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Koukunniemen maastoa
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kahdeksatta vuorokaurta linjoissa Taipaleen

Koukunniemessä. Aamupuolella helmikuun

4. pnd, 1940

kantautui korviin liikehdintää JR 21:n etumaastosta päin.
Nyt alkoi hikoiluttaa. Mitän ei näkynyt, varovainen liikehtely vain jatkui. Kuului tömähdyksiä ja kopuruksia.
Toivon oli mentävä tekemään ilmoitus tilanteesta vänrikki Haapamäelle. Tämä mååräsi kaikki miehet
taisteluhautaan. Alkoi jännitrynyt odotus. Mitään ei kuitgnkaan tapahtunut, liikehtiminen vain muuttui äänekkäämmäksi. Päivä valkeni.
Nyt selvisi mistä nuo yölliset äänet olivat johtuneet. Vihollinen oli kaivanut lähelle tukikohtaa taisteluhautoja.

Eräissä paikoin oli väliä vain nelisen§mmentä metriä.
Odotettiin rynnäkköä. Yllärykseksi sitä kuitenkaan ei tapahtunut. Oltiin ymmällä. Mikä oli vihollisen tarkoitusi
Se selvisi kuitenkin melkein välittömästi, sillä keisikranaaueja alkoi sataa monttuihin. Vihollisella oli niitä runsaasti käytettävissään ja varsinkin alkuvaiheessa niitä ruli kaatamalla. Useat haavoinuivatkin niistä ja lääkintdmiehillä oli kiireiset ajat, avunpyyntöjä sateli joka puolelta.

Vihollinen olisi saanut pahempaakin ruhoa aikaan, mi-

kiili olisi ollut huolellisempi kranaattien heitoissaan. Nyt
niillä oli enimmäkseen montruun rullessaan pitkä paloai97

ka jäljellä ja nopean toiminnan ansiosta sääsryttiin pahemmilra meneryksiltä. Hermot ne kuitenkin pitivät tiukalla koko päivän.

Illalla vänrikki Haapamäki kulki taisteluhaudoissa tieTana yörui pääsemme pois. Tulee uudet

dottamassa:

- kokonainen pataljoona Etelä-Suomen miemiehet tilalle,
hiä. Uutinen otettiin iloisesti vastaan.
Iltayöstä nuo uudet tulivatkin. Olipa komeata poruk-

kaa.
Puhtaita poikia. Heillä oli vitivalkoiset lumipuvut. Kypäränsäkin he olivat maalanneet valkoisiksi. Meikäläisiä
se vähän ihmeryci, sillä §pärää ei täällä käytetry lainkaan. Se oli olevinaan jollain tavalla hankala ja paljastikin kantajansa helpommin kuin ruo päätä rnyöten painu-

va Iakkireuhka. Poiar neuvoivat posliinipoikia piiloittamaan kypäränsä mullan alle vihollisen näkymättömiin.
He kertoivat sen olevan paras maalitaulu ruota montun
turunaa reunaa vasten. Uudet miehet kukkoilivat puolestaan vastaan ja §selivät
ev21[6 teiltä patruunat loppuneet, kun yritätte tuolla- peikon naamalla vihollista peloitella. Meillä oli jo m<lniviikkoinen parta leuassa ja pesumahdollisuuksiakaan ei ollut.

Heidän lähtiessään taisteluhaudoista sanoi korpr. Eino
Kyllä minun tulee sääliksi noita poikia... niin
äk i
itsevarmoja...
mutta maksakoot oppirahansa, kun eivät
puhetta uskoneet.
Niinhän se on. Muuten, panitko merkille, että kaikki -olivat nuoria .ia nuoret tunnerusti huomaavat pian virheensä, vastasi Toivo.
Oli jo aamuyö, kun he saapuivat 6. komppanian telttaalueelle. IV joukkueen teltta oli montussa maanpäällä. II
joukkueen teltta taas montussa olisi ollut liian ahdas, .ioten
pojat menivät omaan telttaansa. He nukkuivat myöhään.
Toivo oli jo valveilla, kun Mäki ruli telttaan. Hän oli
herännyt jo aikaisemmin ja mennl't ulos.
Kuulkaas pojat! Siellä linjoissa, josta yöllä lähdet- käy sellainen s:ihinä, ettei meinannut pissaamisestatiin,
kaan tuolla kuusikossa tulla yhtään mitään sitä kuunnellessa. Kyllä siellä nyt saavat posliinipojat panna parastaan... minä vähän luulen, eträ pian siellä tarvitaan meikiläisiäkin. Antakaas pakkinne, minä läfrden hakemaan
saikkaa kennäkeittiöstä... keritään juoda saikat ennenkuin
tulee taas lähtö... nyt on pidettdvä klirettä. Poikia alkoi
kömpiä ylös tiloiltaan. Toisetkin lähtivät saikan hakuun.

M

:
t'
t'
I

tr

tr
;{

-t
"t

..t

*i

tr
l_

98

t-

E

Mäen ennustus kävi toteen. Saikat he ehtivät juoda, ennenkuin lähtökäs§ saapui. III ya IV rukikohta olivar vihollisen hallussa ja nyt ne taycyi ortaa takaisin. Uudet
miehet olivat nyt puoli kilometriä takanapäin.
Vastaiskuun keräyryi reilu pataljoona. Uusia miehiä jäi
komppanian verran reserviin. Järjesräydytdin lähtöasemiin odottamaan omien rykkien keskirystä ja arveltiin

montako paukkua mahtaisi rulla.
Keskirys alkoi. Se oli lyhyt ja naseva. Konekiväärir al-

koivat paahtaar se oli kuin lähömerkki hyökkäykselle.
Nfiehet ryntäsivät liikkeelle. Toiminta
maastokin auttoi.

oli

nopeata, tuttu

Vänrikki Jorma U o ri I a n joukkue syöksyi kolmostukikohtaa päin. Päästiin jo yhteyshautaan ja slirå edettiin
edelleen taisteluhautaan. Kaikki kdvi nopeasti. Vihollinen
ei ollut osannut odottaa näin nopeata roimintaa, se oli
kuin hölmisrynyt. Kaikki näytti sujuvan hyvin, kunnes
Mäki juoksi Toivon luo.
Joukkueen johtaja juoksi vihollisen konepistoolia päin.
Tule minä näytän! Toivo tunsi ilkeän piston rinnassaan,
Jormakin! He tunkivat itsensä toisten sivuitse joukon kärkeen. Seuraava haudan suora oli ryhjä. puolivälissä sitä

makasi vänrikki Uotila zuullaan.
Tuon mutkan takana on loppupää vihollisia täyn- nyt Topi maksetaan tuo paha ryö korkojen kanssa.
nä...

Minulla on taskut äynnä "ranuja", onko sinulla lippaita
tuohon pistooliisi, §syi Miki.
Kyllä on sen verran, sanoi Toivo a katsoi påärtåvåi- Mäkeä silmiin.
sesti
Hyvä on, minä vedän heti parista "ranusta" sokat
- ya heitän ensimmäisen heti ruon mutkan yli ja toisen
pois
heitän etemmäksi... sitten onkin sinun vuorosi. Toivo
vaihtoi täyden lippaan konepistooliinsa ja nyökkdsi Mäelle. Samassa lensi jo ensimmäinen kranaatti ja sen jälkeen
heti perään toinen. Jälkimmäisen räjähdetryä rynråi Toivo mutkaan ja laskereli haudan täydeltä nikkeliä. Se te,f

hosi.

Vielä tuo viimeinen mutka, karjaisi Toivo!
Hän syöksyi Toivon ohi ja samassa heilahti kranaartikäsi. Ja heti perään toisenkin
kerran. Ensimmäinen räjähdys... toinen tömähdys... Toivon ase puhui ja piru korjasi omansa. Ei näkynyt enää yhtään seisovillaan olevaa pappaa siinä montussa, taisteluhauta rauhoittui. Miehet puuskurtelivat ja nojasivat hau-

-Miki oli jo vauhdissa.

Käsikranaatin

heittäjä
SA-bu

dan penkkaan.

Miki

Hyvin sinä päästelit... ei tarvitse uusia, virnisteli

katsoi kaveriaan ihailevasti.
Olet sinäkin koko mato noiden "ranujen" kanssa, ei- minun tarvinnut kuin loppuja siloitella, vastasi Toihän
vo hengäsryneenä.
Tuo oli sataprosenttinen vyöryrys, totesi muun jou- kanssa paikalle saapunut vänrikki Vilho Pe nge r.
kon
Olin tuolla keskivaiheilla enkä ensin oikein käsittänyt,
-mistä oikein oli kysymys.
Se oli tuon Mäen tempauksia, sanoi Toivo kaveriinsa -vilkaisten.
Yksinkö Mäen, tiedusteli vänrikki Penger ja katsoi
- huvittuneen näköisenä.
Toivoa
Toivohan siinä halusi kostaa, kun rappoivat mei&in- johtajamme, sanoi Mäki vakavana.
No, joka tapauksessa se oli kymmenen pisreen jurtu.-Me miehitämme toistaiseksi nämä taisteluhaudat, mutta annetaanpas pojat vähän vauhtia noille erumaaston pötya

kijöille.
Toiset jo ammuskelivatkin pakenevia vihollisia, jotka
yrittivät päästä aukion ylitse. Mäki oli taas vauhdissa
Paljon niitä pahuksia vielä on elävien kirjoilla...- ei
ne- kaikki kuolleet lähestulkoonkaan. Vieläköhän niitä
ruolla haudassa, jonka kaivoivat!' Minäpäs kokeilen pirua...

Mäki heitti jäljelle jääneet kranaattinsa vihollisen toissa
yönä kaivamaan hautaan. Toivo ei edes halunnut katsoa
sinnepäin. Hän istua juroai pikakivääripesäkkeen askelmalla je ajatreli äskeisiä tapahtumia. Häntä kuvotti. Elottomia kasoja lojui montun pohjalla... nuokin olivat vielä
äsken eläviä, ajattelevia ihmisiä... niin se oli Jormakin...
voi taivas, että hänkin kaatui... kuinkahan paljon niitä
meni taas meidänkin komppaniasta...!'
Hän havahtui mietteisrään, nousi ylös ja sanoi Mielle
99

Mennään oman .ioukkueen luo, se on kai tuolla vasemmalla
siivekkeellä.
He lähtivätkin. Pääsryään toisen
- vihollisen kranaanikeskirys. Vänjoukkueen luokse alkoi
rikki Haapamäki määräsi kaikki ylimääräiset miehet
korsuun, niin että tänne ei jäisi muut kuin vartiomiehet.
Vihollinen voisi keskittää pitkään ennen hyökkäystä, jos
se yleensä hyökkäisi ollenkaan tänään. Toivo rarjoutui

vaftioon.

Minä voin jäädä täile siivekkeelle. En ole ollut vartipitkään aikaan, saavat sitten miehetkir.r vähän huilata. Hän halusi olla yksin vähän aikaa... mitähän hän voisi

-

ossa

Jorman kohtalosta kotiinkaan kir,joittaa... helveni.
tänne on kaksi miestä jdåtåvd', määräsi Haapa-Kyllä
rnäki.
Minä voin jäädä toiseksi, sanoi Mäki kärkkäästi.
- No seivä on. Ja muut äkkiä korsuun... muistakaa sitten- olla varovaisia siinä kallion kohdalla... yksi mies kerrallaan.

Mäki ja Toivo jäivät kahden. Kranaattinrli jatkui.
Nyt on oltava varuillaan, sanoi Toivo, se tietää tar-

- nämä montut ja lähetteleekin aikamoisia teeriparkasti
via... on parasta törmätä aina sinne, mihin viimeiset ovat

pudonneet...
Samassa heistä vasemmalle räjähtikin valtava kranaattisarja, maata ja irtokiviä satoi heidän niskaansa.
Akkiä tuonne, kiljaisi Toivo ja syöksyi liikkeelle.
-Taisteluhaudan päästä ei ollut muuta jäljellä kuin kranaattikuopat. He heittäyryivät vielä savuavaan kuoppaan
ja samassa räjähti uusi sarja lähes sille parkalle, josta he
olivat lähteneet.. Tätä jatkui. Uusi sarja rymisytceli iälleen

lähelle. Pojat muuttivat jatkuvasti uusiin kuoppiin, syöksyilivät niihin, kuulostelivat ja ryntäsivät taas liikkeelle
tilanteen mukaan. Keskirystä .iatkui kolmatta tuntia, sitten se lakkasi ja tulitus siirtyi takamaastoon tuohon tuttuun sinne-tänne ryyliin.

taisi lakata. Herra alikersantinkin taisi tulla

-Jopahan
hiki,
virnisteli Mäki.
Hiki tuli, mutta

sääsryipris

henki kultakin... ei

se

muuten
taida korpraalinkaan paita kuiva olla... He tarkas-

telivat etumaastoa ja kuivailivat hikisiä ja rapaisia kasvojaan kämmenselällään. Mäki puhui kuin itsekseen...
Ei ole Mäkiahon poikakaan vannaan montaakaan
- näin ahkeroinut...
kertaa
Harvemmin, vastasi Toivo yksikantaan, mutta sil-

- ei ollutkaan henki \'syrnyksessä...
loin

Kyllä se niin on, emä jos paikoillaan olis oltu, niir.r
- olisi paljon läherertär'ää sinne pitäjän vanhaan kirkeipä
koon, vai mitä...
Heidän siinä vielä jurellessaan tuli paikalle Haapamäki.
Hänellä oli ryhmän verran miehiä mukanaan.
Täällähän näyttävät irsiat olevan hyvin... tuolla toi- siivellä oli huonoa tuuria. Urrila kaatui ja Hasella
kanen haavoittui vaikeasti... no. nvt te pääsette korsuun. Nämä pojat huolehtivat toistaiseksi vartioinnista.
Ilta oli jo alkamrt hämärq'ii. Toivo ja Mäki lähtivät
Haapamäer-r kanssa korsulle. Heidrin saavlrttLlaan yhteyshautaan huomasi Toivo vielä joitakin kearurleita, jotka

oli nostettu penkalle korsun sivuur-t. Hän juoksi

katso-

maan oliko Jorman ruumis vielä nieh,lollisesti niiderr
joukossa, mufta se oli keritry siirtää jo muuelle. Toivo oli
petrynyt, hän olisi halunnut vielä nähdä ruumiin... vaan
eihän se siitä enää miksikään muutruisi. Toivo ajatteli.
Hän päätti kirjoittaa kotiin rnal.rdollisir.r.rman lr'hyesti juuri niinkuin kaatuminenkin tapahnri... se olisi el.rkä parasta...

Uudet miehet saapuivat ja ottivat mkikohdan halruun-

sa. Vanhemmat urakkansa suorittaneet pääsir'ät lähtemään jo tutuksi tulleelle teltta-alueelle. Kaikki olivat vaisuja ja hillaisia. Kuinkahan kauan tätä vielä jatkuisi...
Taipaleen asemien
maastoa Talvisodan
järjirtä
SA'kut

lr l',
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LAURI SARVANTO
TALVISOTA oli alkanut ja lisäjoukkoja tarviniin. Oli pemstettu 21. divisioona, jonka esikunta oli Riihimäellä,
divisioonan komentajana eversti H e rs a I o. Divisioonan viestipataljoona VP 21 koottiin myös Riihimäellä.
Siihen kuului Keskuskomppania, päällikkönä res.luutn.

Siland er ja

Puhelinkomppania,

pällikkönä

tämän

kirjoittaja.

.e"t"

Oli todella kiireitä viikkoja ennen rintamalie lähtöä.
Varsinkin kon.rppanian toimistossa saariin valvoa yökaudet. Komppanian vääpeli, kersantti Solala ja kirjuri,
alikersantti Y aar n a tekivät raskaan ja hyvän ryön. Tähän mennessä olivat jo parhaat miehet joutuneer rinrarnalle ja jouduimme kokoamaan porukan vanhemmisra
reserviläisistä .ja I luokan nosromiehistä. Siinä jouduttiin
sii rärnään raih r-rais ia ukko ja Kouh.rtuskeskuksen ki rjoihir.r

t

{
i.

ja pyytämään ur.rsia tilalle, jotka oiivat yhtä raihnaisia.
Loppujen iopuksi saimme määrävahvuuden räyteen, mutta meidänkin komppaniaarnrne tuli mukaan aseettomaan

palvelukseen määrätty jä miehiä.
Varustusten ja aseistuksen hankinnassa oli myös hornrnzra ja jopa joskus pientä sar.raharkkaakin Kotrlunrskeskuksen kihojen kanssa. Mielestän.une he eivät aina rar-

peeksi innokkaasti touhunneet asiassamme rnukana. Pieneliä kateudella taisivat katsella rneitä matkalle valris-

tautuvia. Olihan n-reillä korlppanioillakin keskinäistä
köyclenvetoa saaravissa olevasta materiaalista. Kesktrskornppanian päällikkö oli hyvin aktiivinen rässä suhteessa porukkansa puolesta. Kun kuulimrne, että uusia rekiläheryksiä oli saapunut tallien luo, niin kiiruusti rnenirnme
kärkkymään, olisiko vaihtomahdollisuuksia jne.
Loppujen lo;ruksi rneillä olivat kunnolliset reet, valjaat,
sukset .ja vaatetus (rnalli Cajander). Tulos saavuterriin monenkertaisella vail.rtamisella ja puhumisella. Vaikeana
h'sln-r1'ksenä

oli kornppanian ainoa kuonna-auto. Virka-

reirse ernme saaneet sitä millään keinoin kuntoon. Kaikenlaiseen Koulr.rtuskeskr.rksen ajoon sitä jatkr.rvasci vaen

hdurtiin. Lopulta annoin kuljettajalle käskyn: "Viekää
ar.uo mihin tahansa korjaarnoon kauppaiassa ja rnistä tal'rrr.rsa liikkeestä haette rarvittavat varusteer je kaikki tämä r,irlrion laskuunl

Puhel inlangat

lauloi

Muistelmia

Uie$iPztn

" Näin

tr.rli auto vil-rcloin kuntoon.

Joulun vietostakin pieni muisto. Jouluaterian ryyppyä
emme saaneet aattona, kuulemma sotilaspastorimme ansiosta. Ei muka monet miehistä voisi sellaista hyväksyä,
vaan loukkaisi se heidän tunteitaan. Joulupäivänä ryyppy-

aineet kuitenkin nrlivat komppanian toimistrxrn. Jotta
emrne loukkaisi kenenkään tunteita komensir.r ruokailurivissä: "Ne, jotka eivät jouluryyppyä hah-ra ottaa, kaksi askelta eteenpäin, marsl" Kukaan ei astunut ja niin vääpeli
jakoi puolikkaan pullon jokaista viittä miestä kohti. Näin
tåmäkin jLrttu jär.iesryi kaikkien ryyryväisyydeksi.
Pakkaset olivat kovia, ja hämmäsryttävältä runrui lukea
tiedotus:

sännöllisiä,

42 C Riihirnäellä. Junien kulut olivat epä-

ja Riihimäen aseman odotussali oli aina
täynnä sodan .jaloista poistuvia lapsia, naisia ja vanhuksia.
Kaikki olivat kärsivällisiä, ja kun joku aloitti isärunaalli-

sen laulun, yhryi siihen koko odotussalin väki. Vieläkin
sykähdyttää mieltä tdmä muisto. Nuoremmat henkilöc
oasivat usein taitavalla huumorilla virkistää muitakin.

Puhelinkomppaniasta
101

'Tolppa-apinoita" §össään
Ulkona oli pimeää, vain ratapihalla oli vaihteiden kohdalla pienet valotuikut.
Lauantai tammikuun 20. päivä 1940 oli lähtöpäivämme, vaikka ei ollut meissä vielä silloin oikeata rutiinia.
Suojeluskunnan riveissä manöövereillä kokemusta saaneet
olivat kuitenkin hyvänä esimerkkinä ja opastajina muille.
Heillä olivat jopa sotilasmalliset puvutkin. Eräs helsinkiläisporukka tunnettiin nimellä "Ne 17". He saivat mo-

saapui vasta klo 21 olruaan tietoinen iunan myöhäsrymi-

raalista tukea toisiltaan

rä.

ja sekin nosti henkeä. Lotta
Swärd-järjestön suuriarvoinen ryö <lli myös tullut selvästi
ilrni koko YH:n ja varustautumirn ajan. Aseemme olivat
kaiken arvostelun alapuolella. Suomen eduskuntaa saanemme siitä kiittää. Minulla upseerina oli pahanpäiväi-

nen belgialainen pistooli takataskussa,

ja olihan

myös

puukko vyöllä.
Lähtöpäivänämme oli ahkerasti viholliskoneita Riihimäen yllä ja mm. suuri Tiilitehdas paloi. Käskyn mukaan
Keskuskomppania kuormasi klo 19 ja Puhelinkomppania
klo 20 Takakasarmin lairurilla. Komppaniamme lähti klo
19,30 hyvin sotaisan näköisenä kasarmilta alokkaiden
meirä ihmetellessä. Oli kuutamo ja kova pakkanen. Lairurilla ei kuitenkaan nä§nyt junaa eikä Keskuskomppaniaa, ainoastaan muutarna hevosvaunu. Keskuskomppania

102
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klo 2 yöllå. Kuljetuksen johtajana oli
Keskuskomppanian päällikkö, joka ei kuitenkaan voinut
antaa lupaa välillä kasarmeilla käyntiä varten. Oli ihme,
että miehet ja hevoset eivät sairasruneet tässä odotuksessa

sestä, joka saapui

hirmu pakkasessa. En saanut edes lupaa lastata

hevosia

paikalla oleviin vaunuihin, mutta ennen puolta yötä tein
sen omalla vastuullani. Komppaniaani kuului 35 luupää-

Klo ,i aamulla junamme puuskutti ulos Riihimäen asemalta kohti itää. Miehistö oli cavaravaunuissa ia upseerit
vanhanmallisessa kamiinalla varustetussa henkilövaunussa.

Oli kuutamo, ilmahälyq's ja Tiilitehtaan palo loimusi

komeana. Olin väsynvt ja halusin rentoutua. Valmisteluvaiheen huolia ei enää ollut ja rulevaisuuden huolet Her-

ran huomassa. Vaunun lämmirryä nukuinkin yhtä mittaa
toista vuorokautta eli maanantaiaamuun saakka. Ruokailuun ainoastaan joku minut välillä herätti.
Maanantaipäivän junamme odotteli Alhon asemalla illan tuloa. It-aseita ei junassa ollut, mutta pari omaa hävittdjää näimme rataosuutta partioimassa. Ilmavaaran takia

olimmekin erupäässä maastossa tai lähitaloissa. Erään

he-

vosmiehen hermot vähän järkytryivät vartiovuorollaan
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rernmissa suksissa kuin joukkueen miehet.
Er aalld kansakou.lulla kävi v iihdy tyskierruekin hyvällä

kun kommunistit on hävitetry "läheltä ja kaukaa". Kom-

ohjelrnalla. Erikoisesti jäi mieleeni nuoren Tu ire Orr i n esiinryminen. Hän oli hiihtopuvussa ja vaikutti ko-

Ruotsissa ja Ranskassa.

vin nuorelta, sanoisinko pikkurytöltä. Hänen esiinrymisensä oli kuin §psän raireilijan ja sirä hän varmaan olikin. Mukana oli myös näyttelijä Rinne, joka hänet
isällisesd saatteli lavalle. Uuno Laakso ja Aku
Korhonen olivat muistaakseni mvös mukana kiertueessa. Sama kansakoulu
leen.

pommirettiin myöhemmin

ru-

Divisioonamme oli viholliselm saanur lempinimen
"Posliinidivisioona". Olimme ainakin valkoisempia kuin
aikaisemmin tulleet rintamajoukor. Meillä olivar lumipuvut osittain hevosia myöten. Suksemme, rekemme ja mo-

net muut välineemme olimme maalanneet valkoisiksi.
Kerran tilasin myös valkoista erisrysnauhaa sellaisia kaapeliliitoksia vamen, jotka myöhemmässä vaiheessa on uu-

munistien toimintahan kiellettiin silloin kaiketi mm.
Kaiken kestokyky oli yllättävää. Konevitsan parterir
olivat kerran koko päivän valtavassa pommisateessa. Kuvittelin, että lieneekö enää saarakaan olemassa tälläisen
jälkeen. Seuraavana påivd.nä patterit ampuivat entiseen
malliinsa ja Laatokan jään kautta ei vihulaisella ollut tulemista. Kerran olimme koko yön hälyrysvalmiudessa, kun
pelättiin, että rintaman on veräydynävä Taipaleen joelta
ja Suvannolta Pyhäjärven korkeudelle. Etulinja kesti kuitenkin silloinkin, niinkuin sodan loppuunkin asti TaipaIeenjoella.

Pataljoonamme komentaja oli kova leikinlaskija ja antoi meille lempinimiäkin lisäämällä nimiimme larinalaisia päätteitä. Jokin pieni huomaurus ojennusmielessäkin
kävi täten erittäin leppoisasri. "Meidän paraljoonassa ei
kasvateta partoja", mli häneltä kerran kahvipöydässä sa-

r,{
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Auto puhelinlinjan
rakentam isväl ineenä nopeutta
vaativi ssa ti lanteissa

delleen tarkistettava

ja uusittava. Nyt joku koiranleuka

sai aiheen veistellä, että posliinidivisioona pädllystää kenr-

tdkaapelinsakin val koiseksi.

Meille lienee suunnireltu Taipaleen lohkon vasraanortoakin jossakin vaiheessa. Ainakin kävimme kerran rutusturnassa siinä mielessä viestiverkkojutruihin asianornaisessa komentokorsussa. Res.luutn. Pöy höne n
siellä meitä valisti asioissa ja vieraanvaraisuus ajan hengen mukaan oli paras mahdollinen, kun tarjottiin pullakahvit.

Häiritsevä ilmatoiminta saartoi käydä joidenkin hermoille ja hermoston häiriinryminen oli jopa tarttuvaakin.
Ainakin eräs ryhmä ruli vähitellen hiukan vauhkoksi, ja
niin siitä piti erds mies toimirtaa sairaalaao saakka. Hän
ei tahtonut uskaltaa pysyä sisällä, vaan tallusteli hiipivällä

tyylillä mielellään metsän suojaan pelokkaan näköisenä.
Hänelle oli tullut mielijohde, että vihollinen vainoaa erikoisesti heidän mökkiään. Rauhan rulrua mies palasi terveenä takaisin, josta olimme luonnollisesti kaikki iloisia.
Mieleeni jäi erikoisesti saman miehen oprimisrisuus sodan
alussa, kun hän sanoi, etä kyllä nyt asiat hyvin menevät,
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noruksi kuin ohimennen, kun meiilä kahdella res.vänrikillä minulla ja Haapiolla
olivat ajamanomat parransänget. Eikä kasvatettukaan, ainakaan upseerien keskuudessa. Parrankasvattamisvilliq's oli silioin §llä muo-

tiakin.

Varustäydennyksestä pieni jutru. Jokin jv.mies ei ollut
kaatuneen vihollisen jaloista saanut huopatossuja pois,
jonka vuoksi hän oli tuonut tosut jalkoineen korsuun sulamaan. Tarpeettomat jalat heitertiin sitten oviaukosta
takasin ulkosalle. Tämän kuulin juttuna, jonka todenperäisyyttä en tunne.
Desantit olivat uutuutta. Pyhäjärven jäälle niitä tipahti
eräänä yönä 10 miestä. Kev.os. 2 1:n toimesta ne pian tuhottiin. Eräs meikäläinen oli §lmäverisesti maannut nietoksen takana, kunnes eräs desanteista oli ampunur aseensa
ryhjäksi ja heitellyt kaikki käsikranaattinsa, jonka jälkeen
miehemme oli ensimmäisellä laukauksella ampunut desanttia siLnään. Silmään ampumalla hän oli vapauttanur
erään toisenkin desantin autuaammille laskuvarjomaille.
Asemasodasta
etuja ja res.vänr.

oli

viestimiesten hommille måärdrtyjå
S aar iah o n joukkueellaoli ti-

Urho

laisuus rakennella uutra puhelinkeskuskorsua. Vaikka oli
joutilasta aikaa, emme pohtineet maailmantapahnrmiakaan emmekä straregisia kysymyksiä. "Kyllä ne leijona-

kauluksirt niistä asioista huolen piåvät", oli

res.vänr.

Haaviston vankkumaton mielipide.
Erään Turun puolesta kotoisin olevan alikersantin sananparsi kuului: "Ei ne Turkku silliäks saa! " Sanoma-

lehder rulivat rintamalle, samoin kirjeet, vaihtelevalla
nopeudella. Haavisto muistaakseni otti toimiston koneella
eräästä kirjoittamasman kirjeestä 10 kopiota. Näin monelle oli kirjevelkaa sillä kertaa.
Nlaaliskuun alkupuolella alkoivat asiat saada uusia

känteitä. Divisioonamme jalkaväki JR 61, JR 62, JR

63

je Kev.os. 21 olivat kärsineet tappioita ja joutuneet reservien ominaisuudessa Kannaksen kuumiin paikkoihin ja
niin viesripataljoonammekin siirremiin Vuosalmen lohkolle. Mobergin joukkue lähti etulinjan viestihommiin,
Saariahon joukkue purki tarpeettomaksi jääneet yhteydet

ja Haaviston joukkue alistettiin muille. Komppanramme
uusi majoitusalue tuli olemaan Vuoksenrannan Niittysuon
kylä. Yöllä alikers. Vailamon opastuksella tiedustelin kylän majoitusmahdollisuudet ja aamulla pataljoonan kolonnan saapuessa sainkin nopeasti kaikki omat miehet ja
hevoset sopiviin suojiin. Maisemat §llä näin päivän valossa näyttivät vallan erilaisilta

kuin yöllä tiedustelumat-

kallani.

Niirrysuon kylä oli "eri" paikkaa. Vaatimattomissa maioissa oli ennen meitä ollut majoiterruna ryövelvollisia.
He olivat jättäneet rakennukset kaikkea muuta kuin siistiin kuntoon. Kodikkuus oli siis kaukana, kun ei valkeitakaan päiväsaikaan sopinut tehdä pesiin. Tör§ ja luteiset sängyt heiteciin ulos ja uudet makuulavitsat kyhättiin. Alueella majaili myös A-kolonnan miehiä. Heidän
res.vänrikkinsä kuvaili meille ryövelvollisten elämää. Hän
oli poikennut erääseen tölliin tietä kysymän. Kaikenikäisiä ja näköisiä miehiä oli sitten iltahämärässä maannut

Viestimiehet seuraavat
hyökkäystä vetäen tapsia
pitkin rajalinjaa

Puhelinvälittäjiä

pircti täynnä. Hellan päältä savutorvesta oli kiilunut silmäpari ja sieltä lienee tullut jokin vastauskin. Hän oli todennut, että hellan renkailla istui mies pää savutorvessa
ja kädet ristissä rinnalla. Oli ollut kuin "Sing Singin vanki".
Järjestyneellä sotajoukolla ja työvelvollisilla on todella
erorsa. Näistä kertoili Saariaho havaintojaan palattuaan
eräähå kevytkiinteätyömaaltaan. Hän oli käänrynyt ryö-

velvollisten muonituslottien puoleen saadakseen päiväl-

listä miehilleen. Ruokaa oli luvatru ;a sitä oli sirten odo-

telru. Lottien kuultua, että poikiemme ruokailu oli pari
vuorokautta ollut vähän niin ja n?iin olivat ihmetelleet
poikien reipasta ja kärsivällistä mieltä ruokaa odotellessaan. Työvelvollisilta kuulema kuuli kunniarsa, jos ruoka
myöhrisryi viisikin minuuttia. Saariahon pyyntöön saada

tulla toistekin ruokavieraaksi, olivat lotat

vastanneet:

'Terveruloa, on oikein hauska nähdä oikeita miehiä; oikeita sotamiehiäl " Hyviä miehiähän ryövelvollisetkin oliva* ja tekivät heille annetut tärkeät tehtävät, mutta olosuhteet ja sotilaskoulutuksen puute oli lyönyt heihin leimansa.
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Jalkaväen aseiden ääner olivat tuttua kuuhavaa Niitty-

suon kylässä, mutra voimme senrään asua maan päällä,
kun oli mäki välissä. Vihollisen 2-rasoiset Tsaikka-koneet
pysyivät kuitenkin aina uskollisesti majapaikkamme yläpuolella, kuten kai kautta koko Kannaksen. Erään kalustovajamme ne ampuivat ruleen häryyrtäessään näkemäänsri liikettä ja kerran minäkään en meinannut käymälästä
uskaltaa ulos tulla. Lentolel.rtisiä saimme, joill. hymyilimme.
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Moberg oli tohkeissaan etulinjaryönsä pääterryaån ja
muistikin siitä puhua meille, joilra kranaatti ei ollut vienyt suksia jalan alta hajalle. Saariahon joukkue raas iourui kevytkiinteärakennuksellaan syleilemään isärunaata
syöksyvien hävittä,jäkoneiden takia. Uusia puolustusasernia varten rakennettiin kovalla kiireellä näitä yhreyksiä.
Pataljoonamme esikunta

oli

edullisessa näkösuojapai-

kassa. Kerran saapuessani paikalle, ilmesryi siihen vihol-

lishävittäjiä ja saman aikaisesti kummaltakin suunnalra
hevoskolonna hyvää vauhtia. Vimikkääseen rapaansa Pelkonen totesi: "Kun esikunta hakee suojaisen paikan, järjestävät komppaniat ilmavaaran ajaksi alueen räyreen
miehiä ja hevosia."
Erittäin kriitilliseksi muodosrui 12. p. maaliskuura.
Saariahon rakentaman yhteyden oli määrä valmisrua viimeistään seuraavana päivänä, ja minä puolesrani sain illalla määräyksen lähteä kaikkien saaravissa olevien n.riesten kanssa vastaiskuun divisioonan esikuntakomppairian
mukana. Vasikkasaaren kohdalla oli .i0 vihollisen hvökkäysvaunua murtautunur pitkälle läpi. Pian pädsimme
liikkeelle ja mukanani oli ainoastaan röpinän miehiä. Ennen perille pääsyämme saimme peruuruskäskyn, siilä pahin tilanne oli jo selvitetry. Joku jälkeenpäin sanoi, ertä
olisikohan meidän ollut pysäyteträvä hökivaunur panemalla sormi eteen. Aseemmehan olivar huonot.

Olimme saaneet kirjallisia ohjeita sodankäynnistä lumien sulettua ja uusia ohjeita autonohjaajille. Autokuljetustappioita oli ollut paljon. Näitä juttuja mietiskelin
nukkumaan mennessäni samoinkuin sitäkin, että varmaan

huomenna mennään vastaiskuun hiukan toisin lopputu-

loksin. Kuulin, että divisioonan esikuntakomppaniasta
oli tänään kaatunut miehiä.
Aamulla 1.1. maaliskuua 1910 klo 5 heräsin vallan tavattoman kovaan sodan meteliin, jolloin maa allamme tä-

risi. Klo 8 sain puhelinsanoman, toistaiseksi salaisuutena. että rauha ehkä astuu voimaan klo 11. Vihollinen ei
häirinnyt enää tällöin Suomen yleisradioläherystä, vaan läheni ohjelmanaan kaunista musiikkia. Tuliroiminta silri
.jatkui tavattoman valtavana.
Rauhantuloa toivoen lähdin esikuntaan. Pysähdyin juttelema,rn erään autonsa kimpusa häärivän korjausmiehen kanssa )a samalla panin merkille, eccä klo 1l alkoi
meteli h;rn'era ja harveta ja ) min yli l l oli maailmassa
tär'si hiljaisuus. Oli kuin olisi tullut kuuroksi. Todella ou-

dolta tuntui. Åutomies suhtaurui epäillen asiaan, kun sanoin hilj.risuuden merkitsevän rauhaa. Hän oli todella
ihmeisään. Esikuntaar.r asnressani kuulin Pelkosen iloisen
ten'ehdvksen: Tuolra rulee rauhan enkeli!" Päälläni oli
nimirräin eilen saamani uusi lumipuku ja naamani rietysri
tär'nnä hvmvä. Hvmvt kvltä hyyryivät, kun radiosra kuuiimme reuhenehdor Se oli iärkyrys.
Saariaho sai linj.rnnkennuksensa valmiiksi ja palasi takaisin pari runtie rauhlntulon jälkeen.
Seuraar-ana päivänä alkoi paluumarssi kohti Juvan pitäjä. Sitä ennen purettiin kaapelivhtelder ja reet lasratriin
mahdollisimman tä)'teen. Lährö tapahtui klo 16, jolloin
patal.joonan hevoskolonnaan kuului 60 luupäärä. Mieher
hiihrivät. Olin marssin johtajana. Ensimmäisen päivän
marssi 4J km Kin'un kirkon§lään oli sikäli hyvä, errä
vastaantulijoita ei ollut. Paremmat hiihtäjät saivat luvar.r
mennä edellä. Viestimieshän on tottunut roimimaan omatoimisesti. Seuraavan päivän marssi lmmolan kasarmeille
olikin jo vaikeampaa maantiellä liikkuvan siirtoväen ja
vastaantulevien evakuointiautojen takia. Paljon oli myös
eksyneitä lehmiä ja rnonet niistä olivat näänryr.reet tiepuoleen. Karjalan heimomme oli silioin erittäin kovilla, ei
ensirnrnäistä eikä viimeistä kertaa. Jokir.r autokolari oli aiheuttanut ruuhkan ja sellaisissa paikoissa piti häärätä jo-

pa liikennepoliisina saadakseni pitkän hevoskolonnani
ehjänä läpi. Oli vaara, että osa hevosista olisi saamanut
jäädä pussiin ties kuinka pitkäksi aikaa. Iltruryöhäliä pää-

Lyhytaaltopuhelin
toiminnassa

simme Lrmolan kasarmeille ja vielä saunarrnkin sarnana
iltar.ra. Nyt olirnrne uuder.r rajan on-ralla puolella. Haaviston joukkue palasi komer.rnukselta takaisir.r «rrnran komppaniaan. Vielä oli 2 päivän marssi ja niin olirnrne perillä
Juvalla Hatsolan kansakouhr.lla. Täällä kulutettiin aikaa
töiden ja viihän kouluttrksenkin n'rerkeissä, mutta jotain
huvin puolrakin oli keksittiivä. Lähetimme kerran kaupunkiir-r erään vanhernrnan mieherl saunaroppia" hakemaan Alkoholiliikkeesrä. Sieltä kuulemma saaaoi .io jo-

tain saada, kun oii 'kovar" plperit esittää. Miel.rellämrne
oli silnävika ;a joku lausuikin, että kyllä här.r saa, kun saman aikaisesti katsoo toisella silmällä myyidn ja toisella
silmällä ylähyllyn pulloja oikein pyytävästi. Sziuneroppia

tuli ja sitten my'ös laulua saunan päälle.
Keviiiin kuluessa häivf in.une vähitellen siviiliin koko
komppania ja .iokainen rnonta kokernusta rikkaampana.
Kiitokseni hy'västä aseveljeydestä ja terveiser.ri koko porukalle.
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JU]IAMATMA
JAAKKO FLINK

HAAVOTUIN Metsäpirtin kirkonkylän ja Taipaleen joen välimaastossa heti Talvisodan alkupäivinä. Yksi luoti
meni keuhkosta läpi ja toine^r hipaisi oikeasta lonkasta,
katkaisten mennessään takataskussa raha-astiani ja siinä
olleet sadan markan setelir.
Haavojani jouduin simen poremaan eri sairaaloissa melkein koko Talvisodan ajan. Kun toivuin, paikkasin myöskin ne katkenneet setelini ja kelpasivarhan ne kauppaan.
Oli sitten muistaakseni maaliskuun 9. päivir 19:i0, kun
minut

eräässä tarkastuksessa Jlvdskr-lässä huomattiin io-

ten kuten rintamille kelpaavaksi, varsinkin kun rintamilla oli puute miehistä. N{inutkin passitettiin vksikköni,
joka oli Taipaleessa.
Juna lähti Jyväs§'läsrä r'öllä. Matkustajina oli pädasiassa sotilaira, jotka.palasivat rintamille sairaaloisra ya lomilta. Jyväskylästä lähti mukaan myös pari sotilasra komennukselle, jotka veivät aseim rintamille. Aluksi marka meni hyvin, kuten junamatka tavalliseen tapaan. Ir{ieliala
oli apea, oltiinhan menossa rintamille, eikä siinä paijon
olluc ilolle aihetta. Kukin istui nurkassaan, ja joku kahisteli hiljaisena eväspapereitaan. Vaunussarnme oli myös
nuori mies, puheesta päätellen ensi kertaa menossa rintamille. Hän piti enin-rmäkseen puhetta yllä, jutteli vilkkaasti ja käytti puheensa höysteeksi runsaasti kirosanoja.
Vieressäni istui eräs oman komppaniani mies, joka oli
ollut koko ajan Taipaleessa, oli saanur josrain syystä pienen loman ja oli nyt palaamassa rakaisin. Tdmä vieruska-

verini kuunteli sitä nuoren miehen puhena ja huomautri
sitten niinkuin ohimennen:
Siellä Taipaleessa sitä ei enää tartte kirota ollen-

- eikä siitä ole siellä mitään apua. Kyllä se jää sinulkaan,
raliin pois. kunhan olet siellä jonkun aikaa.
Se oli vanhrn m;rsin" puhetta ja sellaisella naamalla,- enä se pani
nuoren miehen viihän hiljaisemmaksi.
Tährisessä maaliskuun yössä junamme lähestyi sotatoimialuetta. Kaikkialla oli pimeää. Asemat oli pommitettu
sekaisin, pihoilla oli tiiiiä, halkoja, puhelin- ja sähköjohtoja sekä kaikkea ryönää sikin sokin. Kun juna pysähryi
asemalie, ruli ilmahä\,rys. Pirneässä ,iuoksimme junasta
pornmisuojaan ,ja juna poistui asenalta jonnekin metsään.
Pirneässä juostessarnme kaatuilirnme rautalankoihin. Joltakin putosi repusta paketti, eikä sitä joutanut ottamaan,
oli päästävä maan alle pakoon. Kohta huusi joku pommisuojan ovelta:
Juna lähtee, nopeasti vaunuun!
- valkenemista
Ennen päivän
oli jo matkan teko mitä tu-

kalinta. Pimeät asemat ja pommisuojat ja pimedt vaunut,
kompuroimista ja kaatuilemista junan ja pommisuojan välilE. Vaan eipä ollut vielä tässä vaiheessa karissut nuorelta mieheltä se suomalainen voimasana, komeasti se vitlä
tärähti pimeässä yössri, kun mies kaatui iuostessaan puhelinjohtoon.
Kun olimme joten kuten selvinneet rautalangoista, valkeni maaliskuinen aamu kirkkaana ja heleänä. Se ei suinkaan tiennyt iloista ja rauhallista matkaa. Oli odotettavissa viholliskoneita loppumatkan seuraksi. Jännittynei-

nä tähyilimme vaunujen ikkunoista ja väliköistä kirk-

kaalle taivaalle, ja erilailla viheltämällä veturi antoi merkin ilmavaarasta. Maisemat vaihtuivat ja Taipale lähes-

q'i. Taas sukelsi junamme metsiköstä aukealle. Oikealla
puolellamme oli peltoaukea ja vasemmalla memää. Silloin
äkkiä ilmesryi vasemmalta rnetsän päältä kaksi venäläistä
häviträyää.

Ne hyökkäsivät niinkuin kaksi sutta junamme kimppuun. I\'futalalla lentäen ne kaarsivat heti peltoaukealla,
junan empäähän ja peräkkäin syöksyen avasivat konekivärirulen pitkin junaamme. Veruri parkaisi hätdhuutonsa ja alkoi jarrtttaa voimakkaasti. Kaikki tapahtui kuitenkin niin äkkiä, enemme kerinneet mihinkään. Veruri
kiijui niinkuin piiskamava koira, luodit rusahtelivat vaunujen katoista ja seinistä sisään, jossakin rämähteli Iaseja
rikki. Luodit lävistivät myös hyllyillä olevia reppuja ja
matkalaatikkoja.
Hädässä ihminen yrittää vaikka mitä. Niinpä mekin
työnsimme päitämme penkkien alle ja niiden tukirautojen
alle. Joku tempaisi repun tai matka-askin päänsä päälle.
Vaistomaisesti koetettiin edes pää saada turvaan. Siinä me
kyyristelimme vaunun lattialla turvattomina vihollisen antaessa armottomasti meille selkään. Eipä siis ollut ihme,
kun sieltä penkkien alta kuuluikin hiljaista muminaa "armon anomisesta", ei tosin viholliskoneilta, vaan korkeammalta valtiaalta.
Kovasta jarrutuksesta juna oli jo melkein pysährynyt,
kun ulkoa kuuh.ri huutoja:
Nopeasti n-retsäänl nopeasti metsään!
Ernme
siinä joutaneet katsomaan, moneenko äsken sattui tai montako sammui. Suin päin työnnyimme vaunuista ulos niin, että oven pielet ruski ja samaa §ytiä vasemmalle metsään paksussa hangessa hyppien. Tällä välin
olivat viholliskoneet jo kuitenkin ehtineet kaartaa junan
etupäähän ja konekiväärit rätisivät taas niskaamme. Kun
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hypp2isin vaunun rapulta hankeen, viereltäni kuului heik-

ko voihkaisu ja mies vieri ratavallin luiskaa ojan pohjalle
jäden siihen. Tajusin, että siihen sammui sen kaverin
matka. Jostakin tois,alta kuului valirusta: "älkää järäkö,

minuun sattui."

Viholliskoneet lopettivat kuitenkin tähän kahteen syök-

ja katosivat jonnekin maisemien
taa. Ryömimme metsästä radalle, autoimme haavoitru-

syyn piiskaamisensa

,
1

I

I
i

neen kaverin vaunuun sekä nostimme kaauneen sotilaan
ojan pohjalta avonaiseen tavaravaunuun.
Nopeasti oli taas lähdeträvä eteenpäin, viholliskoneet
saattoivat tulla takaisin millä hetkellä tahansa rarkistamaan tilannetta. Tästä jatkuvasta ilmavaarasta olivat monet miehistä kdyneet jo niin vauhkoiksi, ertä eivär uskaltaneet tulla vaunuun enää ollenkaan, vaan seisoivat vaunujen välissä ja rappuaskelmilla aina valmiina hyppäämään vaikka tdydestä vauhdista, kun vaan juna hihkaisee
hälyryksen. Ja niin todella kävikin. Kohta kun lähdimme
äskeiseltä paikalta liikkeelle, juna lähestyi pientä pysäkkiä
ja hihkaisi tavanmukaisesti ilmoiruksen tulostaan. Pari
miesä ei joutanut kuuntelemaan junan vihellystä, oliko se
rarkoitettu ilmavaaraksi vai miksi, vaan he hyppäaivär räydesrä vauhdista hankeen. Pitk2in matkaa he pyörivär rara-

vallin luiskaa päätyen ojan pohjalle. Luulimme, että siellä ka&esi kåtrd ja jalkaa, mutta kun juna pysähryi pysäkille, niin sieltä ne miehet juosta rehnuttivat rataa myöten perässä, eikä mitään vahinkoa ollut tullut.
Siitä pysäkiltä meinasivat ne Jyväs§lästä lähteneet komennusmiehet käänryä väen väkisin takaisin. Hermostuneina he selittivät, että eihän tästä eteenpäin voi kukaan
elävänä säilyä, on aivan turhaa yritidåkdån. Silloin puuttui
taas puheeseen se vanha "masi" ja sanoi vakavalla naamalla:
No, mikäs hätä tässä teillä on, tehän pääsetre pääreasemalta
pois, mutta meidän on jatkettava siitä eteenpäin,
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Taipaleeseen, missä sataa rautaa jatkuvasti, yörd, påivdå,
muiden lentopommien ja pienten aseiden lisäksi... Eihän
tämä ole kuin pientä rutinaa siihen verraten.
Se oli
vanhan "masin" vakava sana, joka tehosi ja taas -lähdettiin
eteenpäin.
Monien ilmahälytysten ja vaikeuksien jälkeen junamme
oli vihdoin päämäärässän Sairalan asemalla ja siitä jatkui
matkamme muulla tavoin Taipaleeseen.
Kun junamatkamme loppupuolella saimme sehyyden

edellä kerrotusta viholliskoneiden hyökkäyksestä, niin
tappiomme olivat supisruneet yhteen kaaruneeseen ja yh-

teen haavoittuneeseen. Uskon että Talvisodan talvena
tehtiin vielä monta paljon vaikeampaa matkaa. Mutta
olen kertonut tämän matkamme siitä syystä, että mielestämme oli suoranainen ihme, miksi me pääsimme niin
vähillä tappioilla, kun onaa huomioon, että vaunut olivat
täynnä sotilaita. Olen tätä asiaa ajatellut mielessäni monta
kerraa jälkeenpd,in ja olen sen rinnastanut mielessäni siihen ihmeeseen, kun "Taipaleen Laulussa" sanotaan että:
"Ihmeenä pysyy, mis' oli voimamme l'ähteet. Tietävär sen
vain sankarirykmentin tähteet..." Lienee ollut niin, että
armon anominen kuultiin sieltä junavaunun penkkien,alta...
*<

Pyhäjärven kirkolla nousimme Taipaleeseen vtevään
autoon. Jossakin vaiheessa meille annettiin runnussana,
joka tuntui olevan tärkeä "avain" Taipaletta lähesryttäessä. Auto kulki melkein sammutetuin valoin, ja sisällä ei
ollut tietenkään valoja. Kukin istui ajatuksiinsa vaipuneena. Kun nousimme vähän korkeammalle mäelle, näimme
vaunun ikkunasta kuinka Taipaleessa rykkien suulieskat
loimusivat.

Iltamyöhällä ilmoittauduin oman komppaniani töpinässä vääpelille. Hän antoi luvan levätä matkan vaivoista
sen yön ja seuraavan päivän, sitten illalla mennä muonahevosen mukana etulinjaan. Tämä töpinään menoni ca-

kello mitä miehillä oli, väännettiin taskusta esiin, kään-

pahrui 12. päivänä maaliskuuta 1940.
Yierin röpinässä yöni ja aamrilla rupesivat kaikki joutilaat miehet kaivamaan uutta korsun moncua. Hiljaisina
siinä lapioimme maata ja etu-linjasta kuului koko ajan tasaisra q'kkien jyliriiä. Usein ujelsi kranaatteja myös ylit-

neltiin mustissa kourissa ja vertailtiin toisiinsa. Kenellä
oli oikea aika? Vielä oli meikein tunti aikaa.
Tykistö vihollisen puolelta yltyi yhä ampumaan. Ei se
siis ole rotta. Mutta ei kai se lähetti omasta pädstään sel-

ssnme ja råjåhti kaukana takanamme. Vaihdoimme siinä
kuulumisia, jotka eivät olleet suinkaan valoisia, ainakaan
rintaman puoleisesta päästä. Eräs kaverini kertoi minu-lle
kahden kesken, että alkuperäisiä miehiä ei ole komppaniassa kuin muutama ja monet täydennykset ovar jo menneet eikä reservejä ole. Se ei ollut lohdullista kuultavaa.
Kello oli §mmenen seutuvilla, kun edelleen lapioimme korsun montrua. Erulinjassa alkoi silloin vihollisen
rykistötuli kiihryä ja entistä tiphempaan ujelsi kranaatteja
ylisemme. Samassa tuli läherti hengdsryneenä montun laidalle ja ilmoitti, että kello yhdenroisra aikana rulee rauha,
ja sen jälkeen ei kukaan saa ampua enää yhtään laukausta.
Joku töksäytti vastaan epäilevän sanan. Lähetti roisri sanorransa ja lisäsi:
Sellainen on kds§, se on tonal
-Sitten lähetti meni korsuun vääpelin luo ja ilmoitti tälle
saman asian. Lapiot pysähtyivät siihen paikkaan, yhrään
multakokkarerta ei lentänyr enää monrusta ylös. Jokainen

laista puhunut. Kello lähenteli yhtätoista, yhä seisoimme
montun pohjalla kellot kourassa, ja vihollinen ryönsi yhä

Niitä tunrui tippuvan sakeasti etulinjaan ja jatkuvasti niitä ujelsi myös ylitsemme kauas
taakse, oliko tämä loppukiriä, vai mitd?
Viimeinen viisiminuuttinen ennen yhtätoista mateli
kiusallisen hitaasti. Tuskin silmämme siirryivät kellon vii\<ranaatteja putkeen.

jys§ttivät pelosta, roivosta,
Ei se ole totra... Mutta
vaikka kellon viisarit matelivat hitaasti, ne saavuttivat
kuitenkin måäräajan ja niin tuli rauha Taipaleeseen. Tykistö ja kaikki aseet lakkasivat toimimasta, eikä ilmasta
kuulunut enää lentokoneiden jyrioäd. Tuntui kuoleman
hiljaiselta. Niin, sirä se olikin. Kuolemakin oli nyt poistunut Taipaleen kentiltä, ei kuulunut enää sen raivoisaa
sareista mihinkään. Sydämet

epätoivosta ja ties vaikka mistä.

ryskettä.

Töpinän miehiä kokoontui eräseen telttaan, likaisia,
parrakkaita, täisiä, vakavakatseisia miehiä. He pitivät pie-
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Korsun monttua
kaivetaan

Kellon

viisarit
matelivat
hitaasti,
kun rauhan
hetki lähestyi
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Juna kaatui
Aunuksen radalla

Kortinpeluu oli
sotaretkillä
yleisimpiä
ajanvietteitä.
Rahaa käytettiin
vain sen verran
kuin suolaa
keitossa

nen hartaushetken, polvistuivat teltan havuille ja kiirtivät Jumalaa rauhan tulosta. Minulle nousi pala kurkkuun

ja seurasin tilannena etäämpää sivusta, aatoksissani otin

kuitenkin osaa toimirukeen.
En ollut uskoa silmiäni ja korviani. Tunsin rästä sakista
siviiliajoilta monta karskia järkid, jotka eivät turhista hätkihtäneet ja kuitenkin he olivat nyt niin helryneet.
Samanaikaisesti, kun miehet olivat reltassa, vääpeli käMinkälainen rauha!
veli teltan ulkopuolella ja kiroili:
mies, meni ulos
Tällöin nousi teltan havuilta parrakas
huono rauha,
on
mielestäsi
väpelin luo ja sanoi:
Jos
niin mene jatkamaan,-on siellä naapurissa vielä miehiä
tappelemaan, mutta älä kiroile! Vääpeli ei vastannut mitdÄn.

Rauha... Rauha! Tuskin sen sanan suloisuutta niin täysin tajuavat muut, kuin sellainen henkilö, jonka se yllättä kovalla rintamalla taisteluhaudassa... Iltapävällä tuli

komppania etulinjasta, he söivät, levähtivät ja sitten lähtivät hiihtelemään kotiin päin. Taakse jäivät Taipaleen veriset kentät...

Pian Talvisodan päättymisen jälkeen alkoi niinsanottu
Jarkosota, joka kesti monta vuotta. Olin tässä toisessakin
sodassa taas mukana alusta alkaen. Talvella 1944 olin
kuormastokomppaniassa, joka ajoi puutavaraa korvesa joen varteen jossakin Petroskoin lähetryvillä. Kun kevät
nrli, muutimme korvesta kaupunkiin niinkuin ainakin jät110
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kät savotalta. Petroskoissa komppaniamme hajoitettiin
komennulaille, mikä minnekin. Ehdimme kuitenkin olla
kaupungissa parisen viikkoa ja kävellä oikein katuja. Elokuvissakin käytiin monta kertaa, errune tosin tavanneet
"Sanraa ja Lyydiä" niinkuin se enrinen kaveri 'Yillen
kanssa" vaikka kyllä mekin töitä paiskiriin koko talvi ja
syksytalvesta tapelti in jossakin Homorovirsan-Juksovan
seutuvilla.
Tuossa komppanian jaossa jouduin komennukselle Vosnezenjan kauppalaan, joka sijaiai Aänisen rannalla Syvärin jokisuulla. Sinne lähtevä porukkamme käsitti kuusitoista hevosta ja ajomiestä. Peuoskoista jonkin matkaa
etelään päin sijaitsi Pajusuon asema. Tältä asemala oli rakennerru pistorata Kallioselkään, joka sijaitsi Äa.rislat-

ven rannalla. Tå,mä rata kulki korpimaisemia fa oli kapearaiteinen, huono rata.
Vapunpäivän aamuna 1944 lastasimme Paiusuon asemalta itsemme ja hevosemme vaunuihin ja lähdimme
matkalle Kallioselkään, jatkaaksemme sieltä edelleen Vosnezenjan kauppalaan. Junan lastina oli yksinomaan mei'
dän komennusporukkamme sekä kaksi vaunulastia tiiliä'
Lasd oli sijoiteau siten, etä heti verurin peräsvi oli yksin
härkävaunu, jossa me kaikki miehet olimme reppuinemme. Kolme seuraavaa vaunua oli lastatru hevosilla, mukana yksi mies, "hevospaimen". Niin sitten juna vihelsi
ja lähti. Lähdimme vapunpäivän viettoon.
Porukkamme oli kaikki vanhemmanpuoleisia sodlaita,
monta vuolta sodassa olleita ia monta kovaa koitosta kokeneita miehiä. Olimme oppineet, erä niissä olosuhteis-
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oli osattava omaa ilo irti ja rentourua siinä missä se
suinkin oli mahdoliista. Näitä mahdollisuuksia huviin ei

sa

tosin ollut paljon sotatoimialueella, niirä räyryi keksiä
omasta keskuudesta. Kortin peluu oli yksi huvi ja ajanvietto. Rahaa siellä ei ollut paljon, murta kuitenkin sitä
l«äytettiin pelissä, ikänkuin suolana keitossa, se teki pelistä jännittävän. Olen siä mieltä, että tuskin siellä monikaan aivan tosissaan rahanhimossa pelasi, se oli vain
ajanvietettä. Iloisessa seurassa sai hetkeksi unohraa sodan
ja siviili-ikävän, ja hermot saivat levätä.
Lähdimme siis Pajusuon asemalta matkalle Kalliosel-

kän. Ja niin

istuimme härkävaunun lattialle rinkiin
niinkuin kiinalaiset arerialle ja aloimme panna toisillemme "nokkiin". Oli taas mukava tietää, kenelle ne rahat
kuuluvat. Siinä me mennä hyt§teltiin kohri tuntematonta
pdÄmädrdd. Vaunumme huojui kapearaiteisella radalla
niinkuin vene aallokossa. Sanoin siinä ohimennen roisille,
eträ tämä juna ei pysy pysryssä, kun se noin huojaa. Toiset
eivät siihen puheeseen kiinnittdneet miään huomiota.
Kuh junamme laski taas aika vinhaa vauhtia loivaa alamäkeä ja vaunurnme keikkui entistä enemmän, silloin
kuu-lui ulkoa takaapäin vakavaa ryskertä. Vaunumme nyrkähd pari kenaa edestakaisin ja pysähtyi. Kaatuilimme
siitä reppujen päältä mikä minnekin nurkkaan, niinkuin
tervaskantoja olisi ammutru ilmaan. Nopeasti siiä selvittiin ylös, ternrnattiin vaunun ovet auki ja mikä nä§, kun
koko junan häntäpää oli radan varressa syrjällän. Hevos-

Tulkaa auttamaan, hevoset tappavat meidät!
kormeja eikä rahan rippeitä haromaan
vaunun lattialta, vaan nopeasti kirveet käteen ja ulos. Ensimmäisenä autettiin hevosvahdit pois vaunujen ovien
rakosista. Ehdimme pian todeta, ettei ainakaan yhtään
miesrä ollut kuollut. Nopeasti aloimme sitten hakata met-

-Ei siinä joudettu

sän päin olevien vaunujen kattoja auki

saadaksemme

vaunuissa ryskivät hevoset ulos. Nopeasti ja varovasti sitä
hornmaa tehtiin, toiset löivät kirveellä lautoja rikki, toiset
t1'önsivät hevosen §lkeä tai jalkaa pois kirveen tieltä, toiset repivät lautoja siä myöten, kun ne suinkin lähtivät ir-

ti.
Pian saimme kaikki hevoset ulos metsään puihin kiinni
ja mukanamme ollut hevoslääkintämies alkoi rutkia niiden vammoja. Ihmeeksemme totesimme, ettei yhtään hevcta ollut kuollut. Naarmuja ne olivat polkeneet toisiinkengillään ja puremisen jälkiä oli. Muma mitään vakavampaa ei ollut. Miehille ei ollut rullut minkäänlaista
sa

naarmua.

Pari miestä lähetettiin rataa pitkin Pajusuon asemalle,
viemään viestiä onnettomuudestamme. L'iäkintämies hoiteli hevosia jonkun toisen avustamana ja me muut tehtiin
nuotio radan varteen metsään ja korvikepakit kärysivät
vartaissa.

paimenet siellä roikkuivat vaunujen ovien rivoissa ja

Aikoinaan tuli sitten korjausporukka, toi tullessaan uudet vaunut niiden tilalle, jotka jäivät siihen radan varteen syrjälleen. fukkourunut rata korjattiin ja illan hdmärtyessä lastasimme junan uudelleen ja lähdimme taas

huusivat:

eteenpäin kohtalon huomaan.
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Oinaansalmen räiäytetty silta

ON ehtinyt kulua aikarr l() vuortrr siirii. kun 'I-rrlvivrtamnrc alkoi. Kuultiin Mainilan laukar.rkser j,r s,un,rn rien
hyiikkiisi v iholl i nen Suor ucn puolelle lcr eri ll,i rint.rnrrrllrr.

lähri t linja-lutou Ilomrurrsiirr trulinjaa kohti.
ettri "kiit'clLiiin soitellen s()t.Ih.Irt

Sa-

.

NIe kiivintrne
laulellen. ainrLkin sc :1uro. rr-rissii rttin.i olrn. Michct sicllä
not:l;.r.ll,

Meitä lli Kuortaneen poikae jotrtLii l(.).1 1.19. tiir'.lennyksenii Lapurrt-t koml:,1rx11i111111 kun sorrr .rlkoi. Olimr-ne
Ilnra)oen kansanol.ristr.rlla majoitettuinr j;r liihriikiiskvii
vain odoteltiin. Silloin alikersanrti P e k r.r r i srinoi. errii
r1't hiin ottaa selviin ur-riss:.r. milloin sota lopprulr. Kun rrrrrntr valkcni. I)cktrri krrrj:risi:
Heräq'sl Sota päätq,y 12. p:nii rnarrlisktrtrr;r I9 t0.
- rninä näin ur-rissa rariltan r-rer,rvottelijat, ja heirlrir-r
Pojat,
lralreriins'r oli punaisella mcrkitry, että riruhanneur'ottelut
alkirvat 12.1.1910.
Heti ran.rr.rlla tuli rniiärii1's lähteä Ilornirntsiin. nrissii r.r-

veisoivlr. Sotrrnries ÅI.r-It,;ssi sluoi: Nyt pojet
rneillii on tosi c.iessii. IIinii k.r.r.]un hcti trristeltrr-r alkricssa. ' Hiin ;rloirti virrert Jotrtuk;ui sielut, on aikluln'rc kallis, r'uoten'rnre virr,rn.r vicrivi 1.oi5. Jecstrs ei s1'nrisctt st.,rtrre s,rllis. k.iikille Jrm())r.t .tutlttt.lctr sut.r. Tän-rii srri tuttneL.nirn r'.ik.rr',rksi j;r k.rikki vhn iviit virtecu "Oi velitk,rr
tic, jok;r eliimiiiin vre . K«>hta jo priätq'vi ;riiiviirnme ry'ii. '
Sarnrrlla rrr,rtor ;rjoivlt Oineatrsrrlnen sillrur vli, rnissii seisoi

jlvartiosotilaat olivat vihollisen hyiikkäyksen

elle.

pvsäyrrii-

neet. Niir.rpii saman piiiviin iltamyöhällä keskiviin vai112

iL-

hcissa

ra

javrrrtios«rti l.ts

vlhd issa. Kr.rr.rlui il'unettelvii,

m irr

kii vtrok-

si mentiin ;rr.rtolla liian liilrelle vihollistl ja jänniqs kasrr;i huil.l.utrnsa. kun tultiin tavoittecseerl, N{öhkiin auke-

OIi

kLrolernrrn hiljaista,

ja siiloin kuului

komenuus:

'Kaikki autosta ulos ja reput tien varteen." Kukaan ei
tiennyt, eträ meidät oli ruoru vihollisen keskelle, ja tämä
ruli ylläryksenä sotilasjohdollekin. Todellisuus oli nyt se,
että meidän komppaniamme oli rilavartiopataljoonan
kanssa motissa. Autot hädin ruskin ehtivät takaisin. Sitten
se hornankanila alkoi purkaantua. Kranaatteja di joka
paikkaan, ja samalla komppanian miehet vetäyryivät vasempaan tien varteen mesikktjön. Vihollinen teki saarrorengasta ja korjasi meidän selkäreppumme omaan talreensa. He saivat siviilieväitä ja uusia varusteita ja varmaankin olivat yllätryneitä tästä "ystävdllisyydestä".
Meiä vain harmiai sodanjohtomme möhäys, kun oli vastassa divisioonan verran vihollisia ja heille ruotiin täten
tuliaisia.

.

me vangiksi. Toista viikkoa n:li joka päivä aina joku sotilas sen jälkeen omalle puolelle harhailruaan mets'ässä.
l1 jäi lopullisesti vangiksi.
Heti ensi päivänä tulimme huomaamaan, että.meidän
joukkomme oli heittoporukkaa. Milloin meitä pataljoonan
rniehiä nakattiin kauas vihollisen keskelle, milloin taakse
tai sivulle. Kuuluimme ajan pitkän eri joukko-osastoihin.
Komppanian päälliköt vaihruivat myöskin neljä kertaa.
Luutn. Salmi oli vain 2 päivää, eräs ruotsalainen luutnanfti 10 päiväå, luutn. Syväri 2kk,ja loppuun luutn.

Kank aanpdä,.

Suomalaiset olivat kaivautuneer luiasti Oinaansalmen
maasroon. Tässä rauhanaikaisessa kauniissa paikassa vesis-

ö loi miä parhaimmat

puolusftsmahdollisuudet jääpeit-

Komppaniamme vetäyryi noin 300 metriä vasemmalle
aukean reunaan, missä oli harmaa mökki. Komppanian
päällikkö luutn. Salmi, yhdessä joukkueen johtajien
karusa suunnitteli murtaunrmista ulos modsta. Lähtölaukauksia jo kuului. Sotamies Myllymäki §syi alikersantti Pekurilta: "Mitä nuo tuollaiset ovat, kun niin
vonkuvat ja vinkuvati"' "Ne ovat nyr niitä kranaatin siruja\ jotka voivottavat ja etsivät maaliansa, lyö nyt äkkiä
maahan!" "Kyllä tänne motriin nyr jäävät kaikki eikä kukaan hengissä selkiä", oli Myllymäen olecamus ja syq
kältä dlanne todella näyttikin.
Kului unti odotuksen
jännirystä, silloin tzillöin putosi-kranaatteja sekaamme ja

aiheutti paniikkimieltä, varriointia pidettiin ympyrän
ruli ammutuksi myös yksi rajavartiosotilas, koska hän oli erilaisissa varusteissa.
Vihdoin tuli määräys: "Komppania levittäyryy kahta
puolta tietä" ja niin tehtiin. Kun oli edetry poispäin 100
metriä, niin yllättäen tulikin vihollinen ketjuaan kirisäen

muodossa ja mikä ikävintä, siinä

vastaan. Mikä ihmeellisinrä. r'ihollisen upseeri ampui ket-

I

)

justamme heti juuri sen Åla-Fossin, joka ennusti kaatumistaan. Sitten kaatui vihollisen upseeri ja lisäksi vihollisen sotilaita useampia. ennenkuin sen linja murrettiin.
Haavoittumisia tuli puolin ja roisin. Rajavartiosottlaita tapasimme m1'ös ja niin ru.lriin Oinaansalmen luo, srissä
yksiköllämme olikin pääpuolustuslinja.
Kolmen päivän päsrd meiddn komppaniamme komennerriin suksille, väkivaltairlle tiedustelumatkalle suuntana Möhkö. Reppujen menens sen kaiketi aiheutti.
Kierreltiin sivusuuntia ja niin pääsriin kenenkään huomaamarta taloryhmien luo, missä oli vihollisen suuri pesäpaikka. Joukot olivat hyvin kaivauruneet. Aluksi näytti
yön pinreydessä siltä, emä ei täällä ketään asu, muca joku
varomaton ampui vihollisen vartiomiehen ja voi sitd pauketta, mikä silloin alkoi. Kranaarreja nrli kaikkialle varmaan vil-rollisen omienkin sekaan. Konekivääripesäkkeet
avauruivat ja jakoivat sarjojaan. Sotamies Lantelan kanssa
kaivauduimme lumeen. Haavoittuneiden voihkinaa kuuiui. Selkäreppuni läpi meni konekivärisuihku ja ruokailuvälineet ym. jäivät hangelle, taaskin toin siis viholliselle välineiå, sillä nyt jäi vain ryhjä reppu selkäni. Lantelalla oli pk. ja minulla konepisrooli. Heti aluksi paljastimme asemamme ja olimme tuihtäimellä. 1) minuutria
kesti puolin ja toisin kovaa ammuntaa, kunnes alkoi kuulua uraa-huutoja. Nyt me olimmekin tappiolla, sillä saarrorengas yhä kiristyi. Meille ruli peräänrymiskäsky. Yksi
meistä jäi vangiksi ja tuli lievempiä haavoittumisia. Ainoastaan pimeys pelasti tuholta. Se todettiin, kun sulailla

kiirehdimiin omille linjoille.

Näitä tällaisia väkivaltaisia dedusteluja tehtiin

usearn-

pia, väliin kauaskin vihollisen selustaan. Kerran oli ker-

sanffi

Sarvikas

vähältä jäädä kaverinsa kanssa van-

giksi. Myöskin eräs kokonainen joukkue jäi yksiköstäm-

llomantsin rintama
Talvisodassa

teenkin takia. Pimeän rurvin vihollinen usein yritti asemiin, mutta lyötiin takaisin. Rintamalinja pysyi koko
ajan samana mihin se 30.11.39 pysähryi.
Petkelniemi ja Kääntämänsalmi olivat eteentyönnemyiä

rukikohtia. Petkelniemi näköalapaikkana sai vihollisen
käymän kovia taisteluja ja sentähden Petkelniemi vaihtoi
kolme kertaa omistajaa.
Joulun aattoiltana pääsi komppaniamme taakse noin 1
km päähän lepoon. lrpäsimme teltoissa ja muistelimme
joulunviettoa kotioloissa. Lapsuuden muistot lämmittivät
ja unikuvat kulkivat kotoisissa kohteissa, kunnes kranaarit, nuo kuoleman kanssa liitossa olevat sirpaleet sinkosivat sinne ja tänne. Teltoista alkoi kuulua valiruksia. Yhteen telttaan tuli täysosuma, jolloin 2 kuoli ja useampia
haavoitrui. Uni oli haihrunut kaikkien silmistä ja totea-

mulsena oli: ei maassa ole rauhaa eikä ihmisillä hyvää
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tahtoa! Tulikin heti komennus Oinaansalmen sillan luo,
yrirti tehdä läpimurroa. Silta oli siellä aikaisemmin tuhottu.
Aamun valjetessa 28.12.39 joukkueenjohtaja, luutnantti Kankaanpää sai määräyksen aottaa pataljoonarnme

seniä sentään tuli lämmitti. Ikävä vain, että lurnipuktunme tulivat mustiksi ja olivat hyviä maalitauluja valkoi-

missä vihollinen

sen lumen päällä.

Metsästä päin meitä uhkasi pahin vaara, sillä halkopinoien tun,in yritri vihollinen alati asemiimme. Usein oli
koko joukkue mukana valtavaa ylivoimaa vastassa. Vastuuntunro ja elämän säilymisen vaisto antoivar voimia,
vaikka kolmas päivä oli io rnenossa ilman rLrokaa. Usein
nälän kiusaamana rahroivat voimat pettää ja oli «rdotuksen
jänniq'stä. milloin ruokakuski rulee. Varmaankin jonktrn
rinnasta kohosi huoklus: Herra auta meitä, tän-rän kovan

miehiä Petkelniemeen, minne vihollinen oli päässyr tunkeutumaan massan voimalla. Juoksimme lahden yli ase-

miin.

Samanaikaisesti vihollinen yritri vastakkaiselta
rannalta Petkelniernen valtaukseen. Taas tuli pauketta ja

ryskerä. Lentokoneitakin parveili ilmassa tiedustelupuulrissa. Eläviä maaleja eteni jäärä pitkin. Jos joku kaatui,
niin uusia tuli tilalle. Alikersanrri Pekuri innostui, levirti
kdsiään ja taisteli koko joukkueensa kanssa. Haavoirtr.rmisia tuli myöskin joukkueen miehille. Sotamies Musrapää
haavoittui vaikeasti. Sarnoin sotamies R i r-r t a - Ma r r-

tila.

Vihollinen

oli

soclan taisrelijoirlI

Raivokk:ir.: taisreluj.r kär'tiin rnyös oikealla puolen

hellä Käinrf,mlns:.lmer ja pitkir.r

päättänyt ottaa rukikohdan halnrunsa

miesmassan voimalla. Uraa-huudor kuuh.rivat jo mersikös-

tä meidän oikealra puoleltamme. Vihollisella

riitti

rykin

ammuksia meitä vastaan. Haavoirtuneiden ääniä kuului.
Voi älkää jättäkö mua maalitauluksi, kr.rului M y I I y-m ä e n Jussin ääni. Haavoittunut makasi paareilla jaållä ja noutajat olivat suo.jassa. Meille tuli äkkinäinen lähtö
Petkeh.riemestä. Juostiin lahden yli Kääntämänsalmea
kohti. Haavoirtuneet olivat mukana ja ne ehdirtiin viedä
pois.
Luutn. Kankaanpään joukkue oli motissa. Me kaivau-

keuhkokuumeiser"

: .:-r'oinuneena jaksanut

Kankaanpää kehoirri: Kaivautukaa maahan ja pitäkää tul-

ma ja r'äsrnr': r.'ir::i.nme mies ampui sotamies A I a R a s r.r I r .r r':hineos,r niskaan. Siinä ei senrään pahemmin kär'nlt. j.:. ihmeeksi ruli samalla hetkellä ruokaklrski. Pelasrus ruli oikealla hetkellä ja pääsimme lepoon.
Yksikkömme nieher valtasivat Perkelniemen takaisin
ja vihollinen rröriin rakaisin asemiinsa, jonka jälkeen se

ta, sillä muuren re

rässä pakkasessa palellutte. Nyt me
asuimme maan alla savr.rpirrissä ldmmitellen kukin vuorol-

laan, eikä sinne maan koloon mahtunut monta kerralla.
savua enemmän oviar.rkosta, kun savureiästä.
Silmistä valui kyyneleitä tai vertä, mutta jäisen kylmiä jä-

Tuli tuprutti

Muonahevonen on saapunut etulinjan taakse
--a

+
g.

=

=:
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Lr

paeta,

vaan raisreli urhr,,,,. .es:r s.:nkerikuolemaansa saakka.
Kun sitten i..-rr:n:i: K.rnkeanpää palasi joukkueensa
poikien kans: r:i:is:n :semiin-rme, niin eräs unen vaivaa-

duirnme äkkiä hiekkaiseen maahan ja päätimme raistella. Jokaisen mielessä rakoi ajarus: vangiksi ei milläänl

p
**1
--* +

lä-

pääpuoiustuslinjaa,
mutta pr.rolenpäir'ln rik.i.rn vrhollinen veräyryi pois meirä
al.rdistamsr.r. Olih...r :e k.rksi jl puoli päivää koettanurkin
rynnätä asemiimme. srini onnisr,-rmarta. Tämä anroi trutta
voimaa ja virikemi rrrin-.inn:liemme. Lr.rutnanmi Kankaanpää tutki jor.rkkueens-. ;,rikien k,rnssa taistelualneen.
Halkopinojen r;k:n, i: s:r'i:li.: c.,li k.rrruneira vihollisia
useamPia. H:.rr'orti:nee: re , ,,ir':r korj;lnneet pois. Samoin he rurkir';; Pe:ke.nie::e:r r:.:srel::peikkaa illan pimetessä. IhmeeL.ee: :e,,',lr.rvir s,t::mies Rinrrr-Mirrttilan kaaruneena Kle: :"i-". :--rssf, LU viholliste oli vuorostaån k.r.rrunul i::::=: :-,r1-.-irressJ.ln irseään. Hän ei
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Hajalleen ammuttu kk. pesäke
Oinaansalmel la Talvisodassa

rauhoitrui vähäksi aike.r.
12.l .4O määrättiin meidän komppaniamme Petkelniemen tukikohraan vuorosra.ln piriimään vartiointia. Lepäsimme teltoissa. Yhräkkiä rulir-at sotamiehet N i k k ari ja T oppari juosren sanomaan, että heidän kohdallaan tuli I'lläträen pimeän run'in paljon vihollisia Petkelniemen kärkeen. Komppanian päällikkö, luutn. Syväri

korp. Rantapuskan ja
minut ottamaan selvää tilanteesta. Ei meidän tarvinnut
lähetti alik.

Hakolan.

paljon liikkua eteenpäin, kun kuulimme jo komentosanoja. Paljon tuntui olevan vihollisia. h'örsimme äkkiä komentopaikalle tekemään ilmoirusta. Koko komppania levimäy,ryi heti metsäiseen maastoon. Korpraali Rantapus-

kan kanssa riensimme runnustelijoina hiukan muita edellä. Meidän aavistamattamme vihollinen tuli aivan eteemme ja miten ollakaan, olin vihollisen kanssa samassa
ketjussa. Vihollinen oli silloin ensi kertaa lumipuvuissa ja
makasi ketjussa odotellen meitä. Onneksi minulla oli konepistooli ja oli synryä käsirysy vanjan kanssa. Kiersin
puute kaksi kertaa, ennen kuin sain konepistoolin toimi-

n;.;n. Åseet olivat aluksi liian lähellä mutta pian lauloi
konepisr«rlini ereen ja sivulle. Voivotusta ja valitusta al-

koi kuulua ja vihollinen vetäyryi ainakin siltä kohtaa
eräämmäksi. Olimme Rantapuskan kanssa vihollisen seassa rukalassa asemassa tosin lumeen kaivautuneina. Kone-

kiväri vihollisella

pädsti sarjoja meitä kohti 20 metrin

p"ässä. Suihkur kär'ivär uhkaavat lähelle, lumi vain pölly-

si. Rantapuska. joka ei heti pelännyt, sanoi: jompikumpi
meistä haavoimrul Sanoin: koetetaan ampua se konekiväärin ampuja, ja niin taas minun konepistoolini lauloi,
eikä sillä ampujalla oilur här'it oltavat ja se rauhoittui.
Vallatkaa se
Joukkueemme johtaja Kankaanpää huusi:
- pitkin meikonekivääri, se arnpuu n1'r roiseen suuntaan,
ddn ketjuja. Ryhmänjohtaja Pekuri hihkui: Sillä lailla,
joukkueen pojatl Komppanian päällikön, luutn. Syvärin

äni hukkui paukkeeseen. Konekivääri vallattiin ja meidän komppaniamme aloitti hyökkäyksen hurraa-huudoin.
Vihollinen irtautui ylivoimasta huolimatta ja vei kaaturleet ja haavoittuneet yön pimeydessd jäd'n yli sinne mistä
oli lähtenytkin. Korp. Kannisto

innostui ja ampui

sarjoia vihollisen perään. Meidän ryhmästämme haavoit-

tuiEino Lantela.

Tämän taistelun jälkeen sotamies Halme ja minä saim-

me korpraalin ylennyksen. Se vain minua huvitti, kun
minut ylennettiin toisen kerran korpraaliksi.
Viikon päristä, tammikuun 19. p:nä oli vihollinen aikeissa hyökätä jälleen Petkelniemeen. Sotilasjohto oli
päättäny'r luopua kokonaan siitä tukikohdasta. Luutn.
Kos kelan joukkue oli silloin vartiovuorossa. Meidän
komppaniamme muut joukkueet oli määrätry pitd.mään siu:stavarmistusta. Koko päivän jouduimme olemaan ase-

missa. Vihollinen yrimi Petkelniemeen, mutta hyvin

Koskelan joukkue sai torjutuksi sen yritykset. Sitten vihollinen lähti taas massan voimalla liikkeelle. Sotilasjohto antoikin perääntymiskziskyn eikä onneksi tarvinnut
meidän lähteä vastaiskuun. Vihollisen lentokoneet tukivat
hyökkäystä, ja yksi kone ammuttiin alas. Luutn. Koskelan
joukkue ei jättänyt asemia ennenkuin useita haavoitrui ja
Taistelkaatui pikakiväärin taakse.
Klemettilä
- sanansa.
laan viimeiseen mieheen! olivat hänen viimeiset
Kovassa pakkasessa paleltui stm. Keski-Kul julta, Ala-Rinnalta ja minulta lalkoja. Meitä joutui Tuupovaaran sotilassairaalaan useampia. Kun 10.2 lähdin takaisin rintamalle, sanoin sairaalan lääkärille: Muistakaa
maaliskuun 12. päiv6.å, silloin alkavat neuvottelut ja sota
pädttyy. Hän nauroi ivallisesti. Samoin väittivät unennäkijät alik. Pekuri ja kers. Sarvikas, ja vetoia lyötiin, mutta kukaan ei uskonut ätä todeki.
Kun valkeni maaliskuun 12. päivä sotatoimet olivat entisellään. Vihollinen antoi rykkitulta vimmarusti. Saman
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päivän iltana alkoi liikkua huhuja, ettd. 13. päivä vihollisuudet lopetetaan ja kaikki ihmemelivät: Te pojat voitatte vedon, sillä rauhanneuvottelut ovar alkaneet maaliskuun 12. p:nä. Sitten rulikin se 13. päivä. Vihollinen ampui rykkipanerinsa tyhjäksi. Kranaatteja tuli joka paikkaan ja haavoimumisia sarrui, jopa vielä viimeisellä run-

nilla joku kaatui.

Stm. Nevaranta roi ruokaa meille komppanian
miehille. Kyllä olivat äkkiä astiat maassa, sillä siihen lähelle putosi kranaatti ja taas kuului uusia lährölaukauksia. Nevaranta kertoi:
Kolme kilometriä ajoin hevosella niin kovaa kuin päsin.
Isä meidän -rukousta luin
I

l.
I

I

I

I

I

aina vain alusta ja kranaatit putosivat koko taipaleella aivan lähelle. Hevonen oli vaahdossa, kun pääsin perille.
Kello 11 tuli yhtäkkiä hiljaisuus. Oli historiallinen hetki ja erikoinen nä§, kun suomalaiser upseerir ja Neuvostoliiton miehet marssivat'jäälle vastakkain. Ei aluksi rahtonut uskaltaa katsoa ja uskoa todeksi tapahrumaa. Kun
Neuvostoliiton upseerit kuulivat, paljonko oli suomalaisia
heitä vastassa, eivät he rahtoneet uskoa tätä rcdeksi, koska

heillä oli niin valtava ylivoima.
T2imän jälkeen vietiin ykikkömme Ilomantsiin kirkkoon, missä luutn. Kankaanpåä piti päiväsaaroafl
ja messusi kauniilla tenoriäänellään. Hän oli siviiliammatiltaan pastori ja sodan loppuvaiheessa komppanianpäällikkö.
Talvisodas a on aikaa kulunut 30 vuotta. Vuoder vierivåt yhd etee .tpäin, murta muistikuvat säilvvär.
Täten voin aivan kuin yhreenvetona sånoa Ilomanrsin
taistelusta. Oinaansalmella oli puolusruslinja. joka kesti.
Petkelniemi ja Kääntärnänsalmi olivar sodan kovia taisrelupaikkoja. Sentähden kaikki nämä ovar nyr monelle
Talvisotamme muistopaikkoja.

!t !t

slrrAlrPAAil
ilrARSSrrAUrU
on nyt saatavissa äänilevynä.
I

Levyn kääntöpuolella on
ROUDAN JA RAUDAN MARSSI,

Upseeriliiton kunniamarssi.
Molemmat kappaleet on säveltänyt AIMO
MUSTONEN. Roudan ja raudan marssin

I

on sanoittanut REINO HIRVISEPPA.
Marssit on sovittanut ia iohtanut ylikapellimestari ARVO KUIKKA; esittä-

jät 60-miehinen KADETTIKUORO ja HELSINGIN VARUSKUNNAN SOITTOKUNTA.

voi tilata osoitteella: Edustusliike Stik Ky, Helsinki 12, Bulevardi 6 A 8 tai puhelimella 90-603 062.
Levyn

Levyn hinta lähetyskuluineen mk.
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10,-.

"Toisen käslryn"

riklroiat
rangaistiin
IHMISLUONTEITA on monenlaisia. Sanotaankin, että
on niin monta mieltä kuin on miestäkin. Sekä Talvisodassa ertä Jatkosodassa, .ja varsinkin etulinjassa sen ruli jokainen huomaamaan. Sodassa jokainen tunsi sisimmässän ainakin jonkinlaista pelkoa, ja tdmä pelko näyttäyryi
ulospäin mitä erilaisimmin muodoin. Toinen kyllä koeri
sirä salara mahdoilisimman pi*älle, kun taas toinen piti
sitä monesti liioiteltunakin aina esillä, ikäänkuin saadakseen sen tarmumaan toiseenkin. Jos sodassa pelko pääsi
tarftumaan, niin siitä oli useasti ikävät seuraulset koko
ryhmäänkin näden. Samoin oli myös laita äärimmäisessä,
uhkamielisessä rohkeudessa, jonka omaava^ usein menerti

henkensä, ennen aikojaan. Rauhallisuus ja harkitsevaisuus
. näyttivät näin "sammakkoperspektiivistä" katsottuna olevan usezunmalla sellaisina avuina, joilla sodassakin säilyt-

ti

henkensä tarvitsematta

silti jättä tdyttåmattd annetru-

invalidina.
Joukkueemme ensimmäisen ryhmän konepistoolimies
Sulo K u rr one n ja hänen apulaisensa Herman No u-

siainen

olivat rohkeita miehiä. Kun joulun jälkeen

tuli kysely vapaaehtoisista lähtijöistä kaukopartioon he

ALBERT KOKKONEN

ja tärkeitä käs§jä ja määräyksiå. Tahtoisin rässä nyr kertoa tapauksen kummaltakin därilaidaka ja yhden siitä vä-

liltäkin.
Komppaniamme päällikkö ratsuväen luurn. V äi s än oli nuori poikamies, reipas oneissaan ja kohralaisen rohkeakin tiukassa paikassa. Kgn kesäkuun puolivä-vasta
lissä 19 44 valm istelti i n
iskua Å' räpäänj ärv.., ti.rl utla Sikniemessä lievemmin haavoittdneita kulki siitä ohitsemme joukkosidontapaikalle. Täsrä kai sai päällikkömme aiheen leikillisesti lausahraa: "H1rä se tämmöisessä
tilanteessa olisi vaikka vähän haavoirruisikin, kunhan ei
vain sattuisi arimpiin paikkoihin." Olisikohan tämä ollut
liian karkeaa puhåtta tai miten lienee ollut, ,nrrm" Årrr.tuma hetki sen jälkeen hänelle kävi juuri siten, että hän
haavoittuikin hyvin vaikeasti. Jälkeenpäin saarujen tietojen mukaan hän §llä jäi eloon, muna vaikeavammaisena
Ahdas Sikniemen silta Äyräpäänjärven linjalla
ne

olivat valmiit ensimmäisinä lähtemään. Syystä tai toisesta
he eivät kuitenkaan vielä silloin jouruneet matkaan. Helmikuussa Sulo sai I luokan Vapaudenmitalin sekä korpraalin arvon ja Herman II luokan Vapaudenmitalin.
Silloin näille pojille nousi sota "päåhån", niinkuin sanotaan. Vihollinen hyökkäsi, maasto oli meaäinen, joten
taisteluhaudasta oli vaikea nähdä etäämmäksi. Pojat tuumasivat, että lähdetään vihollista vastaan. Onhan puiden
juurella yhtä hyvä suoja kuin äällä monrussakin. Niinpä
SuIo hyppäsi ylös haudasta ja lähti koopeellä ampuen
juoksemaan päin vihollista.
Komppanian päällikkö tämän nähryään kehoitti Kurrosta heti tulemaan takaisin, mutta Sulo huusi: "Eihän se
saru nytkän, kun ei ole tähänkään asti sattunut." Otettuaan vielä muutaman askeleen, luoti kuitenkin satrui keskelle Sulon otsaa.
Herman nousi heti Sulon jälkeen myös ylös haudasta ja
päästyään juuri haudan penkalle, liekö ollut piiskatykin
vaiko tankin ammus, joka silloin katkaisi miehen melkein
kahdeksi kappaleeksi keskiosistaan. Näin liiallinen uhkarohkeus vei samalla kertaa kaksi miestä.

Joukkueemme neljännessä ryhmässä oli kiväärimies
Kopp i, rehvakka mies käyrämään mm. voimasanoja melkein joka toisena sanana ja hyvd myöskin
'venttiä" pelaamaan, milloin siihen vain oli tilaisuutta.

Aatami

Oltiin sodan alussa ensimmäistä kertaa

taisteluhaudassa

vihollista vastaan ottamassa. Kranaatteja tuli aika tavalla,
mutta varsinainen hyökkäys oli laimeahko ja niin ollen
helppo torjua. Aatami makasi haudan pohjalla mahallaan
ja hoki koko hyökkäyksen ajan: "Voi, Herra Jumala, auta
voi Herra Jumala, auta Herra Jumala."
Herra Jumala
Eikä hän näin -ollen kyennyt yhtään laukaustakaan ampumaan. Päästiin sitten teltoille vuorokaudeksi lepäiimään
ja kaverit §selivät Aatamilta: "Miltäs se sota runtui?"
Tähän Aatami vastasi hyvin rehevästi vähäisintäkään pel-

koa ilmaisemaca: "Ei tuo p...le henkee vielä

saanut

s...na." Seuraavan päivän iltana joudutiin jälleen asemiin.
Yö kului rauhallisesti, muffa aamun sarastaessa alkoi kova
rykistökeskirys, joka edelsi tulossa olevaa hyökkåystå. Aatami jälleen montun pohjassa hoki surkealla åånella samaa lausetta: 'Voi Herra Jumala, auta Herra Jumalal "
Nyr hänen ei kuitenkaan iarvinnut kauan tätä rukousta
parkua. Aivan taisteluhaudan reunalla Aatamin kohdalla
kasvoi keskikokoinen koivu, jossa råjåhri kranaatti ja noin
15 sm:n mittainen sirpale katkaisi hänen selkärankansa.
"Toisessa k2iskyssä" sanotaan: "Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu."
Olen myös lujasti sitä mielti, että jos Talvisodan anka-

rina päivinä ei olisi ollut niin rintamajoukoissa kuin ko-

tirintamallakin hiljaisia, totisia rukoilijoita,

niin

var-

maankin kansamme olisi sorrunut.
Kyllä Suomen kansan elämäd ohjattiin ylhäältä kzisin.
Olivathan Talvisodassamme taistelevat joukot toisiinsa
rrihden verrattavissa muinaisiin Davidiin ja Goljatiin.
Onnellisessa asemassa olivat ne joukko-osastot, joilla oli
sellainen pappi, joka uskalsi käydä myös etulinjan korsuissa ja teltoissa miehiä rohkaisemassa. En tiedä oliko meillä
sen sijaan pappia ensinkään, mutta ei sitä kertaakaan nä-

§nyt

etulinjassa 101:n kunnian päivämme aikana edes

joulunakaan.
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Kk. asema Limosaaren
Kontu-tu ki kohdassa

Aänisen rannalla

f;h

Ulholllspartlo yllättl Llmr
TALVELLA l9 il olivat Jatkosodrrn rinranralir.rjat jo kiteyryneet paikoilleen ja taisrelut srtirneer asen]asoclan
luonteen. Keskellä Aiinisliirveii sijeitseven suuren Lim«rsaaren rannikkol-ruolustr-rs oli mvrjs virkiutunur lnLrur,lrniin eclullisiin mairstokohriin, ns. "siiliirsemiin", joista
oli helppo hiihtopairtioillrr seurrrr rlntrrliikennerrä jrr fuolustautua pienehki)jä partioita vasrilan. Närnä rukikohclat
srlaitsivat aivun rantirviivalla rnetsän pirnennossa ollen
vrrhvr.rucleltiran pari telttakunral, noir-r pariky'rnrnentä
miestii. Ylliikkölä vrlsriran ne olivar yrnpririinsä srrojarru

kaksin- tai kolnirrkertaisellrr piikkilar-rka-aidella

jr

rnererr

Elertiin helmikuuta sori.1\'Ll()n:ri - .: L)::is ralvinen Päivä, pakkasra toisr,rkln::::.:.i: ::i;:
lunta yli
puoli metriä. Aänisjiin'en pir::..
i '..::..rur kovaksi,
klrrrev:rksi ltrmihangeksi. r'r::))j 1.: :=:. niihropartioilla

oli sar.rget.r oivalliser li ikk Lrm rs::'.':: : .. : s..uJer. Tukikohta
Tuokon päiillikkönii oli r t:,,: ....-:. .:.s nuorempi vänrikki. Aiheettornia hiilvnksi.i s-.::-: :-hkariheään, sillä myrsky ja pupujussit lar-rkoir'.rr .:::.-:-.:rnojr järjestäen ylirnääräisiä herätyksiii esikur-rnrs:. S,:r vuorosrani kor-nennuk-

rn

r'::i, :. "'.isi. S;ravuttuani sinne i1pikir:ri:c:: .":r :sersruksen sijoituksen sekä vartior.r järjestelrn \-..::iumiesren pesäkkeet oli kaiTr.rokkoon p.1si11

puoleisella sivulla oli vielii ,jiiiin alle r-rpotettu miina- eli ar-

lansur,tssa kävir-r

kiviiiiri, pari pikakiväiiriii,

rnentotelttau-r sr-rtrrrrerriir-r xentr.ipul-relirnella.
Illan pimeressi ilr.i-.isk.rreirten jälkeen asettuivar korvikepakit pirrn oi'r';rilisec-n jirlesnkseen kamiinan päälle ja
pokerisakit järjesn irär korttipakan ääreer.r rutkimaan kuninkiran kirjoja hurtin yrtilashuumorin höystän'ränä,,ja
siten rupesir';rt mirsin pikkuiset päivärahavarasrot kiertä-

sakenttä ainrr virlmiir.ra lrrukaistavaksi sähkös1,11'ryksellii.
Tukik«rhtlan rrseistuksena oli kivLiärimiesten lisäksi koner.relisen kor-repistooli,r

ja pie-

noisheitin. Sutrrempana tulitukena tietenkin oli käytettävissii taer.r.rparrl sijtritsevien q,kistöparterien tuli, r.r-rurra
sitii tuskir.r koskaan kankealiikkeisenä ehclittiin käyttäii
yöllisissii äkillisissii parriokahakoissa. Tukikohta Tuokko
lienee Lin.rosaaren puolustajille jäänyt parhaiten rnieleen,
118

f

koska jur.rri siellä vihollinen vie::r.: --:::--::

vettu rannrllr

olev

rirr ,:hr.,ilirör'kkiöihin. Hälytys

ko-

mään.

Huomio, huomio! Peli alkaa, peli alkaa, katseet tännepäin!
Kuka vielä ennättää, monojansa lennärrää.
Jahah ja ketäs on rahamiehiä, ketä mukaan? Kaikki
on-mukana.
Kas näin, kuin suokuokalla vetää armeijan palkkaso- rahaa. "Keneven sopimuksen" mukaan sinne kilisee
ruri
masin taskuun kuin kirkon kukkaroon!
Silloin pärisi vartiopuhelin. Sieppasin kammen käteeni
ja kuulin vartiomiehen hätääntyneen äänen:
Luurnantri tulkaa katsomaan, vanjat ovat varmasri räällä.
Koppasin pyssyn ja juoksin pesäkkeelle, missä vaniomies ,fännitryneenä kertoi kuulleensa muutaman hiihtäiän järveltä päin lähestyneen piikkilankaesreen luo ja
jääneen siihen kuulosille. Hiljennyimme jr reräsrimme
kuu.loaistimme muutamaksi minuuriksi, mutra öinen rauha lepzisi ympärillämme. Vartiomies väirri kuirenkin olevansa aivan varma asiasta. Hiljennyimme edelleen, mutta pienintäkään rapinaa emme saaneer korvien-rme kuuluville. Hiivirnme seuraavaan pesäkkeeseen Iiihemmäs ole-

,\

.:};.

,, .ii

-rcdq
Ahtolääröykkiöitä
tukikohta Tuokon edustalla

tetnra kohdetta, ja jäimme uudelleen kuuiosille. Hiljaisuutt, kesti vain herkisen, kunnes sen iikJiiä keskeytri
jäältä kuuluva rapina. Aivan edesrimme. piikkilankaesteen portin luota, joka oli illalla jiänlt sulkemarra espanjalaisin ratsuin, nousi kaksi lun.ripukuiste miesrä suksille
ja srrunrasi matkansa kohti ulappr: Hiipien hiihtivär he
edestämme vain kivenheiton p.iässl. Sieppasin kiväärin
poskelle lopettaakseni heidän m,rrk.rnsa llhyeen, mutta
silloin sisimmässäni 1'htäkkil r'lllhri: Eipäs amrr.ruta, ne
ovat vain tunnusteli)oir,r. j,rrk.: ehkä olettivar meidän jo

,

Tukikohta Tuokon
teltta asukkaineen

olevan nukkumassrr j,r vier'f,r nr.t täli.rirt r'äärär terveiset
tovereilleen, joiclen «tdennlköinen itthropäätös on niiden
lrrtstalla kär'dä vlhttlen lkkrn nnlköllä kimppuumme.
Menköör hakemun Irs.il vrer.rita, me järjestämme

- kuumar lör'lvr Ei nrirl kuirenliaan
niille

kornppaniaa

saaren tuklkohdan
enempäri tule, rauhoitin verrionriesrii ja juoksin teltoille
iurtarnaan taisteluhiilytl'ksen. Se sujuikin käden käänteessii,' silli pojat olivat vielä kaikki vrlveilla ja jokaiselle oli
rnääriitq' tarkoir.r paikkar.rsa ohieineen. Tällä kerralla pan-

tiin kuitenkin

piiäpaino järvenpLroleiselle sivulle, koska
juuri sicltii tuIisi rrxlennäkiiinen vll:ikkö tapahtumiran. Takamiraston vannistukseen järertiin vain pari koneprstoolirniestri.
Tein lohkorr kornentajalle iln.roittrksen, mikiili rpua tar-

vintrisiir.r. Riensin takaisin pesiikkeelle, missä pojat .lo
rxkrrtelivat vahniir.ra sorrni liipaisin.rella ja ttri jortivat silrniit teriivinä kuin naskalin päiit ulapan valk«riseen pime)'tcen. Iltayön pakkashuuruinen rauha lepäsi kuitenkir.r rikkornactom.r.n.r järven seliillä edessämme. Vain tovereirren jännittyneet hengähclykset rikkoivat pesäkkeenr nre hi lieiselbrr.

Taisivar mennä lukernaan isvestijaa ja pranna

horkk,r,r
s,rvtriksil

n.ra-

Ei hätäillii pojat ne tulevat vannasti! rauh«;itin rniehiä- ja tarkkailin jLiäkenttää kiikarillani, jolla nä§viiisyys

ANTTI JANKALA

hiimärässäkin oli laajernpi kuin paljaalla silmällä. Hetkisen odomksen jiilkeen ilmirantuikin näkiiker.rttääni pari
rLrrrmaa läiskää, jotka viihirellen laajenivat jr voir.nistui\':.1t.

niikyyl Jr tervetulorr htrllurur.ryllyl'r.rl Krruselli nyt

-Jo
l.ien alkair.

Tein nopean tilanteen arvioinnin. Noin kon.rpprniln
vahvuinen viholiispartio painoi päälle kahtena ryl.ur.ränä.
Heillä on r.r«rin viisir.rkcrtainen ylivoima, nrtrtta meillii txr
;ruoleliamrne täysyllärys iir sLr<)iarur isemat. Mahclollistrtrterrule ovar ainzrkin viisi yhtä vastaan. Päii kylmiinii
vainl

Var.rjat liihesryiviit yhä ripeiiä tahtia sauvoen ja hermomme .iännitryivät yhä tiukerm.nalle. Sorrret tekivät la-

tausliikkeitii ja hypistelivät levott«rmina liipaisirnia. Vastaiuloftoseremoniat meiclän 1'ruolestamme voivat alkaal
Annetalnko paukkuai' hätäilivät ;o pojat.
- Ei vielä, annetaan ru.lla paremrnalle
hollillel
-Sr.runnitelnani oli päästäii vihollispartion ketrlapää iuuri noin viidenkyrnmenen rnetrin päässä olevan arsaken119
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tän päälle, jolloin koko pafiio yhreenoton alkaessa levittäyryisi pitkin arsakercråä ja olisi näin ollen kerralla ruhottu kentän räjähdettyä. Lähemmäs oli vaarallista päästä, sillä vihollinen voisi avoimesta portista syöksyä äkkirynnäköllä eteemme ahtojä?iröykkiöiden muodostarnaan
kuolleeseen kulmaan.

Vielä muutama sekunri kiduttavaa odorusta ja niin oli
maastokohta saavutettu ja silloin se leikki alkoi. Komennolla: "Tultal " rävähtivät kaikki pillit soimaan. Kone-

pistoolit pruutasivat moitteenomasti pitkiä sarjoja. Ko-

nekivääri ja pikakiväärit säesrivät bassona laulua... tatatatat... t^tatat... Pumps... pumps... pumps... iskivät pikkuknakun ammukset jään pintaan levirräen raurasaderta
ympärillensä. Kiväärimiehet säestivät yksittäislaukauksillaan konserttia, ja niin soimeli sodan sinfonia parhainta
säveltänsä.

Vihollispartio oli heti

rnaassa,

kuin siivellä pyyhkäisry-

kannattanut hukata ruutia harakoilie. Omistamme ei roistaiseksi ollut kukaan edes haavoitrunur.

Vihollinen kiihdvni

ru.lensä äärimmiLleen ja

pyrki loiao-

nemaan yhä kauemmas pimevteen näköpiirimme ulkopuolelle. Ainoa tehrär'ämme oli enää painaa vielä kerran
nastat pohjaan ja soitella rär'sin uruin saattajaisiksi. Osa

miehistä

oli halukkaira lähtemiän

sivustakoukkaukseen,

mutta pidin sitä rarpeertomana- koka olin saanut kuulla,
että Konnun komppania oli jo pannur partion jaalle saarrostavaan hyökkäykseen. josta :e kuirenkin pitkän välimatkansa takia myöhäsn'i.
Lopuksi vihollinen oli saanut iör'lvsrämme rarpeekseen
ja menettdnyt hyökkäyshalunsa. 5€ lop'erri rulensa ja nousi
suksille sekä otti suoran kurssin kohri omaa rantaansa kipin kapin jämäen jälkeensä kaiken pa-ulastin". Lievemmin haavoitruneetkin yrittivät hinaunra suksien avulla
kaikin voimio samaan suuntaan. Oma parriomme poimi
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Viholl ispartion hyökkäys Aän isjärvellä
olevan Limosaaren Tuokko nimiseen

tukikohtaan helmikuulla 1 943

nä. Se pyrki levittäyrymään ja hajoamaan pois armomomasta tulisuihkustamme sekä rupesi vasraarnaan tuleemme. Pian papattikin jäältä vastaamme useita pikakiväärejå ja konepistoolej a, joira tukivar kiväärimiehet. Tuli

oli muutamassa hetkessä kiivaimmillaan moiemmin puolin,
jotta rähinä oli suorastaan huumaava.
Vaanin tilaisuutta anraakseni komennon arsakentän
Iaukaisemiseksi, mutta juuri silloin mies toi lohkon komentajan, majuri Karvisen sanan, ertä minun on heri tultava puhelimeen anrarnaan selostusta rilanteesta. Tämä
komentajan puhuttelu vei juuri ratkaisevalla hetkellä
§mmenkunta kallista minuuttia. Yön pimeydessähän oli

mahdotonta tutkia miehen rarkkuudella vihollispanion
vahvuutta ja heidän aseisrusraan, kuten hän vaati. Kun
pääsin syöksymään takaisin pesäkkeelle, oli vihollinen sillä välin kovasti tulittaen ruvennur peräänrymään ja oli jo
siirrynyt kokonaan pois miinakenräsrämme, jota oli enää
suotta laukaista. Kentässä makaavat kaatuneet ja haavoittuneet olivat jo muutenkin yarmaa saalistamme, joren ei

120
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heitä kaukaa ulapalta päivän valjetrua useira kappaleita.
Oman tulemmekin lakattua rikkoivrr vön hiljaisuutta
enää vain jådlla makaavien haavoim,rneiJen valirukset.

Uhkaavan tilanteen selvitn'ä näin onnellirsti raukesi
mielialamme pian yleiseen hilpelteen. Koko porukkamme oii säilynyt leikisd air';.n n-r.rr:nuirta ja vastapelurista olimme onnistuneer reil:rmean r-iidenneksen. Vangeilta saimme kuulla, ertä heiCän tehrävänään todella oli
ollut rukikohtamme tär'dellinen ruhoaminen ja vankien
sieppaaminen, murra salpp.ran kuulovartiomiehemme ansiosta todellisuus muoiosrui aivan päinvastaiseksi.

Kohta porisivat jälleen kon'ikepakit kamiinalla ja po-

kerisakki keräänn'i jatkamaan häiriinrynytcä

peliänsä.

Niin oli jälleen elern' pieni virkistävä episoodi tukikohta
Tuokon sotaelämdssä ja parin päivän kuluttua oli päämajan tilannetiedoiruksessa lakooninen maininta:
''Åänisen
I'li y'rimänyr pienehkö vihollisosasto karkoirerriin noin runnin kestäneen kiivaan rulitaistelun jälkeen.

"

{-i*'{er**;F

Heimosoturien valtaama
Kuutamalahden kylä

JORMA LAURIKAINEN

TAMPELLAN valnisramat raskaxt suomalaiset
I

kran.ra-

tir-rheittirnet osoittltltrri\'lrt viime sotien aiktn;r ennomJisen rarkoiksi rseiksi. Kerron seLrr.lr\.rss.i p.lrist.r Prikrrri
K:n rinramirlll Porrjln'en sur-rnnell: eiokuLrlh 19i1 Kuutamalahden kllissä niilll sr.rorireruisr: rmnr.urnorsr.r,
joissa jouduin roimim.rln rulenjr-.,hr.rj.ur.r jr joiss.r heittimien tarkkuus ja siltrrunJ nivtteiivit vhtf sirurtr os;r,r.
Kuka hyvänsä krh-mies olisi pirJ.nvr mielettömänä reh-

sin kLrului l.ryökkäysvaunun ääntä ja sitten selvisi, että

krki

vaunua porhalsi peräkkäin kohti etulinjaa.
Valitsin kohteeksi .jälkirnmäisen vaunun. Heittirnet oli-

vir suunnattuina sulkur.rr.r. Annoin yhdelle heimimelle koemielessä tulensiirtokäskyn. Koetin kr-rvitella, rnissä olisi

käyttää, eräs oppilas ehdomi ir-ammunt.r.r.
Edellisenä il tana oli n arnpuni.-lt er,isrä suorasuu n tausasemiin asettunutta hyökkäysvaLrnua parin laukauksen haa-

tien kohta, mihin kranaatin pitäisi pudota noin 40 se
kunnin pituisen lentoajan jälkeen. Kokemukseen perustuen oli myös osatcavi- arvata, kauanko tulensiirto .jl
mutr ctrliaseman toimintir vilatisi.
Viimeksi mainittuun en ollut joka tapauksessa ryyryväinen, vaan huusir-r pul-relirneen uuclen tulikomennon ja kirosin: "Maali tulee koko ajan, p-leen äkkiä tulta!" Vielä
uudelleen jouduin huutamaan: "Tuli seis" käs§n, antamaan uuden matkan ja sivr-sur.rnnar-r ja "tr.rlta". Viimeinen kranaatti lensi siis ilmassa ja vaunu jurrasi kohti etu-

rukoinnin jälkeen niin hyvällä menesn krllä. erti

linjaa.

tävänä liikkuvien panss.rrivrunujen rn)Fumist.l raskaalla

l.reittirnellä. Kuutamaiahdelll s.rin t jllrisen kiiskyn, ja
rnieleeni tuli silloin aliupseerrkouiurr rjoilta keskustelu,
missä koultrttajan §sy,m1'kseen. mihin krh:qi voidaan

l'xLrnu

vaikeni, kunnes etenemisemme jälleen jetkui. Silloin
myös tämä hyökkäysvaunu jyristi pois.
Olimme saaneet käskyn edetä rynnäköllä oikealla sivustalla, missä oli tien suuntainen 1-2 km pituinen lampi
jonkin matkan pä2issä tiestä. Tiedossarrrme oli, emä siellä
oli odotettavissa hyökkäysvaunutoimintaa. Ylläryksekseni
esitettiin sellainen ajarus, että minun pitäisi yrirtää raskailla heimimillä häiritä tarvittaessa tankkien liikkytä
olinhan onnistunut siinä vaunun ammunnassakin! Lopuljos
ta lupasin,
kerran käsketään, kdy*id muutaman kra-

naatin tässä mielessä jonkinlaisena häirintänä.
Hvökkäyksen pysähtyessä valitsin tähysryspaikan siten,
että hailitsin paremmin tai huonommin lammen yli l-2
km pituista tien osaa. Tilanne kehitryikin sitten pian. En-

se

Kun kranaarti putosi lentonsa päätteeksi maahen, sattui
hyökkäysvaunu olemaan samalla hetkellä juuri siinä kohclassa. Vaunu jäi savun sekaan ja pysähryi siihen paikkaansa. Operointia <lli seurannut parin muun lisäksi
myös eräs pst-luutnantti, Hän ojensi kätensä ja onnitteli
minua jo toisen hyökkäysvaunr.rn tuhoamisesta, sanoi
kuulleensa metall in äänrä.
Samassa

kenttäpuhelin soi. Kuulin siitä hiljaisen sopo-

tuksen:

Nyt

se tulee.

Tunsin
sotamies M:r.r äänen. Olin jättänyt hänet hyökkäyksen alkaessa tien varreen varsinaiseen nrlenjohtomontruun tähystämään. Tiesin hänen sinne yksin jättämisen hieman arveluttavaksi, mr-rtta tarvitsin muuc mie121

het hyökkäykseen, minkä piti tapahrua yllärykeen

pe-

oui ilmeisesti paikalleen, koska molina Ioppui kuin leikaten, hyökkäysvaunu pyördhti ympäri ja lähti ajamaan

Hoidan sen. Minä näen sen-tästä koko ajan. R.i se mihinkän liiku. Ole sinä vain siellä rauhassal
Edelä ajanut
- ja toi kai soptankki oli pysährynyt oman linjansa taakse
paa, koska sen ympäriltä kuului kovaa molinaa. Arvasin,
että sotamies monrunsa pohjalla pää kai vielä pohjemmalla eikä uskaltanut katsoa ylöspäin, missä luuli näkevänsä tankin alta päin.
Tämä uagikoomillinen välikohtaus osoitti sodan raskaita vaikuruksia henkiseen kestoky§yn. Niin, tämä sotamies oli todella montrunsa pohjalla eikä suorittanut tähysrystehtäväänsä; kuulimme asian myöhemmin paikalla
olleilta. Mutta häntä ei voitu syyttääkään sen johdosta

täyttä vauhtia pois linjoilta. Samanaikaisesti myös ensiksi
tierysti minun suurekampumani vaunu heräsi henkiin
si harmikeni
pyörsi I'mpäri,-ia niin kummatkin maalini rullasivat -,
takaisin sinne. mistä olivat rulleetkin. Pätin olla arnpumatta enempää hyökkäysvaunuja.
Näiden ammuntojen jäljet olivat edetessämme helposti
nähtävissä. Kummassakin tapauksessa olin osunut vajaat
kaksi metriä harhaan. Valitettavasti ruliasemassa ei sattunut olemaan jäykkiä syryrtimiä, vaan kranaatit olivat räjähtäneet heti maan pinnassa pvsamämä rikkomaan telaketjuja.
Kuutamolahdella jouduin johtamaan rulta myös erääsyi
toisessa huomiota herättäneesä arnmunnassa, joka sekin
jrii kaikeksi onneksi tuloksenomaksi... Motitustarkoiuksessa tehtiin laaja saarrosrusliike rinraman oikealla sivustalla kylän ympäri. Ensimmäinen heitin, missä olin tulenjohtajana, siirrettiin vasemmalle sivustalle kenttävartioi-

Mikä nrlee?
Tankki rulee. Nyt,- nyt se on täällä, voivotteli sota- Hän oli kuunnellut, mitä olin tuliarmaan puhumies.
nut, ia olinhan sanonut, että se tankki tulee koko ajan.
Kysymys oli tierysti eri tankeista.
Rauhoittelin sotamiestä:
Äta välitä, ei mikään rule.

miä hän oli aikaisemmin kovien taisceluiden aikana jourunut kokemaan. Hän rasittui siinä
määrin, että luuli kaikkien kranaattien, jotka tulivat kilomeuinkin päähän, osuvan kohti eikä saanut nukutuksi.
Niinpä jouduimme läheträmään hänet pois linjoilta.
enää sen jälkeen,

Tilanne Kuutamalahden episodissa jatkui. Annoin kai-

kille heittimille maaliksi linjoihin pysähtyneen vaunun ja
Kranaatinheitin
toiminnassa

FANTASTINEN

LUKULASI

H

Postikululneen!

Koko 25 x 18 cm
särkymåtön

Estää silmien rasittumisen.
Pienimmänkin tekstin lukeminen sanomalehdistä, kirjoista, kartoista jne. on nautinto.
Täydet sivut 3uurentuvat lar-

vllsematta lilkutlaa suuren-

nanla sen tarkentamisen lälkeen.

Tilatkaa jo tänään lähettämällä tai maksamalla ps.tilillem-

me n:o 74570, 10 mk
postikulut). Postikulut,

(sis.
Pos-

tiennakolla mk 11.
8 päivän palautusoikeus.

SUOMEN UNILAB
Bulevardi 6 Helsinki 12

l-

komensin muutaman kranaatin keskiryksen. Ammunta

rustuen hyvällä vauhdilla.
Kysyin sotamieheltä:

hin häiritsemään kylässä tapahruvaa liikenä. Kylä oli

nä-

et amprunamatkan ulkopuolella.
Siirsimme heimimen kenttävartioiden kautra niin paljon eteenpäin, että ampumamatkaki ruli noin kolrne kilometriä. Tähystysmatka oli samanpiruinen. Lähistöllä
puussa oli myös rykistöllä tulenjohtopaikkansa. ia siellä oli
denjohtajana vänrikki Eero L i n n a I a . Porajärven

suunnan raskaan aseisruksen muodostivatkin kapteeni
l22-millinen haupitsipatteri eli "rykistö" ja

Aution

lah-komppaniasta majuri

tettu vänrikki

Par t ise n patalioonalle alis-

Kuu kkasen

120-millinen heitinjouk-

kue, missä siis toimin ensimmäisen ryhmän tulenjohtajana.

Tällä sivustaretkellä, kuten tavallista, oli tdhystäjänäni
sotamies Innanen, vaikka me kuuluimmekin oikeastaan eii ryhmiin. Hän oli innokas ja tarkka emp$a iaha-

lusi oppia myös tulenjohtoa. Selittelin hänelle aina tilaisuuden rullen niitä asioita.

Kun viestiyhteys oli

saaru kuntoon, saatoin ryhryä :ar-

kistusammuntaan. Innanen seuranani puussa. Sieltä
avautui kuin tauluna hieno, avara näköala kohti Kuutamolahden

§lää. Metsäisen maaston takana oli

alhaalla

järvi, sitten tasainen lentokenttä ja viimein tämän taakse
tien varteen sijoittunut Kuutamolahden kyl?i. Kylän ympärillä harvahkoa metsää, muuten kaikkialla ryypillistä
iäkarjalaista metsämaisemaa. Tarkistusmaaliksi di kahden talon välistä nä§vä lyhyt pätkä tietä.
Aamuisin oli sumuista ja kesä alkoi kääntyä sylayki.
Valoisana aikana vuorottelimme puussa tähystäjinä. Kylä
oli täysin ryhfä eikä sitä käytetry sotatoimiin. Näin kului
muutamia päiviä.
Kerran Innanen oli vuorollaan puussa vai liekö ollut
vuorotla, sillä hän oli siellä vapaaehtoisestikin. Ihmette-

limme, kauanko siellä joutuisimme olemaan toimettomtna.

kaa"?

Yksi kranaatti, ampukaal

-

Sanoiko joku "ampu-

Kytlä, puusta se tuli, Innanenl
Pojat kaaoivat ky- minuun päin. Kysyin tätä Innaselta.
syvästi
Kyllä, pian tulta, se on kohta maalissa, hätäili Innanen.
Annoin luvan. Se oli Innasen ensimmäinen tu-

lenjohtokäs§.
Aikanaan hän voitti tulenjohtokilpailun
asemasodan aikana.

Ehdin puuhun juuri, kun kranaatti oli räjähänyt tarkispitkin oli rullut hevospeli, ja Innanen
oli arvioinut ennakkoa, kuten hyökkäysvaunusta oli ollut
puherta. Vaikka kuinka rutkimme, emme nähneet misyiän sitä hevospeliä. Piti siis vain uskoa, että Innanen ei
ollut horissut , ja tåmä merkitsi sitä, että hän oli osunut.
Myöhemmin saatoimme todeta, että tie laskeurui harjanrusmaalissa. Tietä

teen taakse.

Olin 27.8. aarnuna jälleen puussa, kun metsästä §län
pi*in ilmesryi viimeinkin miehiä näkösälle.

rakaa rietä

Heitä näytti olevan ryhmän verran. Soitin Linnalalle. Hän

oli huomannut miehet ja oli sitä mieltä, että meidän häirintätehtävädmme kuului juuri sellaisten liikkeiden ampuminen. Pian ruli tietä pitkin puolijoukkueen verran
miehiä. Sovimme Linnalan kanssa, että ammumme ensin

heicimellä jonkin sarjan.
Annoin siis nrlensiirtokäs§n ja määräsin pistemaalin

Prikaati K valtasi
Kuutamalahden 27.8.
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lisähajoiruksella. Tämä merkitsi sitä, että yhdeksän kranaattia oli ilmassa ennenkuin niistä ensimmäinen räiähti
maassa. Ensimmäisen jälkeen puolijoukkue alkoi hajaanrua, osa juoksi lentokentälle ja loput takaisin kohti metsää. Mutta toisen kranaatin jd.lkeen näin kiikarilla jotain
jä,tl<ynäväå. Miehet, jotka olivat käyneet maissa, PomPPasivat pysryyn ja heiluttivat vimmatusti manttelia ja kuka
miåkin. Ja meille päin, niin minusta ainakin näytti.
Ensimmäisen kranaatin jälkeen olin antanut tulensiirtokäs§n lentokentälle. Toisen jälkeen huusin: "TuIi seis
ja helverin äkkiäl" Yksikään kranaatti toisesta maalista ei
ehtinyt lähteä putkesta.
Tähystin ja näin, kuinka kranaatit räjähtelivät etääntyvänä pistemaalina ja seurasivat miehiä, jotka pyrkivät
metsän suojaan, väistämättömällä varmuudella. Ne olivat
kauheita he*iä, jotka eivät lähde mielestäni. Aavistin kamalaa katastrofia, mutta en voinut sille enää mitään.
Soitin Linnalalle. Hän sanoi rietävänsä vain, että olin
ampunut hyvin. Kranaatit räjähtelivät miesjoukossa. Hän-
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kin epäili pahinta, ja päätimme olla enempä ampumarta.
Seurasi pari piinallista runtia. Myöskän rykisön tuliei tiedetry erikoista. Heiltä oli yhteys karkennut
motimavan porukan mukana olevaan n:lenjohrajaan.
Selväkin selvemmältd näytti, ertä olin ampunur omia.
Metsästä tuli ensin joukkue ja sitten ainakin komppania
suljetruna rivisönä.
asemassa

I
1>

Viimein puolen päivän aikoihin saimme detoja. Yön
aikana venäläiset olivat pässeet karkuun, ja aamulla olivat kylän kivelleet
se puolijoukkue
tykisönko-

komppanian- päällikkö, pari joukkueenjohtajaa,

mentaja,
pastori, lähettejä ym.

Kranaarien räjähdysten väleillä tykistönkomentaia oli
meille manrtehaan ja huutanut
kolrnen kilometrin pähän: "Perkeleen Linnala, älä -ammu! " Hän
oli luullut oman patterin arnpuvan eikä tiennyt, että kranaatit olivat väistämänömästi ilmassa. He olivat juosseet
pakoon, mutta kranaatit seurasivat mukana. Pastori oli
löyänyt saviläven, hypännyt siihen ja ollur tyyryväinen.
Mutta mitkä olivat tappiot? Erlis lähetti oli saanut naarmun otsaarsa, kaikki muut olivat selvinneet pelkällä säikiihdyksellä. Minä saatoin huokaista helporuksesta ja olin

,

van yksikön johtaja komentaja sieppasi puhelimen hänen
kädestän antaakseen "tärkeämpiä" kii.kyjä. Välitömästi
tiirnän jälkeen yhteys meni poikki ja saatiin kuntoon vasra
prrolen päivän aikoihin.
Seuraavana päivänä marssimme Kuutamalahden §län
äpi. Marssitauon aikana kävelin erään naureskelevan ryhmän ohi, missä oli myös kapteeni Autio. Osoitriko hän
minuaT Kysyin asiaa eräältd joukkueemme pojalta, joka
satrui olemaan lähellä. Kyllä, tykistönkomenraja oli osoittanut minua ja sanonut: "Siinä se vanjanampuja nyr illee." Koska heillä oli hauskaa, ei hän enää ollut vihainen...

heif rrrraout

herpaantunut.

Kuinka tällainen anlmuffa oli päässyt synrymään? Ilmeisesti jotain

oli mennyt vikaan. Niin, asia oli kehitty-

nyt seuraavasti:
{un osoittautui, että moci oli lauennut, motittavan yksikön mukana ollut tykisön nrlenjohtaja soitti tuliasemaan ilmoittaakseen, että "herrat lähtevät kävelyretkelle". Tämä jäi kuirenkin vain aikomukseksi, sillä motitta-

xiääipehmuste
brcteesin
ilaikoillaan

o Ei päivittäistä vaihtoa
SNUG on tieteellisesti kokeil lusta muovista valm istettu pehmustelevy, jonka avulla löystynyt hammasproteesi
saadaan tukevasti pysymään
paikoillaan. SNUG-pehmus-

te on helppo

kiinnittää.
SNUG kestää kauan
ei

päivitiäistä vaihtoa. Kätevä
puhdistaa samalla kun puh-

distatte proteesin. Täysin
vaaraton ikenille ia tekc

hampail le.Kemi kaal ikaupois-

ta ja apteekeista.

§Nuc
P.

S.

hammaspehmuste

Leikatkaa

irti

tämä

ilmoitus. Silloin muistatte
ostaa SNUG proteesipehmustetta seuraavalla ostosmatkalla.
Tuonti: OY TAM-KOS AB, Heleinki

Kuutamalahden
§län seutu

REHELLINEN SAI LOMAA
SOTA-ÅIKÅNA ilmoimi komppanian päällikkö
alaisilleen, eträ ruveraan
seirsemän
vuorokauden lomia.
Nyt^nta$t^an
siis sellaiser, joissa
on täirä, asrukoor -askeleen ereenpäin, kuului
pällikön komenro. Tieqsri jokaisella oli täitä,
murta ainoasraan sotamies Junrunen astui
askeleel eteen ia ilmoimi, errä hänessä niitä
on.

kö.

Komppania kämpille, komer»i pällik-

Sotamies Juntunen ilmoirtauruu esikuntaan ja lähtee puolen tunnin kuluttua ritse-

män vuorokauden lomalle

KUN vuonna 1920 ruli Inkerin pakoiaisia paljon maal:amme, otettiin myös Sakkol;rn Vilakkelan sivutilan taloon inkeriläinen perl.re :.1sruraan. Siellä synryi perheeseen lapsi. Kun kotiini, majataloon. ruli virkamatkalla
pappi, lähetti äitini turrr lapsen äidille Liisalle sanan, trrä
toisi lapsen n)'r kasrerraviiksi. Liisa rulikin lapsen kanssa,
rnutta kysyi, misrä hän sirisi kummir. Åiti esirti minut sisareni kanssa kumn.reiksi ja niin oli sekin puoli selr.ä.
Pappi kastoi lapsen, je nin.reksi ruli Marti.
Pian levisi riero. ertä inkeriläiset sravar palata kotiin,
jos l.raluavat. Kun tälläkin perheellä

ikivä

synnf inseudr.rlleen,

oli rien'sti sur.rri koriniin he meni\'är takaisin Venä-

jän puolelle. Muma Inkerissä alkoivatkin oikeudenkävnnit Suomessa käyneirä talonpoikia vasraan, ja Matin isä

krrkotettiin rr-ruiden mukana Siperiaan. Karkoitusmarkalta isii kuitenkin karkasi ja keinomeli itsensä Helsinkiin.
Karkaamisen takia karkorerriirr nyr koko perhe, äiti ja
k«>lme lasta Siperiaan. Matkan jo melkein loppuvaiheessa
sairastui nuorin lapsista, ja äiti pääsi omin päin keinorrelemalla, iLnan mirään papereira heille myötämielisren ihrnisten avustuksella lasrensa kernssa r:rkaisin kotiin. Täiiltii heidät uhattiin heti lähertää rakaisin, mutta äiti seir;rsrui je liiäkäri pelasri heicliit uudcsta markasra.
K()tonrrrln Matti kasvoi miel-reksi. Jatkosoclassa hän jotrt.risrelerneran suomalerisia vastaan, mutta tilaisuuden
r,..ir-n .1nr.lLrrui suon-ralaisille vangiksi. Venäjän ja suomer-r
kis.rr r.tiroisen;r hiin oli ttrlkkina sr«rmalaisren esikunnis-

i,.:

ii:::: s,i..n lopurrul vankeja palautettiin, oli lupa niiden. ior!ir h"1,:rr'.rr. liiiiclii Suorneen. Matti tierysti jäi ja
s;ri r;-ilri rvvln n'öpaikan sekä rneni suomalaisen q,tiin
kanssa n:rmisirnkin. tr{urra sitten ruli määräys, että kaikki
sotavangir on Friirirerrrvl. Nvt kun Matti näki, etei hiinellä olekean svnnvinnt.r.ssilan rilaa, hän loikkasi perheineen Ruorsiin. Sinne l.r.in .rserrr.ri elärnään ja sai taas hyvän ryöpaikan. Ilurr;r kun sielläkin alettiin kysellä Suorr.resta siirq'neirä sor.rr';rnkejl. niir.r Matilla alkoi taas maa
polttaa yalko;en alla j;r hän siirq'i perheineen Kanadaan,
ja nyt hän pääsi tun'aan.
Vuonna 19+ti, kun olin erään serkkuni synrymäpäivillä
Kauniaisissa, ruli luokseni nainen ia sanoi n-rinulle, että

Ollilassa Rajajokea,
jonka takana aukeaa
lnkerin kyliä

MATTII
l(oHTAII)N

LAPSI
VILHO VISKARI

s.:.

olen hänen poikansa ktrmmi, ia tiillöin kuuiin yliiiolevan
kertornuksen. Niiin olin liiyriinyr 2ti vuoden kulurtua
ktur.rn.ripoikani.

Kun Jatkosodan irikana sakalaiset hyökkiisivät Inkcriin
ja kysf ivär sielli, kuka haluaisi mennä Suomeen, oli Liisa
er.rsimmäisten joukosLr. Hänen miehensä oli silloin täällä
jo kuollut. N1,t muutama vr.rosi sitten hiin soitti n-rinulle jir
pyysi lähtökahville, sillä hän aikoi lähteä käymään Kanadassa

Matin lrrona. Kävin klhvilla ja lähetin Matille

kurnmilusikan ja kuvateoksen Helsingistä. Viime vuoden
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kesällä kävi

Matti täällä Helsingissä äitinsä luona ja

kä-

vivät myöskin meillä. Marti oli nyt oikein kiva mies.
Laitan tähän kertomukseni loppuun vielä Matilta saamani kirjeen: "27.12.-19. Kummi hyvä! Parhaar rerveiseni cäältä kaukaa. Kiitokser joulutervehclvksestä, sekä
minulle elämänvaiheisrani kuvaavasta runosra. Kirjeenne
oli rninulle iloinen yllärys. Sanoraan, ertei ihmeirten aika
ole ohitse. Näin pian, 40 vuoden kulurrua kummi löysi
Matin ja Matti kurnminsa. Muistelitre kasterilaisuutta kodissanne, täyryy sanoa, effä se on ollur siunarua vertä,
mitä silloin päähäni valeltiin. Olinhan synrymähetkelläni
saanuc vaikean ja vaiherikkaan tien kulkeakseni, murra
sittenkin on onni ollut myöten. Isäni kaipuu kotimaalleen
on tosiaan ollut suuri, murra oli myös surkea erehdys, jota

hän itsekin sai niin karkerasri katua ja kalliisri maksaa.
Matri kuitenkin synryi Suomen maassa, jonne osasi jo silloin jäädä kaipuun kipinä. Siellä rajan takana nousin tseasti korkeaan puuhun tai tähysrysrorniin, nähdäkseni
kappaleen Suomeni maata. Elimme silloin Laatokan rannalla. Matkamme irään oli enteellistä, Rajajoella kaatui

kuormamme, jonka alle jäin, kärryn kulman painaessa
ohirnooni. Muistan hyvin, kun puuhevoscani lähti virra
viemään, josta ainoastaan hätäännyin. Isäni pelasti sen
minulle.
Siellä elin ja vartuin n. -ukaiseksi. Takaisin- elämäni muistettavimpia hetkiä. Olin kyllä
paluuni oli
veljieni tähtäimessä, murra onni suosi minua.
Aukenijäädä
han tie vapauteen, vaikka rilaisuutra ei ollutkaan
sitten sinne pysyväisemmin. Kuirenkin oli niinkin, eträ
jalkani astui Suomen saafpaassa, Sakkolan, synnf inseuttrni multaa. Juhannuksena --i2 olin leiv<>muna Suomen soruriksi ja marssimassa Sakkolan rintamalle. $rsäytin silloin kornppanian päällikön ja sanoin, nyt olen paikoilla,
josa olerl synrynyt, ja markalla oikealle asialle. Ensimmäiset linjat olivatkin Laatokan rannalla, aivan veden tuntumassa, lähellä Metsäpirmiä. Eikö ollutkin kohtalon kulku
kummaai' Sieltä siirryimrne Lempaalan lohkolle. Sen jälkeen tapahtui yhrä ja roisra, sitten olin Naarajärvellä valvontakomission rulkkina, ja sieltä vapauduin, mutta vain
väliaikaiseen vapaureen. Synnyinmaani Suomi, ei voinut
antaa minulle elon mahdollisuurta, täyryi vain ja*aa sirten länteen. Se oli karkera kokemus sekin, muca menneet ovar menneitä. Toivo elää rinnassani, ettd joskus
pääsen tr.rrvallisen passini kanssa käymään edes siellä ja
nåyttåd lapsilleni Suomen kaunista maata. Canada on ollut
hyvä ja vapaa maa asua. Olen kohtalaisen onnisrunut, ky-

§jeni

edellyttämällä tavalla. Nukun yöni rauhassa ja

kasvatan lapsiani onnellisemmassa maassa. Sehän onkin
nyt elämän sisältöni ja uurastukseni ruovat heille rurvaa

kulkea parempia lapsr.ruden polkuja, kuin oli itselläni.
Lapseni ovat räysin suomen kielen tairoisia pellavapäitä,
joista olen.kovin onnellinen. Aitini on varmasti io kerconut elämästäni rällä, joten minä tällä kerraa pisränkin
pisteen. Tuhannet terveisemme Teille molemmille kummeilleni. Antakaamme jälleen kuulua joskus puolin ja
toisin. Terveiset myös vaimoltani Annikilta ja lapsiltani
Juhanilta ja Maijaka.

Matti."

Kansikuva:
Suomalaisten joukkojen maanpäällisiä
asemia läntisen Syvärin suoperäisessä maastossa
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Tilauskonttori: Ludviginkatu 10, puh. 790822
Toimitus: Töölönkatu 35 B, puh. 446242
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