu pian, Kiesi nousee rohkeasti rinnettä ylös
ampuen konepistoolillaan lonkalta ja yllyttliä esimerkil-
lään komppaniaansa viimeiseen ratkaisevaan iskuun. Sil-
loin imensii täysin salannur vihollisen kk. alkaa ampua,
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suil-rku osuu häneen juuri kun voitto, jos niin saan sanoa,

on käsissiimrne. Ei enäii auta M ä e np ä ä n rarkasti heit-
tzimä käsikranaatti, joka tuhoaa tuon komppanian päälli-
kön kaataneen konekiväärin. Err-rme enäii saa takaisin si-
tä, minkä menetimme l.riinessii reiluna ja rohkeana komp-
panianpiiällikkönä kaatuessaan. Emme, vaikkakin suo-
rastaan raivokkaasti valtaamme kukkulan itsellemrne.
Kaatuneita vihollisia on paljon, olemme tuhonneet ne
n-riltei viirneiseen mieheen. Varmistamme nopeasti kuo-
pat, joitrin vihclllinen on yön aikar.ra kaivautunut. Ne
palvelevat nyt nreitä, ne ovat varsin tarpeen, kun viholli-
nen antaa iikiiisen krh. keskiq,ksen suojatakseen rippeit-
tensä vetiiy'tyn.r istii murrosli r.r j ar.r raakse. Ih rneell isrä kyllii,
emme kiirsi tiistii enäri tnppioita. Vahvistamrne aseisrus-
tamrne, jokainen lör'tiiii jotain. kuka Tiihti-pistoolin, kr.r-

ka Naganin, itseni kohdrrlle osuu viin.reksi mainittu. Vi-
hollisen kaattrneirl l,rskee joku noin l-0. Sotasaaliina or.r

aseita, konekivii.ireirl toist;r kvntmentä, 2 liekinheitinrii,
pik akiv iiiirei r.i liihes pari kv mmenrii 

.l 
a konep isrooleita sekri

p uol iautomaart ikir'äiire itii usei ta klrnmeniii. Vas tassamme
on ollur nriltei riilsin automarisoitu iskukomppania, joka
riillii kertlr on ravannur parempansa, vai onko onni meillä
ollut p.rrempi. en dedä?

Kellon liihetessä 7 aamulla rneidät vaihtaa 7. komppa-
nia. p.iiisenlme meille tarpeelliseen lepoon. Hiljaa hiih-
.iellen ja marssien palailemme teitoille takanarnrne rasi-
tus je l'rerket, joita tuskin kukaar.r l.raluaisi rneistii uudel-
leen. Vielä kuiter.rkin jaksaa Kurhisen Kalevi ottaa meistii
aarnuauringossa valokuvan, jaksaapa vielä jonkun kaverin
kanssa palata takaisin ottamaan valokuvia kmtuneista
muistojemrne verestykseksi. Juuri näitä katsellessani ovat
omatkin rnuistoni tuosta yöstä heränneet ja tiir.r.rä kerto-
rnr.rkeni s),nrynyt.

Komppaniarnme palaili rnyöhemmin pataljoonan mu-
kana takaisin S1,värille Pirkinitsin lohkolle. Mr.ristar.r l.ry-

vin, kuinka majuri V. Korttila luovuttaessaar.r pataljoo-
nan ser.rraajalleer-r maj. B ä ck m a n n i I I e pr.rl-reessaan

sanoi:
"Luovntan Teille hyvän joukon, erikoisesti haluan mai-

nita (r. kornppanien urotyön, kur.r se viirne keviiiinä vai-
keissa olosul.rteissa Semenskin ja Jandeban taisteluissa
eräänii 1'önii tul.rosi kokonaisen vihollisert autornaatri-
korr-rppaniar-r viimeiseen rnieheen." Puheen,jatkuessa ja
koskerellen patal joonan aikaisernpia vaiheita, rnaj. Korrti-
la palasi vielii puheessaar.r edellii rnainittuun (r. kon.rppa-
nian taistelltrr-r.

"Lainaa" ei makseta

Vääpeli Laaksosen apulaisena Jyväskylän lyseolla
YH:n alkaessa oli Viitasaaren kanttori Ålvar Kaihi-
lahti. Koska reserviläisiä ei ilmoittautunut jakotau-
lukon edellvttämiä määriä, käski vääpeli kirjurin
mennä 1'liikerraan ja kirjoimamaansa kuittia vastaan
pyytää r'iisi rniestä "lainaksi", kuten kuitissa oli
mainittr.r. Kohra Kaihilahti miesten seuraarnana
saapuikin, murra "lainaa" ei koskaan maksettu ta-
kaisin
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URHO A. VIRTA Lapin taisteluissa
sotasaaliiksi saatuia hevosia

UAHIl{GtlSSA

utH0LusEll
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VIHOLLISEN soppajonoorr emrne aivan jouruneet, mutta
läheltä kyllä piti. Tapaus sattui Talvisodan alkuaikoina,
,jolloin vihollinen oli juuri lyöry takaisin Peikosenrriernel-
tä. Rovaniemellä kerättiin autokomppaniaa, jol.ror.r mie-
hiä otettiin eri porukoista ja johorr allekirjoittanutkin
siirrettiin kemiläisestä jalkaväkiosastosta. Ensimmäisenä
tehtävänäni oli viedä kranaattikuorma Rovaniemeltä Sa-

vukosken suuntaan. Aivan varmaa osoitettahan ei minul-
le voitu antaa. Sensijaan annettiin kaveriksi rovanierne-
läinen korpraali Sotaniemi, joka ennestään tunsi pohjoi-
sia "kairoja". Allekir.ioirtaneen Rrntemus rajoittui sieliii
vain yhteen Petsamossa käyntiin enneo sotia. Mutta pää-
asial.rar.r oli silloin, että sai auton pysyrnään tiellä .ja lastin
toimitetuksi perille. Myöl.rernmin kyllä ehdin tutustlra
Koillislappiin Jatkosodankin aikana ja vieldpä olin rau-
han aikanakin siellä viisi vuotta rakentamassa voimalai-
tosta, joten sekin puoli maatamme tuli koluttua aika tar-
kasti.

Kranaattilastin otimme Rovanien.reltä jostain "Rajan"
varikolta, kävimn.re kasamilla ruokailr.rssa ja lähdirr-rme il-
tasella ajelemaan kohti tavoitettamme. Tiet eivät t>lleet
parhaassa kunnossa, nutta varovasti ajellen taival taittui.
Varastolla oli lastia iuovuttanut kersantti kehoittanut va-
rovaisuuteen, koska "kranut" olivat "herkkiä". Miten lie
asian laita oilut, niin jännittihän tuo ensir.r hiukzrn, mutta
sitten sekin rlreni ol-ri, kun ei mitään tapahtunut.

Kemijärven- Pelkosenniemen tieilä kohtasimme or.rtc-
ja kulkijoita, jotka ensin herättivät ihn-retystä. Oli vähän
väliä ryhmä hevosia, noin 4-5 kpl, joita aseeton venäläi-
nen sotamies hoputteli kohti Kemi,yärveä. Ensimmäiselrä
tapaamaltamme sellaiselta saimme tietää, että n'ries oii so-

tavanki, joka oli komennettu viemäär-r hevosia Ouluun.
Selvitimme miehelle matkan pituuden ja käskimme jatkaa
taivalta. Iloiner.r oli n.ries saatuaan kaveriltani "Työmie-
l.rer.r" palamaar.r. Kiitteli kovasti ja paineli eteenpäin. Sa-

moja ryhmiii kohtasirnme sitten usearnpie ja kaikki il-
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man vartiomiehiä. Mistäpä silloisissa oloissa niitä olisi
niin riinänytkään. Ilman niiräkin olivat "hevosmiehet"

Kemijärvelle osanneet, eikä heistä ollut yksikään yritränyt
poiketa tielrä paksulumiseen metsään.

Vangit olivat joutuneet meikäläisille Pelkosenniernen
taisteluissa, sarnoin hevoser. Tosin oli joen yli lossin ylä-
puolelta hyökännyt raal.relaisporukka joutunut hevosia-
kin nrhoamaan, mutta oli niitä jäiinyrkin.

Pelkosenr.riemeltd kyselin-rme mahdollista kuorman vas-
taanottajaa, mutta vain arveluja saimme vastauksena.
Lienevät olleet jo Savukoskella, elleivär edempänä. Jar-
koimme sitten k«rhti Savr.rkoskea, jossa taas kyselirnme
Atp:tä, mutta tulos oli I'htä laiha kuin edelldkin.

Ajelin edelleen ;a k1'liin laidassa rapasin tuntemani ker-
santti Eino Postin psr.r1'kkinsii kanssa, joka oli asemissa
tien sivussa. Hiin kertoi odotravansa erenemismiiäräysrä ja
arveli omien olevan jo kaukana edessäpriin. En vielä tun-
tenr.rc näitä kainrja ollenkaar.r ja niin a.lelinkin eteenpäin.
Tie oli kehnoa enimmiikseen ja kaikki sillat olivat jo rnei-
kiiläiset rajalta periiyryessäiin hävittiineet. Ankara pakka-
nen oli kuitenkin katranut vesisrör niin, errä jää kesri
rjaa raskaassakin lastissa ylitse.

Savuk<>sken jälkeen emme riellii ravanneer ainuttakaan
eläväii olentoa, ellei sellaiseksi laskera yksiniiistri poroa. jo-
ka oli takapiiähiin haavoittunur ja jonka lopetimme. Sir-
rerr ajelimrne aina N«rusun kar-rsakouhrlle asri, jonka pi-
hassa näimme varriomiehen kiiveleviin kivääri olalla koLr-
lun SavLrkosken pr.urleista piiiirä kohri, jossa höyry'si kent-
räkeittiö.

Tulomrne pihaan ei herärtän1,r vartiian lruorniora, oli
kai "«rppakrnuuna 'sillii hetkellä tiirkeämpi kohde. Huo-
rnasin varriian piiässii "piippolakin" ja n.rainirsin siirii
korpraali Sotaniemelle. Vastar.rksena hiin roresi vrin' 

-Lienee siviili kesiihattu käynyt jo kylmiiksi, joten on otta-
nut naapurin piiiihineen. No seliryksesrähän sekin kävi
tuokion, mrrtta asia valkeni iikkiii, kun kor.rh.rn pääryovesta

rynräsi piippolakkeja joukkueen verran ulos ja järjesryi
"soppajonoon". Koska rilanne kehirryi niin nopeasti, er-
ten ollut edes el-rtin1't vaunu.r pysiiytciä, vaan pitänyt sen
hiljaisessa liikkeessä, päätin kääntiiii ar.rtoni mahdollisim-
man vähin iiänin. Pihassa oli lun.ri niin paljon poljemua,
ettei truton kääntäminen tuottanut vaikeuksia. Ajoin ym-
piri ja mal.rdollisimman hitaasti maantielle, käänryen
rulosuuntaamme. Vasta, kun olin päässyt kappaleen mat-
kaa takaisinpäin, rupesin painamaan "nappia lautaan".
Kotrlun pihalta ei peräämme arnmuttu laukaustakaan.
Saattoi olla niin, että rohkea pihaanajo pani vartijar.rkin
luulemaan auroa omille kuuluvaksi. Vasta paluumatkalla
saimme peräämme heikkoa tulta ja mm. kardanikopassa
oli kuulan reikiä.

Savukoskella kiyryi lopulta eräs nuori vänrikki, jolle
lastin luovutimme jossain kunnantalon pihassa. Kertoi ol-
leensa passissa koko aamupuolen, mutta juuri ohiajaes-
samme oli sarrunur pistäyrymään "lämmittelemässä".

Pakkasta oli yli kolmekymmentä astetta, mutta olisihan
kuitenkin ollut vara vaihtoon. Meille oli vähällä käydä
niin, että väärät vastaanottajat saivat kranaattilastimme.
Mutta sodassahan sattuu jos minkälaisia yllätyksiä.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia sekä
epäsäännöllisyyksiä tahi puutteell:suuksia
lehden jakelussa koskeva kirjeenvaihto pyy-
detään !ähettämään osoitteella: Pl. 10820,
Helsinki 10.
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