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. PST T\-KKIKOMPPANIA, jossa palvelin Jatkos«r-
r.:s... .rioirri roirnintansa Ilomantsissa. Suoririmne var-
:: :...r.elr.r.r rujrlla, ja teimrne rnuutarnia purtioretkiä ra-
-,:r :.r.ikse Piilo- ja Louhivaarlssa. Sora tuntui jotenkin
.-.-:rlorromllta, olihan kaunis kesä, lir-rnut lauloivat ja
.,. ,n:,r oli silniähivelevän kaunista. Muistirn kuirrka jo-
r.r..i<rn k,rr-rniir.ra päivänä riisuir-r yläkel.roni paljiraksi seis-
:ess.ir-ri vrrrtiossa. Tietenkiiär-r se ei ollut luvallista, mLrrra
:,:nr'.ri kvllii siltä, että kaunis kesä rnenee l.rukkaan, ellei
s.:isi orraa irurinkoa, kuten ennenkir-r. Kerran vär-rrikki
PirkInen tapasi minur r-riiir-r "lekortelemassa" vurr-
rioss.r jr rokaisi vain: "Vai nahkasillaanko täällä vartios-
s.r oll;rrrn . Ja minä senkun olin vaan. Oli sekin sotair.

Slimme nte kerran Piilovaarrrssakir-r kokea oikein so-
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dan esimakua. Me läksimme eräänä "kesä1'önä kävmään'
naapurin puolella tiedustelurerkellä Muistaakseni meirä
oli noin parikl,mmenrä miesrri vänrikki Pitkäsen johdol-
la. Kuljimme hitaauti varoen polkumiinoja, joita oli viri-
tetty poluille ja teiden risrelksiin. Piikkilankaesteer eivät
haitanneet kosk.r n-ruk.rnemme oli ainakin muuramar
piikkilankasakset. Kuljimme jonossa erään bunkkerin lä-
helle ja totesimme. eträ tuolla piikkilankaesteiden takana
oli vihollisia. mutta luulin-rme että siellä kaikki nukkui-
vat. Juuri kun johrajamme komensi hiljaisesri: 'osasro

seis . silloin rär'äl.rri. Oiimme ikäänkuin vaimiina maali-
tauluna siinä vihollisen silmien edessä. Kun pk:t rävähti-
r'ät soimaan, ei meille tarvinnut antaa uutta komentoa.
Suin päin kaikki kimpaisivat käpälämäkeen kuin villir
varsat. Ja suunra oli kotia päin. Tuntui kuin sadar rärise-
r,är paukut olisivat soineet korvissamme. Ja me senkun
juoksimme. Kukaan ei lyönyt maihin, vaan jatkoi mat-
kaa läpi vesaikon. Ennen pitkää olimme lähröpaikalla iä-
hes kaikki vahingoittumattomina. Tuntui ihmeeltä, ettei
siinä kummemmin käynyt, vain pari kaveria haavoitrui
lievästi. Kaiken lisäksi me selvisimrne piikkilankaestei-
den läpi, vaikka ei kenelläkään ollut aikaa katkoa lanko-
ja. Niinpä eräs Kakriaisen poika sanoikin jäl-
keenpäin: "Ei piikkilanka miestä pitele, kun kiire tul-
loo". Jälkeenpäin meille selvisi, että meidän onneksem-
me "veii venäläiner.r" ampui räjähtäviä kuulia, ja kun
maasto oli nuorra lehtimetsää, kuulat rä.iähtelir'är puiden
lel'rrien kosketuksesta. Siksi kuulimn.re huumarrvaa räti-
nää ympärillämme, vaikka kukaan ei rneitä rlk;ra-.rjanuc.
Luodit, jotka vinkuivat ja tijähtelivät, rurmurtiin sieltä
vihollisen tukikohdasta. Markaa omalle puolelle lienee
ollut noin kilometrin verran, rnurrr pi.rn se rrirtui. Näin
pääsimme ensimmäisesrä kosketuksestrr r-iholiiseen pel-
källä säikähdyksellä.

Enimmäkseen nämä sodan .rlkupiirlr oi:r',:.: ''ksitoik-
koista vartiopalvelua. Eräs mieluis.r r:r-.isr,-, ':.: x..rrenkrn
Ilomantsista. Pääsimme siun.lln \Iöhkö;r <r ..r-rn Jr se

teki terävää. Ktrn jouduinrnre enimmikse.: ' ,.e=:.in
täysissä varusteissa ja hikoilimme eikä oiiui !(riror.iij.rn
päästä minnekään pesulie, kyllä sitten näin p.:.rin viikon
kuluttua sauna maistui.

Kovin pitkäksi aikaa emme kuitenkaan jJineer Iio-
mantsiin, vaan eräänä päivänä meidär komennerrrin ru-
toihin 

- 
mikäs oli matkatessa autoilla 

- 
jir siirn imme

Ägläjärven maisemiin. Silioin oli etenemisr'.rihe io hv-
vässä vauhclissa. Komppaniamme alistettiin saks.ririsJivi-
sioonan tueksi ja rnatka jartkui Tolvajärvelle j;r S.rimiin.
Se oli oikein tosi sotaa, mutta haluan kerrol matkls-
tamme eteenpäin ja jåtdn toisten tehtäväksi kerro.r kiir'-
dyistä taisteh.rista. Mieluistr muisto jäi mieleeni Salmisra.
Siellä tapasin velieni, joka palveli Laguksen iou-
koissa, samoin sisareni miehen, joka oli jossakin huolto-
portaassa. Vietimme ikimuistoisen veljesillan siellä kah-
via keitellen ja kokemuksia kertoen. Tiemme erosivat
seuraavana aamuna, kun meidän poppoomme läksi Sän-
tämään. Sinne rne pysähdyimme muistaakseni muuta-
rnaksi päiväksi. Sanotciin että edessä on vahva vihollis-
joukko. Mitään varsinaisia taistelutoimia ei kuitenkaan
ollut, paitsi rykistömme arnpui silloin täliöin päämme
yl i tse.

Rivimiehenä en ole koskaan tullut tietämään, oliko
edessä vihollisia, mutta sen muistan, että eräänä päivänä
läksin tiedustelumatkalle aivan omaroimisesri, seikkailun
halusta. Erään aukeirn tasangon laidasra, metsän reunasra
löysin kaatuneen vihollisen, .joka vaikutri kirgiisiitä.
Kaatuneella miehellä oli kiikarikir'ääri, jonka oitis eva-
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kuoin ja toin tullessani pois. Kaverir ihastelivar, he piti-
vlt minua jop.r slnkarina, kun olin sellaisen saanr.rr. Eräs
kersinrri h;iusi osral sen. Tietenkin rninä möin sen,
hinr.rl en mursrr. murta joka tapauksessa raha oli minul-
.le reneu,.i:r:.:. :eil.risre oli se sota-ajan meininki. Ei sii-
nä;rj.irelr: u.rxo vrhollisen aseita lupa n-ryvdä rai ostla,
kaup.rnrek' , , .: . -. ,:n, ,llisr.i.

Eräiini p.irr.r:.1 i.iksrmn're Sänrämäsrä kohti Syväriä.
Se oli jännI r.:rr'.- -\in.ikin omakohtaisesri muisran, että
mieltä kiehroi :":::: i,:-:1uisn Syväri. Ei siinä ajarelru
silloin, olimn.reko i:,.'rxilr >rerkellä vaiko isänmaata puo-

Pst.tykki asemissa Syvärillä

lustamessa 
- 

olimme vain seikkailumatkalla. tr[ielen-
kiinroisin kokemus oli se, että siellä naapurim.rln puo-
leil;r olevat ihmiset puhuivat aivan vmnriirre:tivii suo-

mer. \/enhat puhuivat Karjalan murrett.i. ::-.,-::,i uttoret
j.r lrrpset yleensä puhuivat aivar-r selr'äf s.:, ):::-: kirj.rkiel-
tii. Tästä johtuen kai tunsimnre, err: ,,.:::--::-.e oikealla
asialla, ristiretkellä heimokansan.rme p.1::ss.,

Kieltämättä meille, jotka emn.re oi,ee: i,r.k.:..r.n olleet
liioin käyneet ulkomailla, tän.rii risrireri: ,,^: kiinnostava.
Varsinkin, kun meidän kom1.p.i:.-.:-::'.. :..: IehJii mat-
kaa autoilla eikä sanottavi.r r.rrs:s.-.:- -..-. ',.,-t rillä n-rat-

kalla. Aina Syvärin kaupunkii:: :"'<i. xuitimme lähes

ruristien tavoin. Joskus oli rie..-: r:i":r esreitä, tukkeja
oli vedettl, yli tien ja s.rm:-.' s:::.::e xir.i.lritulta tien-
varsilta, mutta sekin p,i.i::,....:., -'.:'.esri. kun ponkai-
simme autr-rista rienr',rrtee: .: :r.loi.u'rrll€ on]ien pysty-
korvien paukkua.

Aunuksen vilj.rr'.rr :c.. - : :.,. :::r it suurenmoisilta ke-
säyön hämvssii. Ei ::-:: .::. ::tssi olisi villa aaltoillut,
mutta käsitimnr€. ci:.: i :. ;.r:::-.::: tää11ä olivat kokonaar-r

toisra luokk.r.r ku:: K,::t,-S:omess.r. Kuitenkin jäi mie-
leeni eräs luor,rF,-:e.-. .,,s:.: selvisi, että emme sirten-
käärr olleer ii:,iee: :..:..ih.r. joss;r viini ja rieska vuotaa.
Siellii herm.ri.5; ;;-,,-lirkxe^eissä rsui vanhoja ihmisiä 

-



nuorethan olivat yleensä menneet armeijan edellä 
-jotka katselivar menoamme ihmereilen. Joku komppa-

niamme miehistä leuhki noilie vanhuksille: "Kyllä teillä
nvt olravat paranee, kun me suomalaiset tulemme tän-
ne". 'Eipä ne huonommaksikaan voi enää tulla", vastasi
eräs alkuasukas, vanha mies. Mies kertoi että kolhoosi-
elämä on siksi kiruvaa koska ei kukaan kehtaa toisen ryö-
tä tehdä kunnolla. Omaa ryötä kyllä tekisi, koska tierää
saavansa sen mukaan itselleen miten ahkeraan on roimi-
nut, mutta yhteistaloudessa ei kukaan runne ryötä eiki
saavutuksia omikseen.
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Se siitä. Jarkoimme pieniä kahnauksia lukuunoftamar-
ta Syvärille yhtä klvriä. En ny'r kyiläkiän muista, vii-
vf immekö markalla pari vai kolme vuorokaurca vai
enemmänkö, mutta eriiän;i hän.rr-isenä yönä saavuimme
Syvärin virran rantamille. Trirra olla kalainen virta",
tokaisi "Verkko-Pekka . eriis komppanian-rme kova kala-
mies. Kalaiselte lirre när'rtikin. sillä kuolleita kaloja me-
ni virran mukantr suuret pan'er. Krenrerir räjähtäessään
vedessä, olivat surmanneer kaloja nelkoisesri. Emme to-
sin tainneet eläviä kaloja saada mvöhemminkään Syvä-
ristä, niin muistelen.

Pyrkiessämme Syvärin yii Sr-värin krupungin kohdal-
la. kohtasimme melkoista vastarinraa. Punrupseerikou-
Iulta saimme melkoisen kuumat tervehdvkxr. Tuli niirä
'kr.rnuja" vähän sieltä sun täälrä, muma juuri ruo koulu
oli 

- 
kuren sain rnyöhemmin tietää 

- 
lujin vasrarinta-

pesäke. Sirä rakennusta ammuskelimme kovasri. Samalla
kun sr-ökslveneillä ;oitakin iskuryhmiä sujahri roiselle
rannalle. Ilman suurempia tappioita selvisimme virran
yli. Tässä i'hrer-dessä muistan kun myöhemmin Svvä-
ri-Kannas tierokilpailussa kysyttiin: miksi suomalaiset
ylimivät Syvärin? siihen kuultiin vastaus: kun ei pääsry
alitse. Ja niinhän se oli. Tuo Syvärin ylirys jäi mieleeni
voimakkaana muistona, vieiäkin tunnen viehättävän jän-

nityksen, joka meillä oli astuessamme toiselle rannalle.
Kun yli oli pääsry, jännirys laukesi, kun mitään huomat-
tavampaa vastarrntaa siinä ei koettu. Paitsi ederessämme
sitten myöhemmin eteenpäin.

Tutustuessamme Syvärin kaupungin ryhjiin taloihin,
sain kokea melkoisen ylläryksen. Monien talojen seinät
oli "tapetoitu" suomalaisilla kuvalehdillä. Jopa kuvaleh-
rien osoitteina oli Viipurin kaupungin 

- kotikaupunki-
ni asukkaita. Eräästä talosta löysin viipurilaisren tutta-
r.ieni valokuvia. Se oli jo melkoinen yliärys. Jokainen ar-
\'f,nnee. miten se oli mahdollisra, siispä jätän asian rä-

Kanttiini
Pirkinitsassa

a

355



män puolen kommenroimiirr.r.
Kun en n)'r tässä sorlkuvlrksessrnr keskin' p.ilasiaan.

varsinaisiin sotaroimiin. \'a.1n nrihin inhimiliisirr.r murs-
toihin, joita koimme. on mir.rull.r erikoisen merkirrävänä
asiana kertoa s«rtajoulr,rsrr vuonn.r 19+1 .lonka vietin Sr'-

värin kauptrngissa. Olrrnme olleet rosin välillä raisteluis-
sa, Pirkinitsassa. Homorovitsissa sekä m1'öskin rorjunra-
taisteluissa Si'r'ärin krupungissa. murta iouiun vietin S1'-

värin kaupungissa. eli Potporoosassa, kuten sen nimi
meillä lausurtiin.

Joulun eikran ei oilut suurempia taistelutoimia, joten
olimme levoss.r. Pakkar.ren oli tosin erittäin kova ja kun
talot siellä olivat vetoisia, oli pakko pitää jatkLrvaa tulta
uunissa. Siinä olivat omar hankaiuutensa. melkein muis-
tui mieluisampana muistona asuminen lämpimissä kor-
suissa, murra roisaalta oli taloissa asumisella hyvätkin
puolensa. Tuskin korsuihin oikein tosissaan kukaan kai-

Pasl.
Niinpä me jouluaattona valmistelimme jor.rlujuhlaa.

Toimme kuusen sisälle ja sitä jotenkin korisrelimmekin.
Kynttilöitä ei tosin ollut, mutta kun ikuinen tuli uunissa
räiskähteli, se antoi sopivasti tunnelmavaloa. Kyllä me
laulelimme joulular.rlujakin, mm. laulusta: "Koska meillä
on joulu", lauloimme kymmeniä säkeistöjä, ehkä vallan
sata säkeistöä. Ja sitten nrii joulupukki. Se tuli komppa-
nian posrinkantaian eli lähetin muodossa. Jokainen mies
taisi saada paketin ornaisiltaan, ja sitten se ylläryspaketti
tuli lisäksi jokaiselle.

Kuka voisi kuvitelln sellaista ihrnettä, joka minulle ra-

pahtui. Sain paketin tulevalta vairnoltani. Niir-rpä se

vaan Luoja asiat järjestää. Olin juLrri ennen sot;lan liih-
röäni ioutunut ikäänkuin kohtalon oikusrr ero.lrnrrrl
"vantrasta heilastani ", v iipurilaisesta a trrivstiiviisriini. Oi-
keastaan rne olirnme jo kokeneer. errii seunisrci.imme ()li

viilentl'nyt ja sitten tuli vrrllln ero ennen so:.,-,:: ...:-.:il.i

-T,i nr-r rlm.i plkerti, loka oii osoirerru "runremarro-

r:'i.iile sotii.r:.11e . Niin minä olinkin, tosi tunremaron so-

rri.is \Iuir.r kirjeenr'.rihdon kautta 
- 

tokihan kirjoitin
j,i kririn :.iritrrr:r.:. 

- 
je muutamien lomamatkojen avul-

lr rurus:..r::'^me nrrn ertä kesällä 1911 
- 

vähän ennen
soJ.rn p:irr.:rrsr;. olin m1'yry mies. Olimme sopineer,
err.i h:iii vieir:r.:r morsiirmen kotona elokuun 12. pniL.
VähLiliä pr:r. e::" ;.r.i,srn mr.rkaan niil.rin juhliin. Silloin
oli se kovi F-:;:r-:: .rrkkeellä. Minäkin jouduin kenrtä-
sairaalaan joss:kr: J.:..sril:rn puolessa. Siliä aikaa kun
olin saira;r.l,rss.i 

- 
.l, ,^::-.e vuorokautta 

- 
oii komppa-

niirmme sirrn'nvr ton:-.<:x \-.irnikkalan suuntaan. Oli ai-
van ihme ja kr-m-rm;. er:: ^i-,',.rn k«rrnppanian viime rin-.
gassa. Oli tuskien trrr';.. x--:-. i-.um.ura päivänii hoippui-
lin vielä sairaudest;r heikk,::.. :::.r.:ntictii pitkirr ja etsin
meidän yksikköämme. Jokr i..rr.,,s:r. joita matkan var-
rella oli, .join vettä, koska kLir:::-iersen.r j;rnotti armotro-
masri.

Kuitenkin 
- 

viime tipassa lör'n i meidiirr roirnistom-
me eräästä pikku mökistä. Sain kun s.rinkin lomrpeperir
ja hät'hätää ehdin junaan, joka oli lähdössä kuljettamaen
Mikkeliin meni.jöitä. Jollakin tavalla minf, sirren ehdin
perille asti 

- 
lopptrmatkan taksikyydillä 1e niin sirten

kohdallani alkoi se niin sanottu 3O-vuotinen sot;r. Ehkä-
pä vielä tiinäkin plir'änä olisin poikamiehenä. ellei ruota
ikimuistoistrr sot.lr olisi ollut.

Anteeksi vren. r.rkrrs vaimoni, en sitä toki kadu, että
n;rin'risiirr j,r::Juinl Viehättäviä vuosia nämä rauhan vuo-
der ,rr':: iiilecr. \'eikka poikani 

- 
xnsssk5i 

- 
rarkoi-

!.1n. Frr.l.rmme Iähtee näinä päivinä asevelvollisuutta
sr.()il::i.r-n:,in. rolvon. ettei hänen tarvitsisi koskaan läh-
re: :ci: :>.1in .lsrLrnr;]i.rn Sillii sota on aina ju.hnaa, siitä
h..,,iit:::i:.r. err.i olenkin tahtonut unohtaa ne raskairn-
r-:-:i : ..::'.r::.ivimmiir herker ja olen keskittynyt rnuiste-
.q:r-- -:;r r'....:r n.i i:.i sodrr-r inh in-r illisiii 1. i irreitri.

Talo
Aunuksessa
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I

HaUalahden
ttlouludesantti"

UUNO UOMALA

JR 11 eli helsinkiläinen Åsä-rykmenci, jolla nimellä
tämä yksikkö tuli mr'öhemmin paremmin tunnetuki,
aloitti vuode r 19 )9 "r'limääräiser kertausharjoiruksensa "
(YH:n) 13. lokakuura Haapaniemen urheilukentällä
Helsingin Kalliossa. Talvisodan alettua sittemmin yilät-
täen 30. marraskuura. Ässän 1. komppania kapr. T. H.
Luukon komennosa muurri 9.12. Hahlan seudulta
Kuolemajärven Hat j alahdelle ns. Mannerheim-linj alle.

Viivyrystaktillisten rilanreiden lakattua ja rintamalin-
jojen pysähdytryä asemasodaksi eri tavoin arvostetulle
linjalle - 

yslsa66iinhan sitä jo maailmansodasta kuului-
saksi tulleeseen Maginot-linjaankin 

- alettiin korsuväen
piirissä pian kertoilla, errä sorajoulua odorelraessa pudo-
teltaisiin vihollisen lentokoneisra desanrteja, sellaisia va-
lepukuisia kauhuolioita, jorka pääasiassa vain öisin tu-

hoavar mm. korsuja ja muita majapaikkoja asukkeineen
heirrämällä räjähdyspanoksia niiden ovi- tai ilma-aukois-
ta sisälle.

Tuollaisten tarinoiden tiimoilta rupatelriin moisista
kauhuolioista luonnollisesti myös komppaniamme teltois-
sa 

- 
korsuja kun ei nimittäin niihin aikoihin vielä ol-

lur linjan niiilä tienoill^ 
- 

ju ilmapiiri muovautuikin
r'ähirellen siinä määrin desanttipitoiseksi, ertä molem-
missa puolijoukkueissamme määrättiin ns. kipinävahdit
p1'symään tarkkakuuloisina öisin nimenomaan siltä varal-
ta, että todellakin joku tuollainen "yökkö" yrittäisi kerta
heitolla passittaa koko telttakunnan kesken yöunien ava-
ruusmatkalle. Noihin aikoihin kun lisäksi yötkin olivat
sysimustia kuin pimeimmässä Afrikassa, vähän aikaisem-
min sataneen lumipeitteen sulanua välillä pois joksikin
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ajaksi, eikä kuu loisranLrt raivrralrrr kesrovrlo,r.
sinaan lentoliikenreen vilkkaintpin.r i.rin.i

- 
Hatjalahti jir Krrnn.rksen r.l:,.-.:x::: ":-, r

k.:tc:r:rl

jotrluktrussa 19.19 meik,r r'.ii:r.,:: ,,"ic:: i:-:. :;.::-::-.:
Koko r.rlvikrrt ,,L rt:nr..r.i::: :-., ::-.ir...: -:L\:t-::.t.. \-t
tamnti-helniklrrln Irt-r,) 1i611, rr.i" esrn:. K-:uiem:t.in e,.i
mitattiin pakk.rs.urerr.r perlri ! L' Celsrusr.r j,r nihriin 1o-
pa teerien furoile\'.1n puiden oksilta maahan kvlmästä
kuoliain.r. Sor.ipoikien paleltunrisrapauksilrakaan ei väl-
r)'tt)' kokonaan. \'irikka ulkona liikkuminen rajoirrui
tuolloin luonnollisesri minimiin. Rinraman elämänmeno
oli kauttaaltaan noina pakkasaikoina aivan epäravallisen
äär.retöntä, kun q,kitkin, puhumattakaan pienemmistä
"paukkuraudoista", ikäänkuin syvä.yäädytryivär mykiksi.
Kaikki tuo oli sitä Talvisodan rinramamieselämää.

Joulukuun 1939 puolivälissä oli elärr-ränmeno muorou-
tunut yksikössämme jo lähes rnekaanisen vaisron.raiseksi

- 
osa miehisrä oli vartiovuorollaan Hat.jalahden ranta-

mien tankkiesteröyriiillii, osa kaivoi asuinkorsrrmonttuje
urakkaluontoisesti ja loput nukkuivat vuorollilarn teltois-
sa, prirsi karniinan liimmityksestä huolehrivia ki;rinävah-
teja: Silloin ilmesryi eriiänä yrkkopimeänä yönä yhr'äk-
kiä telttamme oviaukolle aina ja kaikkialla valprrs jouk-
kueenjohtajrmme, rykmenrin acljutantin vakanssilra
omrsta,rnomuksestaan etulinjaan siirretry reservivänrik-
ki Kai Polon roimintavalrniina hihkaisten: "Häly-
q's heti, n.ry'ös toiselle teltnlle, clesantteja on ilmeisesti .it-r

meidänkin lähellä1" Keskiöinen unil.rerärys ei kuiten-
kaan kovin .järkrttiinvr ketään. sillä niihinkin oli jo to-
tutru melkoisesti Teriioen mrrisernilta Kuolemajärvelle
patikoitaessa. Sitäpriirsi vmpririllii tuon tuostakin 1ysäh-
delleet 6-tuumaiser ya niirii l,ienen.rrnätkin paukur häl-
vensivät osaltaan parastrkin unenpöpperöii. Niinpli
"Työmies"-eksperrtikin, enrinen Kannaksen laulajapoi-

I

. . : . l- ; L . -r.r :ll,)'lllell ttlnnetttlll-
:-1 ..: - .:.:- .-:-.:- ::-: H -rnrrr- Pekkarra",
j:- --,: l---l--:;l- i...:-..:::., ],lp;rS Ire

-:-:'.:: H::.:: -r'::!i:i:...ill ttltl-
Hsltirii );.: r i::'. -l k: ;'::: ()peri.li.r-

sern liimlirf,rsten h.rrjorru:s;cn er.i.inl
asianlaitaan nähden oli kvilii toderr.n'.r

ajatus: "Ihn.rinen on toisen ihmisen su-

Palokunnan luonroisesti olivat jotrkkueen kaikki vrr-
paar miehet joka tapauksessa .jälleen paukkLrinstrument-
teinecn maastossa kuulemassa joukolla sotapäällikktinsä
taktiikkaa. "Pappenheimareiden" oli n1,t yksinkertaisesri
vain otettava desantit elävinä kiinni, koska "nuotanvc-

to" sokkopirneässä ammuskeltaessa olisi olltrt jiirjetrintii
Maastoon järjesrerry miesketiu supistuikin sitterr viihirql-
len hiirenhiljaisuudessa keskipisterrään kohti, kutcn r.ti:,,-

tanvetäiien verkonpesä ikään, ja lähenevistii ()k).rn:r\.rir-
teluista voitiin päätellä pian jo clesantripaikk.,kri Pie-
noiselta jännirykseltä ei tosin vr>iru kokon.r.rn r.,.::,,i. sil-
lä sattuihan etulinjassakin viclä silloin k.,r..;..r.tos.rm-
muntojen alkuvaiheissa tuon tut-rst.rkin t:..::: .,:\'J.JIlta-
tontakin. erenkin kun monien sunnci,,.:'..-:'..i:srn her-
käsri liipaisimella. Mtrttl .tir.trt i,r:',c:s::. :!.iottlan
joutuneen clesanrin uhkrrrohke: x:.:::',:.::-.::rsn alkoi
nuotanvetäiissä kLritenkin riirL:q..s:. r--cr:ti.:., ntvstillistä
hän-rrnästystä. Arvelipl Hun-.-.-Prii.. .:-r..,1 mvstee-
rion selviän-risvaihetr;r jo i.r::r.:i-:.. .::.1 ::r',:iiln jt-rutu-

ntrt onkin vitnrlJ.tn p.LIr.,::. -ii.,::.:..:.-:. , '.rp.r se sit-
ren mikli p:]ppenhei::tl.:::c:-. :.::-..::-.i-: K.rjLrre,rkti<tn
oltua sitteu jokseenkur -j:-.1.> -:-.-r:::ee:s: :;"r'utri iillis-
q'ksemme sell.risen:-:::-'i, r'.i:r.i r..irr r..r;t sodan irl-
kupiiilinl oli ns. r.ser:.::::s:. i, :.;...: ::-..:rurllista. Ni-
mittiiin vhreen k;:rui-:ecn p:irln xcskc,:I rikoi yhtäk-
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kiä kuulua aivan luonnollista häää ilmentävä kiljuntaa
"öh-6h-öh", ja niinpä yksi kimriökinmusta possuvan-
hus yrirti epätoivoisesti syoksyä vapauteen "apajastam-

me". Liikalihavuutensa takia ehkä Kuolemajärven raakse
jdänelliå "kaskimailta" evakkomatkallaan harhaillut
"joulupossu" oli yllättäen jourunut kesken "omeftatou-
hujensa" ikään kuin entisaikojen intiaanijoukon keskel-
le. Mutta sota on sotaa ja taktillisten sotasuunnitelmien
mukaan tämä "desaotti" pidätettiin vähin äänin ja sille
järjesryi aivan luonnostaan parhaiten sopivaa "rintama-
palvelusta". - Joutilaisuumahan ei juuri suvaittu niihin
aikoihin, vaan ajankohdan tiimoilta synryneessä Sillan-

Korsun kaivaminen Kannaksella käynnissä

JR ll:n rivistöä
saapuu Kannakselle

pän marssilaulussakin ponnekkaasti korostettiin rinta-
mapalveluksen tärkeytå.

Assässä "ei läänyt sormi suuhun" tuollaisissakaan ti-
lanteissa, vaan ikäänkuin ennakolta tarkoituksellisesti
joukossa oli melkeinpä joka alan ammattimiehiä 

- 
jou-

lukuusenkantajista tohtoreihin asti. Niinpä simen joulun
lähetessä jokainen vartiovuoroltaan plrta huurteessa pa-
lamraan tai ns. siestaa viettäessään nautti käristystään
kenttäpakkinsa kannessa kaminan tulikuuman pellin
pällä. Raakakinkkua sai nimittäin jokainen vuolaise-
malla sitä puunoksaan riipustetusta "kinkkuvarastosta",
kuten kotikeiniön jäkaapista ikään. Jatkuvasti vallin-
neina pakkaspäivinä ruumailtiin yksimielisesti, emä kii-
reiset koruryöt jo kaipasivatkin tuollaista tukevaa
välipala-ainesta. Asianlaitaan nähden esim. rauhaisa haa-
galainen Onni Metso vain naurahti sitä, kun
6-tuumainen oli erään kerran ohjannut hänet heimäyry-
mään suinpäin maahan ja rautaviipale viiltänyt
kinkkuvarasto-oksan siten, että koko "varasto" oli mät-
kähtänyt pi*in pituuttaan aivan hänen viereensä. Hel-
sinkiläiselle "hoviherra" Onni Kankkuselle to-
sin ruli asian tiimoilta mieleen jopa jouluglögi, osittain
kai siitäkin johruen, erä juomavettä sulateltiin useimmi-
ten lumesta. "Humu-Pekkaa" pekoni niin ikään vain
laulatti "Soita humu-Pekka, 5slg2 -" 

jne. eikä keskiöis-
tä uniherdrystä harmiteltu joulua odotellessa lainkaan,
sillä "desanttivoimallakin" valmistuivat korsumajat no-
peasti juuri jouluntienooksi.

Rintaman etulinjan jouluolosuhteissa L939 tuskin olisi
voinur olla leppoisampaa ilmapiiriä kuin "maat alla"
asuessa odotella joulupaketteja kotirintamalta. Hyvissä
ajoin niitä paketteja sitten rulikin erinomaisen runsaasti
kenräposrinumero-osoimeella (kpk), etenkin "Tunte-

martomalle sotilaalle, Siellä jossakin".

f---
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OLI jouluaatto v. 194) Hiisijärven lohkolla. Kersantti
istui peskan reunalla katsellen muun korsukunnan rou-
huilua jouluviinojen jaossa. Hän itse oli rairriusmies.
Oli Kittilässä jo lapsena liirynyt kansakoulussa "Toi-
vonliittoon" ja kauhulla ru*iskellut Turmiolan Tommin
kovettuneen maksan kuvaa sekä päättänyt, etrei aina-
kaan hänen maksansa szunasta syysrä tule kovetrumaan.

Vanhempana hän toimi paikallisen rairtiusyhdisryksen
puheenjohtajana ja hänen tiensä oli suora ja kapea. Nyt
hän istui ja katseli kavereirtensa alkavaa nousuhumalaa
ja ajatteli. Ajatteli sitä, eträ onko hänen olonsa rairtiina
sen parempi nykyoloissa kuin roisten lievässä nousuhu-

Vartio järven rannan
asemissa, edessä
piikkilankaeste. Järven
takana vihollinen

malassa. Mietti ja tuli siihen rulokseen, errä ,os ruo pul-
lossa oleva aine on hyvää, niin sitä pirää saada pa.ljonl

Olin sitten pataljoonan komentajan kuskina rr\-rrunu-
kaisella kierroksellamme roivottamassa korsukunnille
rauhallista joulua. Olimme jättäneer taaksemme ICim-
menniemen rukikohdan ya ohjailin hevosra mutkikkaalla
suojaverhotulla huoltotiellä kohti Padon ukikohraa, kun
runtui, että koko maailma olisi revennl'r. Sinne meni
rauhallisen joulun tunnelmat, kun Hiisijärven rakaa vi-
hollinen alkoi kaikilla putkillaan syyrää rauraa juuri jäc-
tämäämme Kämmenniemen tukikohraan.

Kiirehdin hevosemme vauhtia, errä nopeammin pääsi-
simme puhelimen ääreen ja rilanteesta selville. Saavuim-
me Padolle ja sain puhelimen kouraani sekä 1'hteyden
Kämmenniemen päällikköön, joka rauhallisena selitti,
että kyseessä ei suinkaan ole mikään juhlapäivän häirin-
tä, vaan hänen käsiryksensä mukaan vihollinen on päät-
tänyt suorittaa väkivaltaisen tiedustelun järven yli ja hä-
nellä on taisteluhaudoissa täysi miehirys. foysin piå-
mään pataljoonan komenropaikan rilanteen tasalla ja i|-
moitin meidän olevan komentopaikalla runnin kuluessa.

Annoin hevosellemme piiskasyryryksen ja raistelun
melskeen saattelemana karautimme kohden "Hiidenho-
via", joka muodosti sen herkisen elämämme keskipis-
teen.
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Ennenkuin saavurmme kt-,mentopaikallemme, tulitus
pådtryi yhtä äkkiä kuin oli .rlk.rnurkin. Hiljaisuus tuntui
korvan rumpukaivoll.r pahemprn.r kuin äskeinen mereli.

Luovutin hevosen lähetille j.r korsussa otin yhteyden
Kämmeneen. josra kuuiin. ertä miriän ei ole rapahrunut
muuta kuin hankeen uusia mustia reikiä enrisren lisäksi.
Tappioita ei mitään. murta ei mr'öskän mirään syytä
moiseen meteliin. I(liskin tutkia asian ja rekemään siitä
komenropaikalle ilmoiruksen, koska ry-kmentin esikunra-
kin oli asiasta kiinnostunut. Kului aikaa tunnin serran,
kun minua p1'ydettiin puhelimeen ja langan päässä oli
Kämmenen päällikkö, joka kertoi, eftä asia on nlr selvi-
tetry ja hän lähettää erään kersantin selittämään rilan-
teen taistelukertomllsta varten. Jäin odottelemaan.

Päivä oli pimentynyt jo illaksi, kun kuulin jonkun ko-
pistelevan suksistaan lunta korsumme ulkopuolella. Koh-
ta lumi narahteli porrasst'vennyksessä ja sisään astui lu-
mipukuinen sotilas. joka h1'vin reippaasti ilrnoirri ole-
r'.rns.r kersanrti lCimmenen tukikohdasta.

Käskin kersanrin istumaan ja pyysin, että hän anraa
selostuksen tapahtuneesta rähäkästä. Sainkin kuulla rar-
k.rn ir vksin'iskohraisen selonteon, joka laadultaan kai-
kest,r vakavuudestaan huolimatta sisälsi niin koomillisia
piineitä, etten voinut olla nauramatta.

Åsia liitryi jouluviinoihin. Tåmä raittiuskers.rnrrimme
oli siis päättänyt, errä jos aine on niin hyr'ää kuin mitä
se näyttää teholtaan olevan, niin sitä pitää ensikertalai-
sen saada paljon ja hän osti annosviinoja koko puliolli-
sen. Hän nautiskeli sitä varovasti ja tunsi omiruisra ki-
herrystä kulmissaan. Toimintatarmo ja rohkeus kasvoivar
siinä määrin, että tahtoi itse mennä kuulovarrioon ja va-
pauttaa vuorossa olevan joukkueensa miehen ioulunviet-
toon.

Kersantti saapui vartiopaikalle, vapaurri r'.rrriomiehen
ja jäi tuijottamaan yli Hiisijärven kohri vesrarannan pe-
säkkeitä. Naukkaili myös hiljalleen puliosr.ran ja tunsi
voimantuntonsa kasvavan. Tuli kotikin mieleen ju VÄy-
tetry vuoroloma ja muistikuva siirä. enä r'ihollisvangista
myönnetään L4 vrk. kuntoisuuslom.r. Hän päätti siepata
vangin.

Oli kirkas talvipäivä ja näkn'rr.s siis hyvä. Kersantti
nousi raisteluhaudasta, kiiprsi eruvailin yli ja pudottau-
tui kinokseen sekä lähti kahlaamaan jäälle. Pääsikin sin-
ne onnellisesti ja lähri konepisrooli kainalossaan astele-
maan yli Hiisijärven pitkin ruu.len kovettamaa hankea.
Mutta ei päässyt pitkälle, kun rävähti.

Kersantti muisteli, enä hän varmaankin jo oli unohta-
nut raittiuden ja Turmiolan Tommin varoitavan esiku-



van, mutta sotilaan itsesäilyrysvaisro pani häner lyömään
maihin, kun ensimmäiset kranaatit hiihtivät hänen yli
kohti korsualuetta. Hän kertoi kaivauruneensa läpi hau-
gen kohti jäänpintaa ja muisti selvinneensä melko no-
peasri. Kertoi jo välissä rukoilleensakin ja toisinaan ki-
roilleensa sen aineen rehokkuurta, joka rällaisen rähinän
sai aikaan. Sanoi ajan runtuneen loppumattomaka ja
kertoi haudanneensa pään käsiinsä ja painaneensa orsan-
sa jään pintaan ja vakavasti luvanneensa, että jos hän
tästä jotenkuten selviää, niin ei koskaan vettä väker'äm-
pää pane enää suuhunsa.

Ammuskelu päätryi sitten vähitellen ja kersanni us-
kalsi kurkotella päåtdd.n kiepin reunalra, murta katsoi
parhaaksi odotella hämärän tuloa n'ömiäkseen takaisin
nyt muiden miehimämälle vartiopaikalleen. jonne saapui-
kin nöyränä poikana muiden naurun saartelemana. Ka-
verit toisissa kuulovartioissa oliler nfhneer rämän roh-
kean vanginsieppaajan lähdön je lrirräneer saada huu-
doilla hänet palaamaan takaisin. murra kersanrin kon'is-
sa soi silloin muur ääner. jork.r esrir'är varoituksen kuu-
lumisen.

Kersantti ilmoittautui komppanianpäällikölleen, joka
huumorimiehenä läherri kers,rnrin pataljoonan komenro-
paikalle anram3rn henkilökohtaisen selosruksen tapahtu-
neesta.

Kun olin reh:rr'::en verran muisriinpanoja asiasra
kuin naurulrani hlkenin. niin kys)'in, erä iaisiuisiko se
pieni nr ppr rj...:.isen rerken jälkeen, murra kersantti
kyyneleer siimrsri vrkuurri. errei hän koskaan tule kos-
kemaan seijai:een .:.ineeseen. jolla on niin valtava vaiku-
tus, että sen huom.ravat jän'en takanakin asuvat.

Se tarina päärn'i silleen. Sotar,äen rikoslain mukaan
olisi asia voinut sr.rda vakavammankin päätöksen, murra
katsoimme p;ral joonan esikunnassa, että kersantti oli
saanut riinär-än rangaisruken rairtiuslupauksensa rikko-
misesta. joten emme rehneet siirä mirään numeroa. IJs-
kon, emä Kiailässä on vieläkin eräs todellinen rairrius-
mies.

Taistel upartio etenee Koi I I is-Suomen ri ntam al la

"Rynnäkköpakkaus" sekin
TAIPALEEN divisioonan komenrajalla, eversri Aar-
ne Blickillä oli valtaisa tavarakirsru. Arveltiin
sen olevan noin kuutiometrin sisältöinen. Tavaraa
täyteen pakattuna tarvittiin sen kantamiseen neljä
raavasta miestä. Joku neroparri oli sen nimennyr
"Blickin rynnäkköpakkaukselai ".

"Tulkaa vain tänne kaikki komenta-
jasta alkaen!"

ERAANA aamuna 1942 loikkasi Osran suunnalla eräs III/
KTR 2:n rykkimies vartiossa ollessaan yli murrokon
naapurien puolelle. Pari päiviå myöhemmin uitemiin Ää-
nisen kanavaa pitkin lentolehtisiä, joissa sama ukko oli
kuvattuna lusikka kourassa ja leveästi hymyillen pisrele-
mdssä kaalisopp^a naaLma nsa. Tekstissä oli samaisen ka-
verin allekirjoittama kehoitus entisille tutuilleen, ko-
mentajasta alkaen, tulla yksitellen ja porukoissa samoi-
hin kaalisoppakesteihin.

Tapausta ja sen syytä tutkittaessa selvisi, että tykkimie-
hellä oli ollutkin painavia syirä lähtöönsä. Saatiin tierää,
että hänellä oli Helsingissä vaimo ja poika. Oslosta tuli
kirje, jossa isää pyydeniin ensi iomallaan tulemaan sinne
pikku rytärtään katsomaan, joaa samalla saataisiin vahvis-
taa suunniteltu avioliitto. Lisäksi kirjoirti eräs Keski-Suo-
men neitonen, että häät olisi saatava pidemyä viimeistään
juhannuksena, koska "sivullisetkin jo alkavat huomara
asianlaidan". Olipa siis ryypillä ollut syytä kerrakseen siir-
ryä vapaammille vesille, 

- 
eikä aikanaan palautetru.fen-

kaan luetteloissa rykkimiehen nimeä ymmärrettävistä
syistä esiintynyt.
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ELETTIIN vuotta 19-ii. Kylä oli ryhmittynyt ikäänkuin
kananmunanmuotoisen mäen päälle. Sen kahdeksan ra-
loa uinuivat tasaisesti tien rnoiemmin puolin, erillään
toisistaan. Vaikka oli sota, ei sitä rää11ä Pohjois-Savon
kylässä muusta huomannut kuin lisääntyneestä väkilu-
vusra, koska taloihin oli majoitettu "evakkoja". Heitä
oli kylän vauraimrrassa talossa vähiten, mikä johtui siitä,
että isäntä kuului järjestelytoimikuntaan ja py'sryi mää-
räåmaån evakkoien sijoittamisesta. Toinen seikka kiin-
nimi myös huomiota, nim. naisten ja lasten lukrLisuus ja
miesten vähyys. Kylässä näkyi pääasiassa vanhoja ukkoja
ja nuoria poikia. Kaikki muut olivar "siellä jossakin",
josta he kirjoimelivat ja siiloin tällöin saapuivat kotilo-
mille partaisina taistelukokemuksiaan meille kylän pojii-
le kertomaan. Joskus joku heistä saapui viimeisen kerran
valkoisessa arkussa sankarivainajana. Silloin oli koko ky-
län väki saattarnassa häntä viimeiseen lepoon kirkonky-
län sankarihautaan.

Kylän kauppias, Miettinen nirr-rekään, kuului suojelus-
kuntaan. Hän oli touhukas, vähän alle viidenkymmenen
ikäinen pieni mies. OIi jostakin etelästä kylään muurå-
nut. Meidän poikien taholta kauppias naurti kr-rnnioitr.rs-
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ta ja arvonantoa, sillä hänellä oli ihan oikea kivääri ja
kiikarikin sen lisäksi. Kiikari kaulassa, karttalaukku ja

kivääri olalla hänet näimmekin usein .iohtamassa etsintä-
partioita vankikarkureiden ja "desanrtien" kiinniort.rnri-
seksi. Kauppias Miettinen oli tunnontarkka johraja. sen
muistan. Kerrankin oiiessaan valvomassa sankarihautaa-
mista, hän komensi vanhan murnmon pois sanklrih,ruto-
ja kiertävältä nurmikolta, johon rnumrno oli isrunut le-
päämään poikansa siunauksen ajaksi. "Tässä ei saa olla,
se on kielletryä", sanoi Miettinen rnumr.nolle l{ääräyk-
sistä oli roki piderrävä kiinni

Siihen aikaan alkoi sanornalehdissä oll;. iiecoja desan-
teista", kotirintamalle lentokoneist.r puJoteruist.l psrti-
saaneista. Heidän tekemistään hirmuriiisrl kertoivat sa-

nomaiehdet sekä iomillai kär'r'ät soril.:..rr. Kr iln r'äki kävi
levottomaksi, sillä sellaiser .lesenrir voisir-.rr tnlla kauas
korpikylille saakka. KauhrL.r lis;isr viell kviän ranhapiika
opertaja, joka kertoi eriiänii r.öni ji-,nkun kolistelleen hä-
nen ikkunansa takanr 1r huuirneen rekomöreällä äänel-
lä: "Tää11ä on tesantril

Kauppias Nlierrinen ei iirinvt neuvottomaksi. Hän or-
ganisoi desanrtitorjunrlnhmän. johon miesten puuttees-
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löydös oli suuri aarre meille. Puhdistimme ja rasvasimme
aseen ia valmistimme panokset. uusi nalli käyreryn tilal-
le, sitten puoli hylsvä ruuria ja roinen puoli hauleja.
Kun kaikki oli vaimista. pärimme suorittaa koeammun-
nan kotimme mersässä. Naapuritalojen pojat liitryivät
mukaan, ja niin puolen jou-kkueen suuruinen osasto oli
valmis lähtön.

Tultuamme metsään lör'si veljeni sopivan kiven, jonka
taakse hän k;ivi makaamaan. Sinen hän asetti haulikon
kiven päälle ja komensi meidär suojaurumaan rakanaan.
Niilo virirti aseen ia painoi liipaisinta kasvot maahan
painettuina, kaikeo varalra. Vanha ase voisi ehkä hajora-
kin. Mutta mitään ei rapahrunut. Ase ei lauennut, ei
vaikka veljeni kuinka yrirti. Lopulra hän kylläsryi tur-
haan puuhaan ja yhdessä rutkimme, mikä aseessa oli vi-
kana, koska nalli ei syry. Toresimme, errä patruunapesä
oli niin väljä, että parruuna meni liian syvälle, nallipii-
kin tavoittamattomiin. Joku keksi, että voisimme ehkä
kiilaamalla saada parruunan jäämään ylemmäksi. Niin
palasimme takaisin kylään ersimään sopivaa materiaalia.
Naapurin pajasta löyryikin ohutta kupaririivistettä, josta
muotoilimme tiivisteen patruunapesään. Kun saimme

sa myös me kylän pojar pääsimme mukaan. Vanhempi
veljeni Niilo oli silloin 14 vuotias ja minä yhdentoista.
Olimme innolla asiassa mukana. Ehkäpä onnistumme
saamaan desanrin vangiksil Se olisi jotain se. Mutra ei-
hän meillä ollut aseitakaan ja niiden puuttuminen ro-
siaan oli vakava asia. Varmaan desantirkin olivat hyvin
aseistettuja, eikä niitä noin vain paljain käsin saanut
kiinni. Kerroimme huolemme myös Mieniselle, muma ei
hänkään voinut meitä auttaa. Hänellä oli vain yksi ki-
vääri eikä sitä voinur jakaa. Kauppias kehoittikin rarvir-
caessa hälyttämään hänet. Meidän poikien rulisi suorirtaa
vain varrioinria ja itmaähysrysrä.

Onneksi Niilo muisti nähneensä kotiralomme vinrillä
vanhan haulikon ja ampumatarvikkeira. Ehkäpä sielrä
saisimme aseen itsellemmei' Tuumasra roimeen. k.r'pu-
simme vinttiin ja löysimme jo hiukan ruosn:neen rlcsi-
piippuisen, hanallisen haulikon. sekä h'mmeei<'.mr3 n-h-
jäa hylsyä, nalieja, hauleja ja pienen ru':ripusin. Ti.mä

ryön tehdyksi, säntäsimme kiireesti takaisin äskefselle
koeammuntapaikalle. Veljeni kävi jälleen ampujaksi,
toisten suojautuessa. Hän virirti ja painoi liipaisinta: ei
tapahtunut mitään! Uusi yrirys ia jopt jyrähtil Vaikka
pamaus oli kova, säilyi aseemme silti ehyenä. Päärimme
alnpua vielä rnaaliin ja sitä varten veimme noin 300
m:n päähän sanomalehden, josta näkisi aseen rarkkuu-
den. Nyt laukesi ase vasta kolmannella yriryksellä, mutca
rulihan lehteen reikiä. Vieläpä metrin verran sivussa ol-
leisra puistakin löyryi hauleja. "Tämähän onkin oikea
hehtaaripyssy", sanoi Niilo. Se nimi aseellemme sitten
r'.rkiinruikin käyttön.

Näin saimme käymilön ikioman aseen. Tosin sen ruli-
:ropeus ei ollur kovin suuri, sillä hylsy rdyqi aina poistaa
heulikon suun kautra rassilla ryöntäen, mutta moraalinen
r'.:.rkunrs oli varmasti sitä suurempi. Kylän naisväki pe-
Jsni hin'eäsri kuullessaan l.rarjoituslaukaukset metsästä.
S.r.:mme rorumisia. murra haulikon sentään saimme pitää
hallussamme.

Seuraavaksi olikin vuorossa tukikohdan perustaminen.
Sellaiseki sovelrui mainiosti meidän talomme aitta, jossa

Niilo ja minä nukuimme kesäisin. Josrakin syystä oli ai-
tan seiniin poratu 10-1, cm läpimittaisia reikiä, jotka
olivat peiteryt puutapeilla. Löimme rapit pois rei'istä,
jolloin saimme niistä mainioita tdhysrys- ja ampuma-
aukkoja. Rei'istä me pysryimme pitämään silmäIlä koti-
talomme pihaa rakennuksineen sekä melkein koko §lää.

Yhdessä toisten kylän poikien kanssa aloirimme var-
tioinnin heri seuraavana yönä. Alirksi kaikki olivat in-
nolla mukana, murta kun mitään ei alkanut rapahrua,
niin innostus vähitellen laimeni. Lopulta jäimme Niilon
kanssa kahden suorittamaan vartiointia. Monta kesäistä
yörä me siinä rähysrysreikien ääressä vietimme. Vuorot-
telimme kahden tunnin vuoroin, mutta monta kertaa uni
vei voiron. Kylän rauhaa eivät rikkoneet muut kuin kar-
jankellojen kilkatus laitumilta ja joskus yli lentävät len-
tokoneet. Niillä näytti aina olevan kova kiire jonnekin,
eivär ne välittäneet pienestä kyläpahaisesta.

Eraanä elokuun yönä olin taas vartiovuorossa iltayöstä.
Uni painoi silmäkulmia, mutta äkkiä säpsähdin hereille.

Jokin ääni oli kantaurunut pihalta korviini. Kohottau-
duin varovasti rähystysaukkoon ja sydän pamppaillen
kurkistin pihaan. Kylrnä hiki kohosi pintaan, sillä pie-
nen vaateaitan luona olin erottavani liikettä. Oli kuiten-
kin rriin hämärää, etten nähnyt selvästi mitä siellä oli,
mutta katsoin parhaaksi herämää Niilon. Hän rotesi sa-

man kuin minäkin. Yaaleaa aitan ovea vasten erotirnme
ihmishahmon liikkuvan. Se oli varmaankin "desantti"!
Vaikka etäisyyrrä oli noin 40 metriä, emme olleet ereh-
ryneet, siellä oli mies, varmaankin murtautumisaikeissa
airtaan. Ja aitassa nukkui kesävieras, kaupunkilaisneiri,
kaunis ja kukkea nainen.

"Mitä teemme?", kuiskasin hätäänryneenä. "Haetaan
kauppias apuun! "

"Ei, emme pääse huomaanlatta ja sillä on tierysti ase.

Ammun siä jalkoihin, ettei se pääse pakoon! " Niilo si-
hahti.

Vapisevin käsin hän ryönsi haulikon reikään, virini
hanan, tähtäsi ja silmänsä sulkien painoi liipaisimesta.
Ihme tapahtui, ase laukesi ensimmäisellä yrittiimällä. Jy-
sdhdyksen kaiku kiiri hil.iaisessa yössä. Ennen kuin ääni
oli ehtinyt häipyä, kuului pihalta valtaisa karjaisu ja ki-
rous. Jähmetyimme paikallemme säikähdyksestä, mutta
kun kuulimme naisten siunailevan pihalla, ryntäsimme
mekin sinne. VielZ&in järkyryksestä vapisten kerroimme
,unpuneeflune desanttia, joka oli yritränyt mennä vaa-
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teaittaan. Joku hoksasi, että kauppiaalie pitäisi viedä sa-

na, koska voro oli pääss1't karkuun.
"Mutta varmaan siihen osui". uhosi Niilo. "Ei se voi-

nut mennä ohitse, rähtäsin niin tarkkaan". Lähdimme
juoksemaan kaupalle päin peltojen yli. Lähesr1'essämme
kauppaa, kuulimme kärr1'jen kolinaa ja näimme kohta
maantiellä hurjasti ravaavan hevosen.

"Mutta eikös tuo olekin kauppiaan valakka" sanoi
Niilo. "Mihinkäs hän näin keskellä yötä lähtii'" ihmette-
limme.

Tultuamme kaupirlle, kolistelimrne kauppiaan asllnnon
ovea. Apulainen ilmesryi ttrkka pörrössä, unisena. Ky-
syimme kaqrpiasta ja hän karosi sisälle toimittamran
asiiiir. Mutta kauppiasta ei loyrynyt.

"Etrkä hänet on hälytetry kirkonkylään", arveli apulai-
nen. Tyhjin toimin palasimme rakaisin ja rairhoitr.rrrr.ram-
me menimme nukkumaan.

Seuraavana aamuna kiinrhdin-rme kauppaan kertoak-
serlrrre Miettiselle edellisen 1,ön kokemuksernrne. Hiin
olikin kotona, muttir sairas ja vuoreessa, kerroi kauppar-
apulainen. Kun apulainen meni k1,s1,mään orraisiko kaup-
pias meidät vasraln, kuulimme hänen ärjäiser,än apu-
laiselle:

"Käske heidän painua helverin kuuseenl" Olimme
1'mrr.riillärnn.re Mikä kauppiaalle oli tullut? Hän oli aina
suhriiutunut meicliin toul.ruihir.nme isällisesti m1'häillen.
Vielii koven.rman iskun sairnme, kun nimismies päivällä
haki aseernme. "Tehän olette vielä alaikäisiä. eikä teillä
olc aseenkrintolupaakaan", san<li hän. Mikäs siinä ar,rttoi,
hiinellä oli laki pr"rolellaan.

"Desantin" kohtalo jäi pojille arvoitr.rkseksi. He vart-
ttrivar aikuisiksi, sLrorittivat asevelvollisuLrtensir ja lähti-
viir eteläirn t1'öhör.r. Kesälornrrt he kuirenkin kiir ir'är vier-
tän'riissä lapsuudenkod i ssaan. Eriiiir.rii kesiin.i k i rkon kv I iiii n
rtrli lomailemaan mvijs enrisen kurrn.rnl.ilklr::r .\n,,-r'ri-
mir-ren poika, sanranikiiir-ren \iiion k.rnss:. \-ieun-rr,c r,-
tair thclessii mr.risrclien poik.1\'uosren remppr.:r.i j: xoiilc,.
silr.

''Vieläkös te muistatte sen. kun immuitte desanrtia
haulikolla aitan ovelle/ ' kt'sli Ån'o.

''Tottakli, ei virrmasti se unohdu ikinä ', \'rlstirsin.
''Te erre kai tiedäkiiän, ertä se desanrti oli kauppias

Miettisvainaa", laukaisi Arvo. Olirnme hämmäsryksestä
hctken vaiti, sirten Niilo sanoi:

"Mistäs sinä sen tiec.liitT "
"Arvo kertoi, eträ hän oli silloin elokur.rn r'<inä herän-

nyr hevosen iriheuttlu-rtairn meluun kunnanlääkiirin virka-
asunnossi. Kol.rta joktr painoi soirrokelloa ja hänen isiin-
sii oli avannut oven. Hän, Arvo, oli hiipinyr vastaan-
ottohuoneeseen ja näl.rnyt Mierrisen mahallrran leik-
kauspriydiillii, hor.rsut kintuissa. Hiinen isänsä oli ny'ppi-
n1't I'raule ja kaulrPialn takap11slg511. Miettinen oli ki-
roillut pyssyllä leikkiviä pojanpakanoita. Hän oli ollut
pyrkirnässii kesär'ierarrn rirtlan, johon oli piiivLillä saanut
kursun. Neiri ei ollut kuitenkirirn heti herännyt 1-ränen

kolisteluunsa ja niin me enr.rätimme täräl'ttäii haulipa-
noksen kauppiaar-r al'rteriin erlellä kerrotuin ser.rrauksin.
Ån'on isä «rli vannottanut poikiransa, että asiastx ei saisi
kertoa kellekään, rntrtta näin m«rnen vuoden jiilkeen ker-
tr»lisesta ei liene lraittaa, lopetti Arvo.

Tapatrs huvitti meitä vtrosien jälkeen. N1't yrrmärsim-
me, miksi kauppias ei eniiä sen jälkeen ollut sieränyr
ktrtrllrr puhtrttxvsn rlesiurteistir.

UU§I LOI§TELIA§
I'OKUIilEI\TTTEITIIN
PENU§TI,yA
}TANNENIIEIIT-TEO§

PUHTAIN
A§TIN
SUOMEN MARSALKAN PÄIVÄKÄSKYJÄ
1918-1944

Teos, joka ilmestyessään v. 1942 myytiin lop-
puun ennakkotilauksina. Teos, joka katosi ko-
konaan v. 1944.
Uudelleen koottuna ja laa,jennettuna alkupe-
räisaineiston pohjalta.

Vapaussota Lisäksi Apulaisprofessori
Talvisota Vilho Suomen artikkeli:
Välirauha MitenMannerheimin päiväkäskyt
Jatkosota sYntYivät?
Mannerheim Mannerheim-museo
Päämaiassa
Runsas, alkuperäinen, osin ennen julkaisema-
ton kuva-aineisto.
Kirjan ulkoasu on erittäin edustava ja korkea-
tasoinen. 216 sivua, Yli 200 kuvaa. 68 päivä-
käskyä. Teoksen toimittaja Einari Kaskimies.
Hinta sidottuna 30 mk.
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II

OIVA HUIMALA kin asujan istumassa keinutuolissaan ainakin ulkonaisesti
rauhallisena ja kiireetrömänä, mutta kylläkin varhaisesta
aamusta huolimatra parhaisiinsa pukeuruneena kuin vie-
raisille lähdössä.

Tyynenä ja kuivin silmin mummo kuunteli, kuinka
asiat olivat. Sai tierää, errä hänen oli kiireimmiten läh-
dettävä pyrkimään kohti Paperon asernaa, jonne päivällä
piti vielä tulla evakuoimisjunan. Mitään neuvoa vähien
tavaroittensa kuljettamiseen ei mummolla ollut, eikä
Tuormaakaan voinut sellaista osoittaa. Jorakin lohdutra-
vaa ja rohkaisevaa hän yritti sanoa, johon mummo vain
nyökäytti pädtåån mitään vastaamarra.

Satuin seisomaan tuntia m1'öherr-rmin tiellä mökin
edessä ja näin hänen lähtönsä. Olin liian nuori tajua-
maan täysin murhenäytelmää, joka rapahtui edessäni,
mutta karvaan palan se nosti kurkkuuni silloinkin, ja
vielä nytkin, 30 vuoden takaa, se palaa monesri kipeästi
vihlaisten sieluni silmien ereen.

Näin hänen tulevan ulos kotinsa matalasta ovesra, pie-
ni, kumaraan painunut hahrno, musta pitkä takki, päässä
tiukasti leuan alle solmittu musta huivi, kädessä pieni
nyytti, sekin musta, ja 

- 
iiljylamppu, sellainen saunassa

käytetry, jossa on lasinen riljysäiliö ja lasin takana metal-
lipeili kiinnittinrineen.

Yöllä oli saranlrr hiukan uurra lunra. Mummo otri
oven vicrestä luudan, varrerroman ikäkulun varpuluu-
dan. j,r l.rklisi porraskiven ;ruhtaaksi lumesta, aserri luu-
J.rn r:.k.risin p.rikrlleen. lukitsi <tven ja pani avairnen
,)\ e:t \".:,rrr..:..:J.rn r.r.ikse. rtrinkuir-r kai oli tottunut teke-
niil:

Si:ie: n.:r olrr nrrrrinsi jr hn-rppunsa, seisoi vähän
.lrk.:.r seiin mökkrin:l j.r lihri sirten liikkeelle. Hän nou-
si rielle eiven liihelräni. murr.r ei vilkaissurkaan minua,
vean lähti hirain pienin rskelin kär'elemään valkenevassa
aarnussa kohti rienristeysrä, josra tie kohti Paperoa ja
Loimolaa erosi Annanrehraan tiesrä länteen päin.

Se oli Karjalan heimon tie...

ll
,, T[|"
OLI joulukuun 2. päivä 1939. Suomen epäroivoinen
kamppailu olemassaolostaan oli alkanut kaksi päivää ai-
kaisemmin. Patterimme 

- 3.iKTR 12 
- 

oli asemis-
taan lähellä Suojärven rantaa Lietteen kylän laidassa al-
kanut sotansa edellisenä päivänä ampumalla viivyttävän
jalkaväen rueksi Niemisten kylään )a Kaipaaseen.

Åarnur'öllä olimme sa.lneer käski'n valmisrriurua ase-

mien vaihrc»rr Piirs,rj.rn suunrl.ln. Perri.inrvmir-ren oli siis
kvseess.i. lsi.:. j,,x.r ,r.: ir;.::,, .::\.'.:tri::t r it.i Lihen-rp,il
kLittlLrr rrt.i 'r.i"r :.:. :,:i:;. -.:-. :::-:::: .: : :'.: -. -.::c:-. .1 :.i-
kcne§ien \ e lclr;3:iSi;4. i:\ ..::.\ :::. :.:.i.:-.:)(::: :..\ .-

l.rhden suunni,i:.
Lierreen kll.issiikin jo irrkkur pronee::.:r pr.::,,,x,t:.e:-

nuskunta kvlän tuhoan'risra valmisrelemlss.l.
Aivan lähellä patteriamme oli Ånnantehrea.lie vier-in

tien vieressä pieni harmaa mökki, jossa asui yksin vanha
mun'rmo, pieni ja harmaa niinkuin mökkinsäkin.

En tullut koskaan tietämään, millä hän tuli toimeen,
vaikka asuimmekir.r lähinaapureina koko marraskuun
ajan ja krrnss;rkiir.misemme muiden kylään jääneiden
asukkaiden k;inss.r oli vilkastakin. Ehkä mummon korkea
ikä oli s1r'nä vhrer Jer.r puutteelle, tai ehkä hän muuten
oli osoirtanut h,iiuer'.rnsa olla omissa oloissaan. Hyvin
hän kaiketi mökissäln viihn i. koskapa ei ollur seurannur
kel.roitusta vapaaehtorselle evakkomatkalle lähdöstä
YH:n alussa 

- 
rai ehki h.ineliä ei olltrt paikkaa, minne

mennä.
Kyllä hän varmasri oii .rsioisrr perillä. liikkuihan hän

sentään kylällä hLrn'.r se p.JivJ 1.r silloin tällöin joku kv-
län asukkaista poikkesi hlnen r-nökkiinsäkin.

Niinkuin h1'r'in nruisrer::n. sir.iriir'Iesrön evakuointia
ei suoritettu ajoissa. \'r.1n sor.r när itr p;hieressaan mrr-
raskuun 30. päivän aamujl.r vi,i:rf,neea :ir.sin niin p.ri.
kallisen siviiliväestön kuin er'.rkuoinnis:a vasruuss.l ole-
vat viranomaisetkin. Jos suunnrreL':rrr lie rehn.kin. ei
niiden toteuttamiseen ol.lut enäl eik.r:. Si:orrnrrsr.l p.1-

niikkia ei sentään synrynyr, murr.r mrsre;n tlrlesteim.jili-
syydestä ei myöskään voinut puhua. Länrrl kohti oli
vain lähdetävä niillä keinoin, mitä kullekin oli kf,vrerrä-
v issä.

Tässä kiireessä lienee naapurimme kokone.rn unohder-
tu. Emme kyllä mekään häntä muisraneer. niin vieressä
kuin olimmekin, vaan omat rouhumme veir'är rvvsrin
kaiken aikamme ja kiinnosmkserrune. \/asta asemanvaih-
toa 

- 
siis lähtöämrne 

- 
ynlmi56silessamme asia juolah-

ti jonkun mieleen ja patteriupseerimme. res.r'änr. Erkki
Tuormaa, meni käymään mökissä. Hän rapasi siekä mö- x
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IIUJR 35:n komentaja,
kapteeni Jaakko Ah d e antaa
ohjeita partiolle Kollaan
rintamalla

ARVO HEIKKINEN

Tulikaste
Näätädalla
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SE tapahrui joulukuun kuudennen aamuna 1939. Piits-
ojan revohka, kokonaisen n'kmentin päärön pako, jota
olimme seuranneer Kollaan ja Loimoian puoliväiissä jou-
lukuun .i. päivän ilrana. oli rakanapäin. Uuder mieher ja
uudet tuumat jatkoivat nlr sritä, mihin pari päivää raka-
perin oli 1ääry.

Itsenäisyyspäivän ri.ununa )'hryy JR » yleiseen
hyökkäykseen, rarkoirukselia vallata takaisin Piitsojan
varllstetut asemar kuren käsky' kuului.

Kuudetta päivää r'asten 1'öllä sain käskyn joukkueine-
ni ilmoirtautua klo - aamulla III/JR 31:n komenrajalle,
kapteeni Ahreelle, jonka paikka oli Suojärven
radan varrella. noin kilometri Kollaanjoesta länteen.
Matkaan lähtö heri, kun oli kartalta katsotru paras mars-
sitie. Joroisten heitinkomppania, päällikkönä luutnanrti
Paavo Paajanen, oli YH:n aikana saanut kol-
mannen joukkueen. Oli luonnollista, että III joukkue
alisterriin 4'kmenrin III:lle pataljoonalle. Toimin ruon
kevyen heitinjoukkueen johtajana.

Kapteeni Ahde löyryi. Lyhyt ilmoittautuminen ja käs-

§ liitryä tulenjohtueella kärkijoukkueen mukaan. Liik-
keeile kello 8 radan suunnassa, ensi tavoirteena Näätä-
ojan pysäkki.- Vihollisesta ei paljon tiedetry, edessä

JR 34:n varmistusosasroja. Heittimer, ammukser.
kaapelikelat ja puheiimer ahkioihin. Ilrna oli lauhrunur
ja vetäminen pehmeässä lumessa oli 1,lettömär.r raskrrsr;r.

Matkaan. Pitkin raravallia hiljalleen hiihräen. miehet
han,assa jonoss;r kahden puolen r,rr.re. Kius.rksernme l,
iloksemme oli Loimol.rsr-r pärn r'.:llut ol-,: Finssjfi,--n:

, "Aukusti . jok.r lkseer.isi eeesr.ik.:.is:n l.:.ji." - l:s::', -

ryi vähän pääsr1 rierriluii.r iiissj j: s:e^rl x:-.-:'s,',:::
kovaa konekir'äärirul ra j.r han'.:hko j.: kenuunai.iuk.: ;os i i
Junassa oli pari n'kkiäkin. Åukusri palasi rouhukka.rsli

Tykin tuliasema
Suvilahden
viivytys-
taistelun
ai kan a

Ruokailu
käyn nissä
Kollaalla

puhkuen takaisin on.ralle puolelle ja joku Leppävirran
poika arveli, savolainen kun oli, että "ios siellä joku
kuoli, niin ei se ainakaan nauruun kuollut".

Ylitimme Kollaanjoen, jonka siltaa pioneerit panosti-
vat. Matka jatkui hiljalleen ja ennenpitkää, kai Aukustin
härnäämänä, rupesimme saamaan vastaafiune epärasaisra
kranaattitulta. Siellä täällä sLrolla ja matalaa mänryä kas-
vavissa saarekkeissa räjähteli kranaatte,ja. Joukossa tuli
jokunen srapnellikin. Mustaruutipanos räjähri muutarnan
kymmenen metrin korker.rdella ja lumeen rapisi suuria
hauleja. Ainoan kerran näin mokomaa koko sodan aika-
na. Tuli oli kovin epätarkkaa, eikä siitä aiheutunutkaan
mitään rappioita.

Mutta tunnelma jo.llain lailla 
- 

rihenil Olimrne ensi
kertaa vihollistulessa ja saamassa tulikastetta. Edestäpäin
tuotiin ahkiolla haavoittuneita ja heiä katseltiin oudok-
suen, mykkänä. Joku Varkauden tehtaan poika sanoi jo-
pa ääneen:

_ f211gss turhaan nieleskellä. _
Pelottikoi Vaikeaa taata jokaisen pojan puolesta.

I{utta jos jorakuta pelottikin, niin ei hän ainakaan sitä
julki ruonut. Mutta kun edestä tulevan kk-tulen "hän-

nit rupesivat yltämään meihin asti, silloin tiheni tun-
neime enrisestään. Sai olla kovasti kiitollinen evl. Ville
Teirriselle. Sota-\zillelle, JR 34:n kornentajalle. Hän näet

ilrjesti Utin kertausharjoituksissa kesällä -38 niin, että
s.:.in:re Ienrokentiin laidalla kk:n epäsuoraa tulta ylit-
s€=jne. kun rilsirr suojattomina seisoimme harjoitus-
c,S:si,r:t; Luorien vihelivs ja moksahdukset hiekkakent-
;.:.::::i<:.n.iplrn kuuluir-ar vrrllan selvästi. Se oli täyttä
h.l'riori*sr" sc. ]; siri nvr todelle t.rn'itriin.

\.ilrlol.rn plsäkille oli ehkä I 1 I km, kun sain käskyn
kapr. Åhteelra mennä ereen orrarnlran selvää tilanteesta.

§t
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Läksin lähettieni kanssa.

Nyt rupesi jo tapahtumaan. Ereen pääsryäni tapasin
tutun miehen, jääkäriluutnantti Aku Vuontel an,
joka kirvulaisineen piti vihaa edessä olevien puna-armei-
ialaisten kanssa. Kun §syin häneltä, mikä oli tilanne,
tuli vastaus kakistelematra:

P-le, edessä tuhansia Ne pitää rappaa! 
- Ja

lisäsi: Vai vielä Ahde tarvitsee tilannetta!
Rautatiestä etelään oli kapea, sekametsää kasvava har-

janne. Tällä harjanteella oli harvahko kiväärimiehirys,
pari konekivääriä tukenaan. Toisen kiväärin johtajana
taisi olla naapurin poika, Lankisen Arvi Hiito-
lasta. Vähäiset pysäkkirakennukser olivat ehkä 400 m:n
päässä suo- ja peltoaukeaman takana. Ilta oli jo kääri-
mässä hämärää harteilleen, niin että valojuovaluodit, joi-
ta vihollinen syyti monella purkella pysäkin maasrosra,
näkyivät lännen taivaalrla pieninä, kiitävinä kärpäsinä.

Joku luoti tuli lumeenkin, rnurra yli hujeltivat useimmar.
Sanoma vallitsevasta tilanteesca taakse pataljoonan ko-

mentajalle ja omalle joukkueelle käsky: 
- 

Heirtimet
asemaan, kannanmittaus käynriinl

Rautatiestä etelään ehkä sara-pari metriä, pienelle
mäntyä kasvavaile kumpareelle rupesimme suunnirtele-
maan tulenjohtopaikkaa. Edesrä saariin epärasaisra kk- ja
kivääritulta jatkuvasti. Hiitolan miehet vasrailivat kone-
pyssyllään pitkillä sarjoilla ja me puolesramme niillä nel-
jällä kiväärillä, yotka sk-miehet olivat tuoneer mukanaan
siviilistä. Muita henkilökohtaisia aseita ei meillä oliut-
kaan. Mistäpä niitä heitinporukan miehille, kun ei ollut
kaikille jv-miehillekään. (Viikon perästä meillä oli uusia
rengastähtäinkivääreitä vaikka muille jakaa. Niissä ko-
reili vain vieraskielinen teksti ja komea tähril)

Hämärri io. Äkkiä, ilman ennakkovaroitusta ilmesryi
rataa pitkin, rakennusten suojasta ja iltapäivän tumrnuu-
desta musta rnörkö, toinen ja vielä kolmaskinl

Olin silloin lähellä Aku Vuontelaa ja hin kirkesrui
kohta: 

- 
Siinä, siinä sinulle rilannerra. Senkun mör kv-

tät hajalle koko laarikorl
Panssarit, meille kaikille runremerrom:r so:.rkoleer

olivat ehtineet jo tänne asri. Tunnusrellen. r'.rrur'.isil. r'.:.

liin aina pysähdellen ne n1'kivär ereenpäin. Ensin-rn:li-
nen sylkäisi putkestaan pitkän liekin ja kem;i.ra keri.rr-
sun. Yli meni, radan suuntaan. Oma varmis!us{lslsro
häipyi suksiileen vähitellen ja hiihti pois. Kk-mieher vii-
pyivät pitempään, mutta hekin pakkasivar ehkioonsa
varsinaisen ja jalustan sekä poistuivat länreen. Jtin tu-
lenjohtueeni kanssa yksin juuri silloin, kun kannenmir-
taajat tulivat perille ja heidän takanaan kohta viesrimie-
het keloineen. He olivat tullessaan vetäneer johdor ruli-
asemasta.

Suuntakehän kolmijalka pysryyn. Hämärässä ei tahto-
nut vesivaaka eli libelli peilautua sitten miilään. Korp-
raali Hannes Taskinen, sotilas kiireestä kanta-
päähän, ei toki liene ollut syypää. Tunnelma vain oli ti-
henrynyt niin, että se oli jo melkein k?isin kosketeltavis-
sa. Niin sakeana runtui painuvan päällemme sodan koko
selittämätön paine.

Suunta ensimmäiseen panssariin. Matkan arvioimme
3i0 m:ksi. Pikainen piirros tulenjohtokormiin, siihen
vanhaan ja mukavaan, jolla oli pärjätty RUK:ssa ja ker-
tausharjoituksissa, mutta joka hävisi käytöstä sodan päi-
vien myötä. Vielä pari mittausta kortilta, lyhyt neuvotte-
lu tj-aliupseerin, korpraali Taskisen kanssa ja sitten en-
simmäinen tulikomento heittimilie. Ihailla pitää vielä
nytkin, millä täsmällisyydellä viestimieher toistivat ko-
mennot. YH:n aikainen leikkisota oli lopussa, nyt tar-
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koitettiin rä)'rrä rorra.
Tähän saakka oli kaikki selvää. Mutta entäs eteen-

päin7 Eihän heitintä ole tehty panssarin torjuntaa! Mitä
rurhaa ruveta enää räiskimään, kun vihollisen jalkaväki-
kin unruu vetäänn'neen pois (syömäänköl), ja jä,rtä,-

neen taistelukentän noiden kolmen Ilmesryskirjan pedon
hoteisiin. Kai Vuonrelan Aku halusi vain vitsailla, saa-

ruaan vähän raskaampia aseita tuekseen.
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Tunneima oli jo todella rihellkin riheämpil
Epävarmuus kaatui llitsemme vhi rummempien puun-

varjojen mukana. Tähän selirtimärrön.rään saapui kuiten-
kin helpotus heittimiirä: 

- 
HeirrLmet suunnattu, ii-

moitti viestimies t,rke.rmme iul'relrmen luuria kiepaut-
taen. Siihen loppuir':r k:rxkr epäilvkset kuin puukolla
leikaten. Käskin heri.

- 
1. heitin. Tuir.rl

Aikaa kului. Liikaa meidän mielestämme siellä edessä.

Entäpä ios panssarir lähtevät liikkeellel' Mutta ehkäpä
tuliasemassa oli tunnelma vieläkin tiheämpi. Hehän ei-
vät nähneec vihollisra, he eivät tunteneet tilannetta. Lau-
kaustakaan ei olru ammuttu näillä heimimillä, ei YH:n
aikana eikä vielä soclassakaan. Olimmehan saamassa vas-
ta tulikastetta. Joukkueen miehisrä oli ehkä kolme-neljä
saanut vakinaisessa väessä heitinkoulutuksen, muut oli-
vat aseeseen tutustuneet vain kur"rkauden aikana. Minkä
olivat varusrelutöiltä ehrineet. 

- 
Eipä siis ihme, jos lau-

kaus tuntui viipyvän ikuisuuden, se on 2-.3 minuttia.
Takaa, illan hämäräsrä kuului vaimea lähtölaukaus.

Kädessäni oli amerikkalainen kellonauris §7altl.ram, jon-
ka olin saanut isältäni lähriessäni rintanralle. Seurasin
kellosta lentoajan sekuntejar, oliko niitä 2-i vai 12, en
muista.

Ja sitten,

Jonossa toisena olleen panssarin karolla välähri sala-
rna. Se valaisi koko maiseman: plrut, ratavallin, panssa-
rit, takana olevat rakennukset. (Aivoissa r'äläl.rti lause
hulluista ja hun.ralaisista, sillä välineet, taito ja illanhä-
märä eivät edellyttäneet muuta kuin osumaa maalialueel-
le päin. Jatkuvasti korjaamalla olisimme saaneet kenties
lähelle panssareita. Kysl,mys oli "sodan ill.neestä", joka
ensinäkemältä sai suun loksahtarnaan auki. Sataa päivää
myöhemmin emrne enää ihmetelleet mitään 

- - -).Osrrrnan saanLlt vaLrnlr yrimi käänryä kapealla rataval-
lilla.

Se hoippui hetken .ja kellahti kumrxrn pohjoispuolen
luiskaan, meiltä näkymämömiin.

Toiset kaksi käyttäytyivät kuin takamuksille arnmurr.rr
karhut: Räiskivät tykeillään ympäri Suistamorr ja Suojär-
ven saloja. Olirnrrre näet rnelko tarkoin pitäjien rajalin-
jLilla.

Lähettinäni oli Kaarlo Vilska, rearterin johtaja

Kollaan rintaman
yleistilanne sodan lopulla

Näköala Kollaan
taistelu maastosta
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Varkaudesta. Hän, joka muodikkaassa ulsterissa ia W-
likkäässä huopahatussa oli muiden mukana saapunut
Roikonkoskelle lokakuun lopussa. Ja sieltä Loimolan-
Uomaan välisiin korpiin. Marraskuu, saapuneet varus-
teet sekä äksiisi olivat tehneet hänestä sotilaan. Sikäli
kuin uuspeili komeljantrerista voi koskaan sotilasta rulla.
Aina kai hänellä oli kerunhäntää vähäsen kainalossa.
Soppajonoonkin meni kahden pakin kanssa ja oci mo-
lempiin: "minulle ja Vilskan Kaarlolle". Jakaia, joka ei
tuntenut miehiä, iuuli tierysti, että joku poika oli ko-
mennukseila fa nrJi mvöhemmin ruokailernaanl

Niinpä Kalle nyrkin, täysin peloton kun oli, konttasi
hangessa poreromme eteen. Kun kiroilin hänelle, että
rule hitossa pois sielrä eturinteestä, niin hän selittämään:

- 
Vänrikki! Tiält'näkkee paremminl -Samassa räiähti yksi tankkirykin kranaatti männ,vnlat-

vassa eru-oikealla. Päällemme satoi lunta ja oksia. Kaarlo
konrrasi q,kömme ja sanoi:

- Nyt kävil-
Olin tierysti tarpeeksi ryperä, että sanoin jocain siihen

tapaa:n, emä mitäs menit sinne, vaikka kielsinl Ikään-
kuin puunlawassa räiähtäessä olisi sirpaleilta suojassa

edes poteron pohjalla. Ja meillähän ei ollut edes poreroi-
ta, kuoppa lumessa vain.

Sillävälin oli tullut jo pimeä. Panssarit, ne kaksi, pe-
räänryivät rakennusten suoiaan. Hiljaisuus, ei laukausta-
kaan. Tuuli vain kohahteli lawuksissa ja suvenkostea
joulukuunpäivä käänryi yöpakkaseksi. Usva peitti tie-
noot. Kokosimme välineemme ja läksirnme palailemaan.
Itsenäisyyspäivä Kollaalla -39 oli päättynyt.

Otin Kaarlon selkääni ja vaivoin laahustin paluulatua
taakscpäin. Kohta saapui ahki«r parin pojan vetämänä ja

siihen asettui haavoittunut. Sirpale oli läpäissyt jalkapoy-
dän keskeltä ja luita oli tierysti särkynyt. Näin päätte-
limme. Kaarlo Vilskan Talvisr.lta päätn.i ensimmäiseen
tuntiin. Vasta toukokuussll hlin tuli takaisin ioukkoom-
me Liperin Lamminnierneen, lähteäkseen kohta siviiliin.

Kun nl,kyisin näen Kaarlon kuvaruudussa jossain van-
hassa filmissä tai nykyisessä näytelmässä, niin minusta
tuntLru, ertä hänen askeleessaan on jotain sellaista arvo-
kasra. Kuten oli esim. Marskilla hänen polvivammansa
takia. Kaipa se Kallella (ovat pirut vielä kaimojakin)
johtuu siitä sirpaleesta. Mene ja tiedä. Ehkäpä vain ku-
virrelen _ _.

Mutta vksi on varmaa: kun me olemme joskus piki-
päiten tavanneet Helsingissä, niin meillä ei ole mitään
sanottrrvaa toisillemme. Istumrne vain. Me, jotka lienee
lähinr.rli irrokiteltava suupalttien ja koiranku«>nolaisten
joukko<>n, meiliä ei ole keskusteltavaa. Kaikki tuii ,io sa-

norrrra ;rarilla lauseelh. silloin 6.12.1939 illan hämärryes-
sä Näätäojan salolla. Aänemömy,vs saattaa olla joskus tu-
hertsia sanoja vaikutr.rvampi - - -.

Joukkue oli saanut tu.likasteensa. Ja koska pääosaa

näytelmässä esitti teatrerinjohtaja eikä kulisseissakaan vi-
kaa ollut, niin en ampune pailasti vikaan, jos sanon:

- Esirippu ylösl Näytelmä alkaal -Draama jatkui sitten pataljoona Ahteelle alistettttna
:rina maaliskuun 13:een saakka. Tuolle patalioonalie
vailla vertaa, ,ioka ilman päivänkään lepoa, ilman vaih-
clon lupaustakaan, piri hallussatrn Kollaan eteläsiipeä so-

dan viimeiseen tunriin saakka.
Nluistini saattaa pettää. Oliko paraljoonan taisteluvah-

vuus 13.3 aamulla 38 miestä? Onko se paljon vai vähän
alkuperäisestä 900 miehestä, sen jätän lukiian harkin-
raan. Harkitessa on syvtä liirtää kädet ristiin. Miksii«i-
kö? En tiedä. Niin minun ainakin tii1r11' aioa rchda.

OLI lauantai lokakuun 7. pnä 1939 Yalkjänen kasarmi-
alueella. JP 2:t TykK oli kasarmin edessä järjestäyrynee-

nä ja lähdössä aamupäiväpalvelukseen. Päivän palveluk-
seen kuului luokka-ammuntaa lähellä olevalla ampuma-
radalla. Marssimme ampumaradalle ylikersantti M e-

ren johdolla, joka oli meidän pst.rykj:n johtaja jo sil-
loin rauhan päivinä. Olimme joskus elokuulla saaneet
meidänkin pataljoonaan kaksi kappalema Boforsin 37
mm piiskarykkiä, jotka olivat vielä siihen aikaan harvi-
naisia koko Suomen armeijassa. Mekin silloin vasta elo-
kuulla rupesi[lme saamaan panssarintorjuntakoulutusta.

Niin me Meren johdolla aloimme ampumaradalla
luokka-ammunnat, mufta niille kuitenkin ruli hyvin yl-
lättävä ja vaka'ta keskeyrys. Minulta luokka-ammunnat
jäivät silloin kesken ja ovat kesken vieläkin. Monelle sen

aamuiselle pojalle ammunnat olivat viimeiset ikuisesti.
Valkjärven aseman tien suunnasta, samoin kirkon tie-

rä my,ören alkoi lappaa miestä marssien. ja hevoskyydillä
rien täydeltä ja kaikki runtuivat käänryvän pääportista
sisriän, kasarmialueelle. Ihmerelimme kowan, mistä
moinen miesren ja ajoneuvojen paljous johrui, muaa se-

hän seh-isi aikanaan.
Saorlia eioi esikunnan lähemi polkupyörällä ampuma-

redalle. reki kiireellirn ilmoiruken Merelle ja lähti ta-
kaisio.

Meri kmensi inun.nng 'seis" ja meidät tielle neli-
jonoon. 

- 
ilmln tihrra mars ja kasarmille. Näin jo

EINO HERMUNEN

Meren kasroisra. että nyt oli "piru merrassa". Jotakin
pahaa oii rekeill"d ja kun tuota siviiliporukkaakin oli tän-
ne kasamria.lueelle ehtinyt kerääntyä noin paljon.

Kaikki oli vielä ainakin minulle, kuin jotain muuta,
kuin ertä ollaan tositilanteen edessä. Mutta pian tulin
näkemän senkin, että oli totinen tosi kysymyksessä.

Heri kasarmille pääsryämme alkoi kiireinen tohina.
Piti luovurraa liiat varusteet pois ja mäåråtyt varusteet
otrair omiao käycön. Pakkaukset kuntoon ia kaikki piti
ollrr hälvn'svalmiina toistaiseksi.

Niin nukuimme sunnuntain vastaisen yön tä1'sissä va-

rusterssa. mikä missäkin reppuihin !a kivääreihin nojail-
len. Eihän se uni oikein tahtonut tulla siimään. kun olot
muuttuivar niin yhtäkkiä sekaviksi. Jostakin nurkasta
kuului iopa nyyhkyrystä, siellä ioku yön svnkkinä hetki-
nä itki. Toisesta nurkasta krlulqi iloist,r puheen porinaa
ja jopa hirtehishuumoria. Kolmannesra kuorseusta, kttn
ei runrunut olevan huolta huomisesta.

Mutca päivä alkoi valieta taas senkin pirkän ja pi'
meän yön jälkeen ja kaikki tunrui niinkuin rauhoittu-
van. Ei tullut hälytystä ainakaan vielä änä r'önä. Mutta
erune saaneet mennä sotilaskotiinkaan ilman lupaa, sillä
oli tiedeträvä, missä mieher milläkin he&eilä olivat.
Olin silloin komentoryhmän Iohrajan 

"vakanssilla" ja

meitä oli kolme taistelulähettiä. niin enä meiltä kävi
kaikki joustavasti, niin että vksi voi olla aina sotilasko-
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dissa heirtämässä .jutttrrr reserviläister-r kanssa. Ja usein
"tuurie vaihdettiir.rkin. oiih,rn sotilaskodissa nyr paljor.r
siviilimiehiä, jotka hvvin halukkaasri rarjoilivat rneille
''r'akinaisen" pojille siviilik.rll ir ja muurir, mirä sotilas-
kodissa oli tarjolla.

Päiviin mittaan silimrre sitren pari kuorma-euro,r j:r

i'hclen lrenkilöauton kornl-.p:rnirrn päiilikölle. Kuomrrr-
autoista toinen joutr-ii Krh.joLrkkueen kiiyrriiön j.r roi-
nen meidiin psr.joukkLreelle. Lastasimn-re irut()r jir k;rlus-
ron mrrssikuntoon. jl niin olimme joka hctki liihrör.ri-
rriit, tuli n.ritä hvvinsä.

Seutlava yö oli 1o edeliistä rauhallisen.rpi krrikin pu,,-
lin, ensi jiinnirls oli .yo kaikilta lauennrrt j:r hern-ror r.i..-
hoittuneet. Unikin mxistui melkcin joke ntre.heilc siri:.
kin hu«rlimatra. että oltiin hälvn sr-,rlntiin.r. N-:k..:::-.::-.s
melkein isrrrillrrrn. reput selkän,,ii',r.,

Yö kulLri rauhallisesri. rnrrrr.r l.ic-ii ,r,.::--,...-, ...*.: ^<-:-

reellinen totrhu. Kiisketriin vie;: <, ::..r.,.. \.::*\:;::.r.
mutta olla joka hetki liihrör''ll::-.ii:r'. J.rci::i:r riLrr3i ii!-
ruunet sekä Krh:n j.r 1-)t.n Ni.q:t a,.,,,*.r,,, S:i.,,irr r:-,e:s.
rä.jo rnoni ;rn;rsi. c.rr.i r.inr., u: ,.; a:.:.i ..:;iki:i.

Vihdoin lruolen p.iir'.in r.i.ieen tuir kiskl l;ihreä liik-
keelle. Komppenirmme oii ,;ärjesriiln'neenä kasarmirr
edessä kentälle kuorm,rr.rsren r-iereen. Siinä rivissä seis-
tessämme srepui r.lrk. trteri ja piti meille pienen lähriäis-
puheen. Prrheen. jota minä, eikä r,armaan kukiran rnuu-
kaan läsnä ollur asetoveri r.rnohda koskaan. En tiedä,

montako meitä sen ktruiijoistir on vielä sitä muistelernas-
sa. Hän aloirti puheensa näin:

- 
Hy'r'ät sotilaat: Olemrne lähteneet tästä samalta

paikalta monta kertaa miussille jir taisteluharjoituksiin.
Silloin teille on jaettu h:rrjoitr-rspanokset. Mutta muista-
kaa, ettii n)'t emrne lähde rauhanaikaisiin taisteluharjoi-
tr.rksiin, nt't on rosi edessä. Nyt Teille on joka rniehelle
i.rettu 2 tuliannosta koyiil parnrunoira ja Yoi olla, että
r.irorokau,len ktrlutrua meitä joklista antmutaan ruhan-
ncih kiviiiirillä.

Sill,rin krtscllessani rivistijiimme näin rnonen l-oj.rn
i-, ,skeii.i ki r nelcir.i joPa kuLrlui nyyhkytystäkin.

S:::.r .c-i:r.rsi Iiikkeelleliitrtii. Me sotilaat emme vielä
::c::ree:. ::'.rx.i ,,li m.itk,rntmc Piiii. kuirenkin johonkin
:-'-, I-'..-: -: :--tr

S...r';rir::: \'.:..x j.inen pohjoispriihän, josta käänq'i tie
K:r cnn-rr':iie Lrp,,i:n kvli.in. Åuromme käiinty,i tiille
lielle. Silioin r'..:..t: tiesinrnr.'. rtt.1 menemme Lipolan
lll Llrk]i1n.

Saavuimme mainitruun kvl;i.in noin klo 1l-11 ai-
kaer.r. koska oli vielä päivä 1a Sorkr.rn ralon kohclalta nä-
kyi rajan taakse, josta ei ainakaan paljaalla silmällä erot-
tanut mitään liikemä. Komppaniamme komentopaikka
rulikin sirten mainittur.rn Sotkun taloon. Siitäkin huoli-
matta, vaikka siihen oli hyviä tähystää ja seurata liikkei
tämme myöskin Venäjän puolelta. Mutta samassa talossa
kornentopaikka pysyi sodan alkuun asti.

Kivennavan
pitäjän koillis-
kulmassa
Neuvostoliiton
rajalla oleva
Lipolan kylä,
iosta erkani
itäänpäin vanha
Venäjän maantie
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Meidän psr.joukkueemme ei mainitussa talossa yöpy-
nyt montakaan vuorokautra. Seuraavina päivinä rurkim-
me maastoa ja etsimme rykeillemme asemapaikat. Toi-
nen rykkiasema sijoirettiin Raudun rien varreen lähetle
Lipolan kansakoulua. Sen puolijoukkueen johtajana oli
res.vänrikki Tolppanen ja meidän rykille tuli asemapai-
kaksi niin sanorru "Levonmäki" Lipolan kylän oikeassa
laidassa, melkein vutapäåtå ns. tullin tienhaaraa. Siitä
kääntyi tie rajalle, joelle ja rajanyli Venäjän puolelle.

Niin olivar siis asemapaikar selvillä, joten pääsimme
töihin käsiksi ja valmistelemaan tukikohraamme.

Eteenryönnery rukikohtamme "Levonmäki", josta tä-
mä tarinani kertoo, oli todella ereen ryönnetry, koska tu-
kikohtamme voitiin panna hyökkäyksen sarruessa täydet-
lisesti "mottiin", joka sirren myöskin sodan ensimmäisi-
nä aamutunteina tapahruikin. Samoin voitiin tukikoh-
taafirme ampua suorasuunrauksella vihollisen puolelta
kaikilla mahdollisilla aseilla.

Pst.ryk.asema sijoitetdin mäen takarinreeseen siren,
että me emme voineet nähdä vihollisen puolelle, eikä

näin ollen sieltäkään voitu nähdä ja tähystää meiä. Ra-
kennukset, jotka olivat aivan mäen pääIlä ja jotka oli
niin kuin venäläisryyliin rakennemu aivan yhreen ryh-
mään, estivät näkyväisyyden puolin jos toisin.

Ampumasektorit meillä oli mäen kahta puolen oikeal-
la Miettilän §län suunraan ja vasemmalle Lipolan kylän
keskustan ja Raudun tien suuntaan. Asemamme oli ra-
kennuksista noin 50 metrin päässä melkein takana ole-
van notkelrnan reunalla. Norkelma, jota pitkin Venäjän
poika voi puoleltaan myöskin ampua suoralla suuntauk-
sella kaikilla aseillaan ja niin katkaista meiltä peräänry-
mistien taaksepäin olevalle avoimelle noin 300 metrin
Ievyiselle peltoaukealle, joka olikin meille melkein ainoa
peräänrymistie. Notkelman ylärinteessa oli meillä am-
musvarasto, josta lyhyt yhteyshaudan pärkä johti tyk.ase-
maan. Rakennusten vasemmalla puolella sijaitsi Krh.tj-
paikka, josta myöskin oli huono näkyvyys oikealle Miet-
tilän kylän puoleiselle mäen rinteelle, mutta sitä parem-
pi t?ihysrys Lipolan kylään. Tj.paikalta kiersi yhteyshauta
rakennusryhmän taitse rakennusten eteen, siis vihollisen
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puoleiselle rinreelle, jossa oli katetru KK.pesäke. Pesäk-
keen edessä rinteellä noin 30--40 metriä alempana oli
neljä- tai viisikertainen piikkilankaesre ja sen alapuolella
raas pieoistä kivistä tehry tankkiesre. Joren KK.pesäk-
keesrä oli mainio näköala erumaasroon ja vihollisen puo-
lelle saakka. Meidän ruliasemastamme meni jonkinlainen
yhteyshauta Krh.tj.paikan ja KK.pesäkkeen väliseen yh-
teyshautaan. Meidän porukkamme asui mainirussa Le-
vonmäen talossa, kun sirä vasroin Krh:tj ja KK.ryhmät
jossakin takana päin komppanian komentopaikan kor-
keudella, jonne Levonmäestä oli markaa vähän päälle ki-
lomerrin. Krh.asemat sijaitsivat meidän takanamme ole-
van peltoaukeaman ja komppanian komentopaikan väli-
sessä metsikössä. Näin ku.lui aikaa asemia valmistellessa
ja monenlaisissa muissa harjoirukissa marraskuun loppu-
päiviin.

En aikaisemmin jourunut olemaan vartiossa, koska
olin ylik. Meren taistelulähetri. Ja vaikka pojat joskus
vähän purnasivat siitä, piti Meri puoliani ja nauroi: 

-Eihän Hermunen voi olla vartiossa, koska me Hermusen

Lipolasta Venäjälle Saijanjoen ia raian
yli johtavan maantien siltapaikka

kanssa olemme sellaisia "yöpikajunia", eftei riedetä mi-
nä hetkenä hyvänsä yöstä me aina joudutaan lähremään
liikkeelle, niin mistä silloin saan lähetin, jos se on var-
gi6s5a. 

- Ja tåytyy sanoa, että monena yönä me olim-
mekin liikkeellä, nuo yhteiset matkat ja koehältaket,
niin omille pojille kuin myöskin vänr. Tolppasen pojille
olivat minulle elämyksiä, joskus pilkkopimeässä yössä
hiippaillen, säilyvät myöskin mielessäni kauniina muis-
toina.

Sitten tapahrui kummia. Ylik. lleri komennerriin
meiltä äkkiä pois pariksi viikoksi. Surimme koko poruk-
ka hänen komennustaan, olimmehan kuin suuri veljes-
sarja, jolta äkkiä isä viedään pois.

Vihdoin saapui Meri taas takaisin. olimme siiä erit-
tdin iloisia. Asemat olivat lopulra valmiir, moneen ker-
taan tarkasterut ja s)'nkir pilvet rhä vain synkkenivät
Suomen taivaalla.

Olin vartiossa 30. pvä marraskuuta klo 6-7. Kel-
lo oli 6.45, kun lähdin vartiopaikaltani talon edestä



KK.pesäkkeen vierestä kiertämään rakennusta Miet-
tilän kylän puoleisen päädyn kautta sisään. Meri val-
voi täysissä pukineissa poydän takana istuen. Kysyin,
pidetäänkö vartiota klo 7 eteenpäin, että tiedän herät-
tää seuraavan vartiomiehen. Hän nosti vähän pimennys-
verhoa ja sanoi, pidetään klo S:aan.

Herätin vartiomiehen ja sanalla ryönnyin itse porstu-
paan, katokseen ja samat askeleet takaisin vartiopaikalle,
josra pari minuuttia sitten olin lähtenyt.

Oli ryyni aamu, mistään ei näkynyt valon pilkahdusta-
kaan, vihollisen puolelta ei kuulunut mitään, kaikki oli
hiiren hiljaista, painostavaa. Noin 6.51 syrq,i tullin tien-
haarassa olevan perunakellarin katon alla ruli kuin pape-
ripussissa sähkölamppu. Olin juuri käänn'mässä ia lähte-
mässä ilmoittamaan havaintoani Merelle. kun samalla al-
koi rajan pinnasta Venäjän puolelta vilkluvalorhters. Si-

nistä, punaista, keltaista vuoron peräänl Yilkkulhteys
eteni nopeasti Kirjasalon kasarmialueen vieressä olevan
peltoaukeaman yli metsään. Silloin minua vietiin. Ehdin
ottaa parikymmentä loikkaa. kun oiin jo katoksessa ja

haavoittunut siinä kujanjuoksussa. Itse ainakin juoksin
hyvin §yryssä, niin emä ne suihkur menivät yli ja sama
kait pelasri roiserkin pojat.

Jouduimme suojahaudassa olemaan ehkä puoli runtia,
ehkä jopa tunnin. Minua paleli, värisin kylrnästä ja pe-
losta. Meri huomasi sen, sanoi ja taputti olkapäälle. AIä
välirä Hermunen, katsokaa Jumalakin on puolellamme.
Venäjän puoli oli kuin yhtenä tulimerenä, siihen vaikut-
rivat n'kkien suuliekit ja Lipolan kylässä riehuvat lukui-
sar rulipalot. Mutta Suomen taivas oli kuin synkässä pil-
vessä. niinkuin se rodellisuudessa olikin.

tr{eilrä yäi siis varusteet kaikki sisälle, mutta Meri
neuvoi: - N."t kun ruli hetkeksikin vähän hiljenee, sil-
loin syöksymme sisälle hakemaan varusteet pois, ellei
ruo ralo sirä ennen saa tä)'sosunaa ja syty palamaan.

Pian kranaattituli heikkenikin, silloin syöksyttiin sisäl-
le saatiin kamppeet pois ja samalla painuttiin ryk.ase-
miin, jossa pojat pukivat vaatteet päällensä. Samanaikai-
sesti saapui siihen Krh.tj. ja KK.ryhmä. Kyselivät meiltä
vielä, mitä täällä tapahtuu. Meri kirosi: - Ettekö nyt

.===--=S
Talvisodan syttyessä 30.1 1.39 pääsivät
tulipalot val loilleen erittäinkin
Kannaksen rajakylillä

helvetissä näe ja kuule, nythän on sota.

Kadetd Kiviluoto, joka oli Krh.rulenjohtaja, antoi sit-
ren ohjeita KK.ryhmälle ja selitti: 

- 
Edessä on rajalla

eruvartioasema, tähystäkää tarkoin, kun sielä arnmLrtaan
vihreitä ja punaisia valoraketteja vuorotellen, tai kun
huomaatte etuvartiostossa jotakin erikoista, tulkaa heti
minulle ilmoittamaan. Kiviluoto toisti vielä määrriyksen-

sä ja kait se jotenkin selvisi, koska hän pääsi lähtemään
pesäkkeelleen.

Heti tämän jälkeen Meri sanoi minulle: 
- 

Menkää
Hermunen viemään töpinään minun pakkaukseni ia yli-
määräiset varusteet niinkuin omannekinl Hän antoi kar-
tan ja näytti paikan, mitä löydän töpinän. Nostin reput
ja muut kamat selkään ia lähdin. Mutta en uskaltanut-
kaan ylirtäå aikaisemmin mainitsemaani notkoa, joka oli
asemiemme takana. Notkelmassa oli sellainen suihke ja

surina, että katsoin parhaaksi käänryä takaisin ja ilmoit-
taa siitä Merelle. Tulin asemaan, Meri sanoi, ettekö te
menneerkään. Sanoin ylikersantille: 

- 
Notkelmassa käy

sellainen meteli, emen uskaltanut mennä siitä yli. Meri

=-
-

eteisen rapun edessä. Silloin alkoi välkehtiä kurn s.ii-
moina, kohta kuului samanlaisia ääniä kuin yoku hakkai-
si puunuijalla tammirynnyrin pohjaa. Samalla jo kuu.lui
ilkeitä vihellyksiä ja suhinaa ja kovia räjähd1'ksiä aivan
lähellä. Jo yhryivät konetuliaseet leikkiin. Hyppäsin etei-
seen ja sisään. Hihkaisin hälyryksen ja jatkoin: 

- Her-
ra ylikersantti, nyt se alkoi! Meri kysyi, mikä nyt alkoi!'
Mutta samalla alkoi sälöjä lennellä seinähirsistä, onneksi
kuitenkin aivan yläpuolelta. Ulkona riehui kuin kova
ukonilma. Pojat nukkuivat rauhallista untaan alusvaattei-
sillaan kuin siviilissä. Meitä oli täysissä pukeissa vain
kolme, Meri, minä ja vartiomies, jonka olin herättänyt.
Saimme hereille viimein koko porukan. Meri hihkaisi:

- 
Suojahautaan joka miesl Oli kammottavaa juosta ai-

van kuin kuulasateen läpi vielä pimeässä katoksessa.
Kun kuulaa tuli kuin turkin hihasta, navetan kiviseinä
vain lätisi, valojuovaa ruli kuin kipinöitä savutorvesta.
Ehkä siinä oli räjähtäviä luotejakin, meille vielä aivan
tuntemattomia.

Olen monesti ajatellut, miten meistä ei kukaan edes
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tuumi 
- 

Mennäänpä 1'hdessä, kvlli siirä r'li piisr.i.in.
"Perkele", olen minä ennenkin soclassa ollur jl liihri
eclellä. Tultiin notkelntan rinteen 1'rLrolir'äliir.r. NIeri p.v-

sähryi ,;a tuumi. Ky,llä se on selr'ä irsemurha. i(rs nrosrir
yli lähtee yrittämiirir.r. N{ennäiin takrrisir.r o'kkipesiikkee-
seen ja sitten kur.r taas r'ähiin rauhoirrLu, niin silloin läh-
clette. Niin teimmekin.

Emme ehtineer k«»'in pirkä;in oll;r asemassa, kun ruli
yhtäkkiä lopprui. Silloin llhdin. notkc»ssak,ran ei suhahta-
nLrr kuulan kuul,r,i. Pääsn'äni pellon puolir,äliin, alettrin
jrilkeeni unpui]. luni rupsahreli rnolernmin plrolin ympii-
rillini. Vilkaisin jälelleni Levonmäkeer.r, josta oiin juuri
läl'rter.rvt ja ihmerrelirr, mistä moinen miespaljous sikisi
sinr.re rhr'äkkiä. Åjartelin, eträ ehkä on johonkin pesäk-
keeseen rullut rä1'sosuma ja errä nvr rnieher veuhkoina
ovilt .ulleet suoiamol)tuisra pois. Tai sirren rajalll olet,at
viivt'rr-sjoukot peräänt1'vät rukik«rhtiunmc kaurtx pois.

Jarkoin markaani mersän reunair kohti, rnurra ihrnettelin.
mitä vasten ornat miehet mir-rua ampuvat jälkeen. Met-
sän reunassa tuli vasraani vikaparrio, Mur-rne Alpo LLru-
rniieltii ja Vatirnen Tohma1ärveltii, s:rnoivar mener.änsii
Levonmäkeen, koska sinne on linlat poikki. Sar.roir.r heil-
le, että minua ammuttiin sielrä äsken, kun tulin rucr.lla
pellolla, siellä on jotair.r erikosta tekeillii. Emme eroirre-
neet sieltä taistelun ääniä, koska rairs ryskyi ja paukkui
joka puolella. Lähdin jatkan-raan markairni Krh.asernien
kaurta ja komp.kornenropaikan ohitse Valkjärven rierä
töpinää kohti, jonne oli matkea i l«n. Vikapxrrio lähri
kohti Levonmäkeä.

Kranaatit vinkr.rivar tien kalrta puolen, löin aina välil-
lii maihin ja raas jatkoin markaani. N1't jälkeenpäin olen
itsekin hymyillyr, eträ kyllä kair r.re rnaihin menor
useammat ruli teht1,ä omien kranalrrien lnsiosta. Toimi-
tin asiat töpinässä, ja lähdin palr.rLrmatk;rlle Nlr jo ruli
haavoittr.rneita virstaan, rurrujakin l-oiki.r. \l-.::., ir.,,-r,
\rat vasemmalta Lipolirn kor-rir.ln s,.liuut...:... Lc., r.:-.:::1.,
ei vielä tullut keriiän. Pojrr s.Ln,rrr'.r: 

- -\..:. -:.i: ::---:-,c

Liprrl.rrn. sielll or'.rr k.rrkki s.il.,::i:;. hs.r c::: ,J: i.iiss\:
irti. Sirnoin: 

- 
Kllll menen Ler',rr'rniäelie. sieli.i on

ylik. N{eri ja roiset pojar. 
- J.rrkoin m;rrk.rani. joskin

usein tä\'n'i suudella maara ja jr,rosra ilmasuojaan.
Komppanian komentopaikan kol.rdalra käännyin Le-

vonmäelle vievälle metsiipolulle. Puolivälissä oli maahan-
kirivetru lääkintärniesten korsu, jonka kä1,tävässä oli pari
lääkintämiestä pist<x>lir kädessä ja kun näkivät rninut sir-

noivat: 
- 

Tule pian tänne käytävään, vihollisie on joka
puolellLr. 

- 
Epäilin tätä, muttir lääkintämieher srnoivxr:

- 
Kr.rulethan irsekin. Tuolla lepikossakin aivan läl.rellä

oli vihollisen kk. asemissa.
Sar-roin, ertä nyt lähder-r Levt>nmiikeen. 

- 
Sinne sinul-

la ei ole asiaa, se on ,jo vihollisella. Kysyin, missä on mi-
nun porukkani, Meri ja pojat? 

- 
Kaikki kaatlrneerl oli

vastlus. San-ralla tuli lähetti krh:n irsemasra .ja l.rär'relrä
sair.r tietää, että Meri on pelastunut ja eräs jiiäkäri Kok-
ko porukastatnme, he ovat nyt krh.ttrliasemassa. 

- 
Sil-

loin lähdin ja ihnoirtaucluin Merelle, joka sanoi mur-
heellisena: 

- 
f iedärte kait, Hennr.rnen, rniren kävi

ruolla ja viittasi Levonrnäelle päin. Nyt nrinulla ei ole
enää kuir.r te kaksi poikaa, Sinä ja Kokko. Mene nyt Ko-
kon luokse tuonne suojaporeroon, se on aivan järkyrry-
nyt.

Olimme sitten sen ilrapäivän siinä moncussa. Meni
pitkään, ennenkuin sain Kokolre lähempiä rietoja. Hän
oli päässyt läpi vihollisen ja omien piikkilanka-aitojen-
kin läpi. Sen näki kyllä ;o Kokon karnppeisrakin, jotkrr
olivat aivan riekaleina. Samoin puhui ylik. Merikin, joka
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läirti viinrersenri sr-romalaisenl Levonmiien tukikohdasta.
Siir,r n-rrnull,r ei oie rarkklrr rietoa, misrii krrLrrra ja mitä
rertrr.i he pilsir'ät vilurilisen kvnsistä k,rrkuun. Meidän
komp1.3111.1r,.r oli siis t:ristelr-r jen alkaessrr Levonmäessä
L+ nrresr.i rirreen:l. Nriisrä pelastui ainorrstrr.rn v;ir-rr. Ki-
viiur.rttr. riii \{eri jr Kokko ja minä. TämI oli meille
keikille r.§.:.is rsii.r. lieri soclrrn alkupäivinii. Kk.ryhmän
valtvuurt.i cn \'.::lu.1.1rt rieriinvt, mutra (r siirii k;rir kaatui,
ntenetirnme su: iitrerrtsii l6 ntiestä muutamin ntinuLlrin
aikar.ra. tr[uisr.rn r re,.i k.rikkierl poikien nimer. jotka Le-
vonrnäkeen kalruir'.rr. .\rn.rkrn osrr heisrä löt.dertiin Jat-
kosodan aikana. He oiir'.rr rrlik. Janrunen, kotoisin
Vuokselastr. jäiik. TrLrr.,ncrl Toir.o, Muolaasta, jääk. Val
pola, koripaikkair en mr.risr-i. .i1ik. Karl.rLr Reino, Lemiltä,
korpr. Vainionpää, .1ääkirir \\'.rl.leen Jaalasta, Srrlo Saka-
ri Lappeen Musrolasra. Oje K.rile lfienpää? ja Heikki
nen josrirkin Savukoskelra. C)jr K.rlie oli joukossirrnmc
ainoa "ukkorlries".

Muutarnan päivän kuluttr-ra, kun oltiin j<; peräännytty

3l1

.,

Pasurinkrnkaalle iuti, alkoivat Meri ja Kokk«r viirnein
minulle selvittää, miten nopeasti tilanne alkoi kehirn'ii
sen jälkeen, kun olin iäl-rter-rvt aselnastamn're.

Tuskin oli puoli minuuttia kulunut siitii, ktrn minä
lähdin, oli alkanut Venäjän "poikaa" purk;r.r n'k.ase-
maarnme takaapäin olevasta notkelmasta tuler'.r.i vhreys-
haudan pätkää pitkin. Ainakin kymmenktrnr.i käsikra-
naattia oli lentänyt yhtä rrikaa aseman suojlverkon pääile
osan räjiihtäessä, muutamia he ehtivät viske.unrln takai-
sin. Heti siinä kahakassa oli jo muutrun:.l poikr k.ranrnut,

1a Oja Kalle oli näyttänyt Merelle per,rk.rlo:.rn. joka oli
irronnut. Meri sanoi neuvoneensa Kallee li.hremään kii-
reesri Jsp:lle, että hän nyt voisi ehkä r'iei.r fuonne suun-
raan menemällä päästä pakenemiran. trIurr: K.iile oli ki-
ronnut ja tuuminut, kun veir'ät peukrl,-rn. r'ieköör koko
miehen ja painui sakkiin heilumr;rn jonne nivös jäikin.
Samoin rrlik. Jantunen oli hvppirrrr vhJellii j,rlalla, toi-
nen io poikki, r'ihollisen keskeii,i je ,mpunut kovasti
pistoolillaal, rnutta loppuih.rn i'rinelrf, paukur viimeisel-
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tään ja niin oli peii pelrrrru. Kk.ry'hmän alikersirntti rnli
vänr. Kiviluodon iuokse ja s:rnoi ni't näkyy edessä liiket-
tä, pioneerit tiritrelevrrr piikkil.rnkoja meicliin rserniem-
me edessä. Kiviluodon lähdern'ä rurkimaan asiaa, errii
lnitä ne sellaiset pioneerit ovilr, iorka omia esteitä katko-
vat. Kun hän nousi ll'rrevsh.rLtdasra pois, parelrlnin näh-
däkseen oli ;oka puolella vanjaa", että kuhisi. Nelijo-
nossa oli naapr.rri mrrssinlrr meikäläisen KK.pesäkkeen
eteen piikkilankoja taitrelemaan, murra mieher erel.rn i-
vär niirä luulemaan omiksi. Olisikohan vanjoillrr ,rin.rkrn
osalla. ollut meikäläiset sotilasvamsteet ja siirii nrokoni.i
erehdys. NIikä herkullinen maali meni sivu suurt .r',:ke.'-,-

la pellolla hi,rin katetulta ja naamioidulrr KK.pes.iiiee .-

tä, joker virhe loppuien lopuksi tuhosi kok,r r',.i:<,t,:::..:
melkein rniehistöineen. Ehkä närn,i KK:a()r-i: .,-, :::\::
niihin ralrlla ammr.rrtaviirr vt[,r.rkc::c:i'.:a. ..,.,r :--.'u::.
etteivät kiinnittär-reet liihesn'r,i.in :::..:ss::rr':s:tx,:: ssn
enempää hr.romiOtl. Mr"rttrr r.ri:.1^.] ;: .-rSi;.i1t si-r'stj iiliiur
etuvartiosta miehiä pois eik: so\':::..t: v-:iomerkkejl. En

tiedä tuliko vanginpalaucramisen yl.rteydessä takaisin
r-riistä yirtäär-r. Iv{utta senaikainen i,leinen olettan-rr-rs oli,
että etuvartioasema tehtiirr hilf aiseksi jo e nne n h1'ök-
käyksen alkua iln.rrn ääntä ja meteli:i.

Jälkeenpäin n'r1'öskin tiedettiin se kin. että Lipolass:r
toirni vrrkooja, ehkä trseampiakin. Ja se valomerkki, jon-
kr l-raveitsir-r tullin tiel'raarxssa olevan perr,rnakellarir-r kr-
ron rllrr oli joko virkoojirn tai sirten itse vihollisen 'de-

s.rntin rrnt:1rner valornerkki on-rilleen. Koska heti sen jäl-

xccrt .rlkoi vihoilisen t()iminrr.
\-iivvrn-rn-rc l-ipollr-r Krh.rrsemissa vielä seLrraerv.ul

;1ir;r iirrhimiir.i.in. sitren tuli ylempää niääräi's iähteä
ve:.rr':',n-.i.in. KLrvr:rr'lrr viholliser-r jääräpäisyvdelle
,r^: sc.<rr. x.:lr inei.l.in enrisen rr-rirjaprikkamme rakennuk-
se: Leir onr-n;.elii p;loir'.it ilrrvcisrii. tuli viholaisia sii-
hen mlisr.in;-in rn-ipJriile Linrmrtrelemiiiin. Vaikka n-rei-

dil'r moiemm:t Klh:r i.rsr.rsir'.rt sinnc' rr-rinkii ehtivät kra-
naatteja ja ehkä sinne rmpur rrkistökir.r. niir.r rina tr-rli

uudet lämmirtelijär si j.un.
Ylik. Meri oli tdten il.r.ran n.riehiä p.rirsi meitii kahra,

eikä rneillä enää ollut nkkiäkiiän. Nleri jotrrurkin sitren
korohoron tulen johtajaksi ja rne kaksi vär.rr. Tolprpx5sll
komentoon. Hänkin oli menettänyt tykkinsä ja surrrim-
man osan miehistäär-r, kaatuneina ja haavoittr.rneina. Kun
jäljellä olevat niehet koottiin lhteen ja saatiir.r muLrtarnr
täydennysmies, niin tatrs tuli yhclen t1'kin miel.ristö ko-
koon. Mutta mistä saadaan rykki, sekin tuli aikanaan,
niin että itsenäisyyspäiviinä iltapuolella oltiir-r jo markalla

rykkeinen.rrne kol.rti Mr.rolairn kirkonkyliiii. Minäkin n.re-

netin lähetin virkani tvkkimiehen virkanssiin ja r.riin al-
koi tiras n.rerllä pst.miehillä uuclet seikkaih.rt milloin rnil-
läkin Keski-Kannaksen rintamalohkoilla.

*l

Suomalaisia
etuvartiomiehiä
Karjalan kan-
naksen rajalla
tähystämässä
piikkilanka-
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r4ll.oJipehmuste
pltaa
Droteesrn
baikoillaan

o Ei päivittäistä vaihtoa

SNUG on tieteellisesti ko-
keil lusta muovista valmistet-
tu pehmustelevy. jonka avul-
la löystynyt hammasproteesi
saadaan tukevasti pysymään
paikoillaan. SNUG-pehmus-
te on helppo kiinnittää.
SNUG kestää kauan - ei
päivittäistä vaihtoa. Kätevä
puhdistaa samalla kun puh-
distatte proteesin. Täysin
vaaraton ikenille ja teko-
hampaille. Kemikaalikau-
poista ja apteekeista.

$xuchammaspehmuste
P. S. Leikatkaa irti tämä
ilmoitus. Silloin muistatte
ostaa SNUG proteesipeh-
mustetta seuraavalla ostos-
matkalla.

Tuonti: OY TAM-KOS AB, Helsinki
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Suu rsaaressa
suomalainen
vartiomies
jälleen joulu-
kuussa 1941
paikallaan

Majakka
Suursaaren
Pohjois-
korkialla

Miehitimme
EERO VIITALA

tTsrNÄtsl't'spÄrr'Ä 19.+ 1 . Yhrels.rii.rs P-.sxr, , pon-
nisreli sakenevassir llrminrvrski'ss.i Kirk.;nr-..,... t.l.illii
kolrti H.r;rp;rs,rirrr.r. Lliv.ra keiriurrclir.rr r.r.r.:r.,: ..iineer
kuin kaarnaver-rettä jir useasri niiytti kuin :,-:: ,irsi koko-
n:ten hävinn1'r kuohuvien vesimassojen keskc..,s.

PiorreerijoLrkkue viirjörteli laivan sLrojln;..,,reilr. Vär-
ji)rreli tosiaan, sillii monenkaen sisuskrrlrrr crr .,: i<esriincet
jetkuvla oleskelur lrrivan uumenissrr. trIerr:.ilir oli siirä
merkillistii srrirrrurrrr, errä se prrni oleskeier'n.r.irt r,ritriissrr
ulkoilmlssa ja kvllii sirii sarrriinkrn. Suurl ei vornur ilvirr;r.
vlstrrtuuleeu ja vrihirellen iranivirt r'.lrvvii nrlrskr 1rr kes-
tuneet vrli.rtteer porukrrn hiljaiseksi. Irlieritrrin. Oli sraru
jo jonkinlainen kosketus soraan. Porrrkka. jok;i krxrsrrri
surrrelr;r osrrlrrr asevelvollisisra. rili kulkenur rrrnnikko-
joLrkkojen mukrrn:.r Talvisoclan rajalta Viip1r1irrl15.1.n
kaurrrr Sarrrenfiiähän. ya riille reipaleelle oli jo moni jr.ru-

kostrr uul.trltur. Srr;rrenpiiiisrii oli sirtcn laivoill;r silrrr trr
Kirkonm.rali.rn j.r ltrtrlru. crrii sor;r oli jo liihcs rirrkkrran
srxlirtLr. mLrrr:r nvt olriir-r ntrrtkalla tics n'rinne.

Pimeneviiss.i illrrss;r s;ravr-rtriin Korkrrn eclusrrrlle Hrrl,r-

lilsilrtren rtltr.l;1n. Ånk.rr.i.r rvi)ntek0rr «rli siirrellii lair..rsrrt
t;Ivilrllt rnaihin j.r sirrcn nt.t j,,irtrrr-n.r.rn sJ.lr( n klrns,rk«trr-
Iulle. Sinä r'iinii uni ei r-iir-r'reliir
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Jo airmuvarhirisella oli joukkLreenjohtaja kä1'n1.t sailrta
korneutrrvrrn mejurin luona. Sieirii tullessiran l-riin selosti
joukkueclle eclessiir>levruur rchtiivriii. Joukkueen oli vrlloi-
rettilvrl Srnrrslari, rlikke paremrr-r inkir-r nt ichitettrivii. sil l.i
vihollisen tieclerriir-r evakuoineen Hangon alueen j.r rr.:,
kin oli ltrrrlrin.arr, crtii Suursiurressrrkaan olisi eniiri ker.i.in.
Matkalle liihrlertiiisiin lreti ktrn ilma viihiink.i.i:.. .,1rt.r
r.nvöten.

Joukkueessl svnrf i porinair. SrrLrlseerccnl -\1, :.:i.i.rn ei
ollut siellii kät'nyt rauhun uikaurr.'f ic.lrli i : :. ....,:c:r ri jrrir-
sevan keskel.lii Surxrenlahrerr ur kr r:e::.: ..:..-,:.\.,\r.lmrne
noin l) krn loLrnarrseen. T,..1-1rr,,,. :::.......:..,n ht'vin
korkea ja siellii olisi prri kr l.i.i

Nvr alkoi inttokas \':trL.:ic: -:r:. .. ..::.::..\:.:t kunnos-
tlrrninen. Inrtokk.rintnt.,r i..-......:,....:..', :r.ikörrlrniin
Ptrokkiin tiilivstiirniiiin ir-.tii..:. :...:. .:... : -c\'.1.1 koltclet-
ta. Selkenihiin se ih.t-t.ri.:. :,-:r.:.: t.:- .- :: S..Llr:.L.rrikin
hiiiirnötri korkeirre rrr::. :.;::. :.:-.-: : ::. :.:: - :,.::t'!tLut kie-
.Irrrttrt.t. Mir.ilr.in \u:: :....:.... ...::..: t.:

JoLrkkLre olr .isc::.,,.:.....r -...:r...- :r'..:.\.r:irojiiitoksen
fllLItiull()()ttofitc':lr;:;;.--. :-\--:,-,.:--.\--::'-.\In heikOiltlf
kL.1kL.rt..rr, :.-.. \ .-. --.'.. .. .::.:.:.i .:'. .r:ti 1.r viitisep-
t, )i\i-l I:-.:c::.r i..:l l--..: j:.:-i-:-- 1 i:-.r!-!:.r VsSr ntglkeir-f laifCl-

Suursffien
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ja hipoi. Majuri seisoi l.rirurri,.: I.r piri liihtijäispLrheen.
Korkealentoiset sanat olivat rlrk,rrrr:ilr joLrkkueelt hen-
gen kohottarr-riseksi, n-rutta joukkue k.:unreli f.rrenlltin
mereltä kuuluvarr kohinaa, jokir riesi .:ik,»r.r noLrsevan
miiyri'ävii r.r talv in.ryrskyn läl.resq,m isrä.

Irtar-rduttiir.r laiturista ja suunnattiin keula kohri Lrlko-
merta. Kun jouduttiin saarien suojasra pois, när'tti rrivi-
nen rn1'rsky koko voirransa. Ver-reisiir-r alkoi tulvie vetri
.1a liikaa lastatur alr.rkser olivar joka hetki kaarumisr'.rl-
rassa. Veneiden iaivurit, merivarti.jat tekivät mitä tehrä-
vissä oli ja käär-rsiviir aluksensa raitavasri rakaisin. Taas
seisoi majuri laiturill;r vasrxssil, mlrtrx n),r ei puhuttu ko-
msanoia. Majurin sur:srr uhosi vihaa. Oler.r käskenyr Tei-
dät tel.rtävää suorirta.mrren, rniksi palaarte rakaisin. Ties
miten olisi käynyt, ellei vanhempi laivureisra rnerikoke-
mukseensa vetoarnalla olisi voinut todisraa säätä mahdot-
tomaksi.

Tämän jälkeen 1'ritettiin uskoliisesti I'rarva se päivä
lähtöä merelle murta talvin.ryrsky jatkui vähenrymättö-
mällä voimalla, ja vahven.rpia aluksia ei rniinavaaran ta-
kia voitu ol.rjata raivaamarromalle merelle. Jäitäkin alkoi
muodostua ja kerran olriin jäiden keskellä pahemrnassa
kuin pulassa. murta viirne ringessa saapunur autraja veri

2- --tt43 Frr-
D-

D-.G

moottorit sri()1.:.,:-. .\,xoi .fo runtr-ra sille, että koko y,riq's
kuivuu kokoon.

Valkeni vihi,,,ii.r ji-rLrlukuun 12. päivii. Se alkoi ri'1 nc-
nä, selkeänä. j.r pieni pekkanen nipisteli korvia. Heikot
moottoriveneet oii r'.rihdettu isompaarr hinaaja Kin-r-
rnoon sekä raut.rm()oilorivene YM j,l:eer-r. N1't tr-rnrui
sille, että matk,r rr-rlee onr-ristumaan. O.li saatu jo mLrita-
kin lohdullisia tie«rj.i. Hanko oli suomalaisillar ja Suo-
rnenlahdellar oli ;ourunr.rt saksalaisille suuri venäläiner-r
kuljetusalus. An'elriir.r. että ei Sr-mrsaaressakaan enää oli-
si vihollisia.

Päästiin saariston Lrlkopuolelle. Merelle oli keräänq,-
r-rvt val.rvoja, liikkuvia jäälauttoja .ja alr.rkset kiemr-rrtelivat
niiden väliin jääneissri railoissa. Muuten meri oli autio ia
ryhjä. Ketään kLrlkijoita ei näkyny,t. Jostakin ilmesq'i pa-
ri lentokonetta ohjaamaan laivojen kulkua jääeräma;rsse

ja muutamern tur-rr-rir-r kuluttua esitäytyi Suursaari valta-
vana edessämme.

Mitään liikettä ei kol.rteessa r.räkynyt. Vanlasti olisi
saaresta huomattu tulomme, sillä Kimmon savupiipr.rsra
r-rousi taivaalle valravia savupilviä. Alukset ol.rjatriin sae-

ren länsirannalle, koska itätuuli oli ahtanut saaren itä-
puolella olevat satamar täyreen jåträ ja saaren länsiplro-

Suursaaren Ki iskinkylä
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Suursaari

lella oli valtava maasula
Oli jo härnärä, ktrn alukset lähesrlir'.ir sirirrert rantail

eikä vieläkään mitään liikemä näkyr.rvt edessii. Pirneyden
takia h-rcvuttiin maihir-rnotrsr.rsta .ja jäätiin riiksi aluksiin.

Alkoi or-r-rituir-ren risteily. Laivojen krineer pysiiyrettiin
ja kelluttiin tr,rtrlen vietävinii, kr,rnnes sa,rren varjon l.räi-

plessä näkyvistä par.rtiin koneet käyntiin j.r ajertiin tr-
kaisir.r saaren suojarn. Koko 1,ön kuului omituisrl äil'rtii.
Se oli ktrin jossakir.r paukutettaisiin rykisri-rll.i. mutta lai-
vln mnkoor-t ääni vastasi kuin siihen olisi ,rntmr-rttr-r ki-
r-iiririll;i. Priivän valjetessa ilrrriö selvisi. NIuLrt.urrrn kilo-
merrrn ;,riiissii altrsten r ölliseltii risteilyprik.rlra p«rh joi-
seert oli lrinnassa oleva meriuiinakenttä. Järir s;ri'et liik-
kuessr.rn miinat riijähtäniiiiin ja nyt siellä oli niihtiiviir.rii
r';rlr.ri:.r r.riivrelrr-rä. Kuinkahrn olisi ki\'ny't, jos olisimme
jouruneer trronne. 

-Åi..iset ohjrrttiin Vähä-Sornerikon lahclen pohjoislrri-
trr;rn rrrk.in kellior.r kupeeseen. Mitiiän liikettii ei näkr'-
nlt. l,rlkkr,re jrkaar.rtr,ri kahtier osirn liihtiessri Pohjois-
Korki.riic r., ()s;1n surulniltessil ktrlktrnsa Strurky,läii kohti.
\/.tst.t:.,:.,:rc;s:.i lLLnressa ei niikynyt jiilkiä MLrtra Suurkr'-
liin ii.r,,n., :-., i r'.ist.rrrrt ruore huopatcrssupctlkLr. Levittäy'-
ch trirn ss: -.-.:r :., i,rrt,1 tosirrrrn kyliin takrjer-r tr.rllessa nii-
kr virn n, ,-.:. ;:.,.,:-. :.,.,,n s,1\'upiipusta ohut'savu.jr.rov,r r,ri-
va.rlle.

\',tror':.i::.. L' :- :--.::--
krlLlSt;1k;1.1n cir : : ::.. :-.

rniestii Yir,rn ^r;;-..,
Kun miehi.i h:..s:..:c
jiirrrineet s;1.rren ii( ,.:r--

seklsorross,r n]m., r::
Pik.risess.r !rrii..s:,.i:;

Merivoimren kaukopal

::., i.rtkui. mutta ennenkLrin lau-
,:r-.'.'...,. iLlestyi talor.r pihalle nelj:i
:..:.,.:silen. Tilanne laukesi tähän.
::,:-.. .eivisi. errii ver.riiläiset olivar
:., :-:.i .:.1 .rikrrisen-ur-rir-r ja y,leisessii
,-.,.:;: .rr'.rr jiiäneet kl.ydistii pois.
,:-: : r::-:-.r.ri miesten puhe toclek-

3 ra:<a a Ty,tärsaareen jouluna 1941
ffi ,=:r',. .. =.'=
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Ja pian alkoi virolaisten tarjoama tee- ja räiskälejuh-

Seurravat päivät kLrlLrir'rr saaren läpikotaisessa tutki-
misess;r. Korsuja jr pirkkilankra oli vähän kaikkialla.
Suurkr Li sekä Kiiskinkvlä olisar rrenettäneet monia t;r-

loja. Suurkylän kirkosr;r oli jäljellä vain porraskivet. Sen

vastaprrinoksi oli ilmesrvnvt valtaisa kellari, joka oli
täynnii hevosenrir.rro j.r. JoLrkkue rnajoittui eh jimpiiärt
Suurkviiin taloon. sill.i t;rlvi teki tuloaan tiivrr.i terll.
Ni't oltiin sellaisess.r peikassa, rnil.rin ei olltrr p.i.isr',i

omilla eikä vihollisill;r. ;rinakaan niin kauan. ktrnrrcs jI,ir
asettuvat.

Nuoria asevelvollisiir kiinnostivat erikoi:esii kursr.i
Eräs pioneeri oli rehnyt jännittäviin löv.lön. O.r.i,r:.rri
lukittu kassakaappi. Väl.rän trotvvliii i.i k,ri::.: i'.:.lFiir u\ r

oli avr>inna. Sisälö ei ollut vrrir'.rn.,.\,-.r:rs: T,,p;:ir,i:-
sut ,a vanerilevy täynnli kir jr:irL:::.. \'::,-,-..rre:t kf f,nsi
kirjoituksen: "Suomalaiser. ms j:..::'.:-.- ::n'i.in p:ik:n
vapairehtoisesti, sillä Ineillii o:r :-..:.:i.: .'. ^^:.<si rr:eil,imme.
en-rrnekä palaa koska,rn t.tk.,:s:::

Lentokone toi 1-riiivitrJi: :-.-. -:,,::',;ennlstii. \rin ku-
ILri aikrr jr tulriin i,,r:1.:r::s ..;

Jollakin merkillis!-,,.. :,r'-:.iir oli merivirrtiolrritokser.t
moottorivene f.i.iss'': .,r:sl kulkemaan Suomen puoleita
aivan sirlren lf, nsir.:':r::....e }Ierir';rrtijoiden tarkoiruksena
oli kiiydii Tvrir.,r..:.ss.. 1., Suurs.r;rresril otettiin rnukaan
pari piorreeri.r. \l-.:x...r k*tettiin .jatkaa mootroriveneellä
saaren liinsi;-.c,.1:sr. ::riltt;r vahvenevat jäät estiviir t'ri-
q'kser-r. \r: :-.:. .:llrin n-roottorikyyti ja otettiin avuksi
mukan;r ,r.er:: ;;ilseneet. Ne ralhattiin ensir-r vli kor-
kean m.r,,:: ::::en itäpuolelle. Sen jälkeen ne Iltstltttiin
mukan;r ,,.;r'.^-: r'.rrr.rsteilla ja sitren alkoi vaivirlloinen,

mutta saarelaisten tuntema ikivanha kyytimuoto tormla.
Pirri tukevaa rniestä työr.rsi venettä kturpikin plroleltaan
veneen keskikohtaan siciotusta tukipur.rsta "aasista". 

Jos
jiiii pettää, vältry'y' kasttur-riselra heiträyrymällä tämän aa-

sin päälle. Pari miestä kiskoi veneträ keulaan sidotr.rista
kövsisrä. Näin kulki raskaskin taakkir, jos vene oli vielä
\'rnrstettlr lisiikölillä eli "roukilla", mikii koroitri veneen
poh.jan irti lurnesta ja repiviisrä jäästä.

Tänä jouluktrisena päivänä ei mrrtka juuri ,jc-,urur.rtrt.
\'älillä oltiin rrhtojäävyrihykkeessri ja tä1'tf i kirveellä ra-

soittaa tietä, välillä .loudurtiin avosuliran ja joskr.rs tuli
vi.lstaan v1,<ihyke, joka ei kestänyt kiivelli, jos ei voinut
st.rr.rtaakaan. Retken johtaja pulahti kesken kaiken aaltoi-
hin eikä se naLrrattanut kirskuvassa pakkassäässä. Illan
pimetessä olriin vasta saaren eteläpä1in korkeuclelh.ia
päätettiin viettää jouluyii maissa. Siitii ketrittf i ikirnuis-
toinen joulul,ii.

Kun avattiin tuliteriit telttapakkaukset, havaittiin, että
Lruclessa kamiinrrssa ei olltrtkarin tarpeellisia savutorvell
jltkoksia. Avorulen käytrii ei taas rullut kysyn.rykseen.
Nvt tehtiin teltasta niin rnatrrla, ettii pari torven jatkosta
sarrtiin so1':irnaan paikoilleen ja siinä savLrssa vuorotellen
kiiytiin liin.rn.ritteler.nässä ja viilillä ihailriin täl'rtikirkasta
vötä. Valkeni se aamr.rkin viimein, ,ja kun matkea lriter-
tiin jatkaa, havaittiin rnolempien veneiclen pohjien kLrltr-
neer-r puhki eilisessä touhussa. Nyt tiil'tyi laittaa osa po-
rukasta etsimiiän Lmttl venettä Suurky'liistii ja r-natkan
jatkLrmir.ren esq'i toistaiseksi.

SuurkyLissii oleva joukkLre oli Tirpaninpäivän iltana
pärittär.rvt juhli.r joLrhre voirrrrllisesri. Eriiiit järkimieher
olivat jo hlvissii.rjoin liivriineet asilssrr tarvittavrrn as-

ri,rr-r. j,r mLrir.rkin tvköt.rrpeit,r .lör'rli, rnurta 
- 
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Sekin järjesryi. Erdånä päivänä pudomi lennukki erikoi-
sesci toivotun pakerin. Porukan kokki vähän noitui noin
virkansa puolesta, että eihän joulupullien leipomisesra
nyt mitään tule. Jo muuraman päivän oli salin nurkassa
ollut viehättävä sul-riseva esria. Kun veneen noutajar saa-
puivat kyiään, oli juhla parhaimmillaan, ja vene saatiin-
kin liikkeelle vasra seuraavana aamuna.

Joulun ja vuodenvrihreen aikaiset pakkaset jäädyrtivär

,jatkuvasri merta. niin eträ pian joulun jälkeen saareen
saapui jäitse vahvisrusjoukkoja. Samaan aikaan kotiutet-
tiin vanhempia miehiä ja Kimmon sekä YM 53 miehis-
töä. Vahvuus ei siren sanorravasri lisäänrynyt. Saareen
saapui myöskin komenraja, joka ensitöikseen valloitti it-
selleen pioneerijoukkueen kunnosraman ralon. Myöskin
hän heri havairsi muuramassa pioneerijoukkueen miehes-
sä selvää kurittomuutta ja annettiin määräys putkan
kunnostamisesta, mikä sivumennen sano€n oli ihme kyl-
lä jäänytkin kaikissa rytinöissä ehjäksi. Tämän jälkeen
komentaja sairastui ja palasi mar.rtereelle.

Tammikuun toisen päivän aamt 1942 valkeni vähitei-
len. Suursaaren varuskunta aloitreli aamuaskareiraan.
Pioneerijoukkue oli häädön saaruaan siirn'nyt kylän kes-
kelle uuteen taloon. Tytärsaaren retkikunnan avtrsrajar
olivat myöskin palanneet joukkueeseensa. Saatiin myös-
kin posti ensi kerran kuukaureen.

Aamuhämärässä alkoi kuulua ykyvåa amplrmisra.
Joukkue ei ollut varriovuorossa ja arveltiin ensin uusien
miesren alkaneen ravanmukaisen kulkukoirien ampumi-
sen. Kun meteli vain yltyi ja melkein nurkilla jo rapisi,
tutkittiin asiaa. Selvisi pian, että vihollinen oli maissa.
Siellä täällä kylässä raivosi jo tulipalo ja kun pioneeri-
loukkue ehti ulos, kuka vähemmän kuka enemmän va-

rustauruneena, oli vihollisen ketju jo melkein pihalla.
Yiimeisille miehille poistuminen muodosrui todelliseksi
kujanjuoksuksi, mutta onneksi vihollinenkin oli väsynyt
ja ampui .remun hämärässä yli maalien.

Mersän suojeen päästyä selvisi tilanteen rodellinen ke-
hin's. \/ihollisen maihinnousu aamupimeällä oli ollut
niin nopea jr lllärrävä, että varriomieher olivar tulleet
täysin vllärerriksi. Samalla oli rannassa oler.ar asutur ra-
lot tuikartu ruleen j: r.rvr oli tilanne sellainen, ertä saa-
ren puolusta.jien .rseisrus supisrui pioneerijoukkueen kä-
siaseisiin. Pioneerijoukkueella ei ollur johtajaakaan, kun
entinen siirrerriin muihin tetrtäviin. Pioneerijoukkueen
kersantti yrirri tehdä joukktreellaan hyökkäyksen, mutta
kun tiedustelu Pohjois-Korkialta osoitti vihollisia olevan
tulossa maihin vielä saramäärin. oli hyökkäys sama kuin
tekisi icsemurhan ja suunnirelmasra luovurtiin.

Hiljainen oli se joukko, joka r'ähän kerrallaan veräyryi
kylästä Pohjoisriville. Viimein jäi rannar.r ahtojäävyöhyk-
keen reunaan pari pikakiväärimiesrä odottamaan, oliko
vihollisen puolelra viellä tulossa omiir. Jokunen tuli,
mutta monta jäi rulematrakin. Pari runria vielä oltiin
paikalla odottamassa rnal.rdollisten apujoukko,jen tuloa,
mutta kun ei kerään kr.nrltrnut ja viimeisetkin omar mie-
het alkoivat häipyä jäälakeudelle Suomen suunraan, kat-
sottiin parl-raaksi suunnistautua samaan suunraan. Ensim-
mäisten Haapasaarten karien tullessa näkyviin puhkesi
lumimyrsky, 1a jälkiioukko mierti, miten olisi mahtanut
käydä, jos lumimyrsky olisi puhjennut aikaisemmin, kun
kenelläkään ei ollut kompassia ja Suomenlahri oli laaja.

Vastaanotto ei maihin rullessa ollut sankarien vasraan-
ottoa, mutta kenen oli vasruu saaren meneryksesrä, nii-

*lla, 
jotka pois rullessaan saivat ktrnniansa kuulla

Tuomaalan neljiis sotaromaani. Vähäeleinen kertomus jatkosodan viimeisistä
suurista taisteluista Ilomantsissa, taistelun ar jesta l-{a61uvxas2n-Kei12-
ioen vaiheilla kesdlld 1944. Tuomaala kerroo sodasta tavallisen rivimiehen
silmin, tapahtumat poh jaavat tiukasti rodellisuureen.
"Tuomaala on mielestäni jo hankkinut kiriailiiankin passiinsa varsin va-
kuurtavan 'rintamamies'-leiman... Omakohtaisten muistikuviensa tallenta-
misessa hän noudattaa tunnontarkkuutta, joka paikoittain antaa romaanille
sotapäiväkirjan sävyä." (Keskisuomalainen)
2. painos. l4,-Jt&,-

@
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AIMO LAHDEN
]UIUISTELMAT

Asesuunnittelija Aimo L a h t i

JOS Antti Rokka oli Tikkakosken mannekiini, nrn ase-

konstruktööri Aimo Lahri oli Rokan mieliaseen suunnit-
telija, Suomi-konepistoolin rekijä. Eikä ainoastaan
Suomi-konepistoolin, va n yli viidenkymmenen ase-
konstruktion kehittäjä, jonka keksintöjen joukossa olivat
mm. Lahti-Saloranta-pikakwaari, L-35-pistooli, 20 mm:n
suomalainen konerykki sekä saman kaliiperiset lentoko-
nerykki, pst-kivääri ja kaksoisilmatorjuntakonetykki 

-kaikki aseita, jotka suomalaisten miesten käyrtäminä re-
kivät sodan aikana selvää jälkeä sekä maalla, mereilä eträ
ilmassa.

Åimo Lahden elämänkaari oli ainutlaatuinen: kansa-
koulun käynyt irseoppinut mies, joka kohosi lasinpuhalta-
jrsr:r maansa jol.rtavaksi asesur.rnnittelijaksi, rnies, .ionka
iieoiJen vmpärille rakennettiin Valtion Kivääritehdas,
nvklinen \ralmetin Tourulan tehdas, mies, jota Yhdysval-
t.rin .:.sereollisur,rs l.ravitteli kolmella miljoonalla markalla,
murrr jonk: r'rlrioneuvosto kiireisessä istunnossa päätti
pitä1 korim.rrssr. jr mies. joka sodan päärytryä, kun asei-
ta ei enii r.:n'irru. sli kenrlelimajurin eläkkeen viisi-
kr-rnmenvuoriaenr.

Åimo Lehden onl;eiim.ikerr.r on kertomtrs suomalai-
sisra ;rseisra. Se on kerromus irsepäisesrii r,rurtrrjasta, joka

uskoi kotimaiseen aseteollisuureen silloin kun arvovaltai-
set komiteat ihastelivat ulkomaista, epäilivär ja Jr-ronirte-
livat. Se on kertomus "Saiainen"-leimasta ja sen tr"rhoi-
sasta vaikutuksesta köyhän maan aseistukseen. Ja se on
kertomus raskaista huveista, joita raskas ryö vaati, poika-
mrrisista kepposista, .joihin suomalaiset'kuolemankaup-
p,irar'. asemiehet .ja kenraalir, joskus riehaantuivat.

Maire VaQtkallir,,.

Aimo Lahden
suunn ittelema
pikakivääri
Sampo L-34
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Venäläisistä
§otasaalis-
panssareista
järjestetty
osasto

37 m/m:n
panssarin-

toriuntatykki
Bofors

ALIKERSANTTI Jouk ah a i ne n oli tavallista
mittavampi mies niiden järkkymätrömien panssarintor-
juntamiesten joukossa, jorka äytrivär velvollisuutraan
Talvisodan painopisresuunnassa. Turustuin häneen Muo-
laanlammin maasrossa varsin erikoisissa olosuhreissa saa-
vuttuani sinne reservien mukana pst.rykkiryhmän johta-
jana. Lienemme sillä kertaa olleet ainoa ryhmä, joka oli
läpäissyt vihollisen sulkutulen hirvittävän voiman. Joka
tapauksessa makasimme nyr etulinjan tuntumassa, hiu-
kan pökerryksissä ympärillämme riehuvasta tulimyrskys-
tä ja sirpaleiden kolinasta rykkimme kilpeä vasten. 

-Akkiä syöksähti viereeni vaalea, kookas alikersanrti.

- 
Kohta ne rulevat, hän läähäni.

- 
Mitkä? kysyin.

- 
Liekinheittimetl 

- Ja samassa alkoi puiden lat-
vojen yläpuolelle kohota syöksyrräisiä rulenlieskoja, jotka
valuivat alas polrraen puiden oksia ja saaden aikaan kaa-
mean tunreen muun metelin ja räjähdysten lisäki.

Tunsin oloni vähintäin epävarmaksi. Annoin senrään
pojille käsk1,n valmistautua amprunaan vaikka an'elin-
kin, että pian nuo mokomat voivat hajoirraa meidärkin
kuin akanat tuuleen. 

- 
Alikersantti oli jo roipunur

juoksustaan ja alkoi kenoilla muina miehinä:

- 
Eilen ne polttivat minulra pst.rykin ruonne alas

bunkkeriin!
Tämmöinen jutustelu teki rauhoirtavan vaikuruksen.

Seurasimme lieskojen lähenemistä ja tunsimme jollain
tavoin mukautuvamme tilanteeseen. Vasemmalla olleen
pienen aukean laidassakin huomasin villapaitasillaan ole-
van miehen seuraavan "ilotulirusta" betonibunkkerin
luona, ja se rauhoitti lopullisesti. Tosin räsährely puiden
oksissa ia alas valuva tuliseinämä viitrasivat vihollisen
vääjäämättömään erenemiseen, mutra rulen lähökohtaa
emme vielä nähneet.

Joukahainen, joka tällä välin oli jo ehtinyr esittäyryä,
alkoi innostua:

- Jokohan niiltä loppuu poltroaine/ 
- 

Lieskat to-
dellakin madalruivar, ja sitä mukaa kasvoi myös naapuri-
nl lnnostus.

Työnnetään rykki tuonne kumpareelle, sieltä
näemme ne!

Boforsimme oli asennettu rukkireen päälle, joten se

oli helposti liikutelravissa. Tuumasta roimeen! Taaksem-
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Alikersantti
Joukahainen
A. HALL

me n'hmirn'i ilm.rn mirään käskyä jalkaväkikerju, ja niin
lähdimme erenemän n'kki ampumavalmiina.

Päsimme kommelluksirta kumpareelle, ja siinä ne nyt
olivar. k.iksi keskiraskasta rankkia täyträmässä säiliöirään
niirä metsän reunaan seuranneisra säiliövar.rnuista.

ICisirseirtemme rätinää säesti rykin paukahtelu. ja ti-
lenne när'tri selviävän voitoksemme.

Illan alkaessa hämärryä miehitimme saavurr.unrrune
as€mar ja rykkimiehet saivat luvan mennä lähellä ole-
vaan bunkkeriin lämmittelemään. 

- 
lv{us1-i siiloin ruli

venäläisten vastaisku. Alkoi kuulua moorrorien irrinää ja
asemiemme oikealta puolelta cyönryi kuusi rrnkkia pe-
räkkäin ajaen linjojen läpi. Ne etenivär kuin s,:ralaivat
kylki meihin päin tulittaen täydeltä laidelt.r

Vastasimme tulitukseen, mutta mersiln.n rr1...sro ja
alkanut hämärå estivät osumien sa.misen. Tlkkiasema
oli sekin vielä keskeneräinen ja sir-usuunr.:.:n empumi-
nen oli vaikeaa.

Joukahainen ryömi rykin alle i.: kohoaeli neljäsataa
kiloa painavaa taakkaa harrioille.rn s:eJekseen sen kään-
ty mäån pehmeässä lumessa.

Läpi menivätl - Takaa kuului vein relaketjujen ko-
linaa ja vakavaa läiskertä. k::n r'.iunut paahtoivat rykeil-
lään bunkkereiden teräsovir Srii.til olijoilla ei varmaan-
kaan ollut helpot olravrr

Nyt ehtivät jo o'kkimiehemmekin hätään ja saimme
Boforsimme hinatuksi oikealie. polun varteen jota pitkin
läpimurto oli tapahrunur. Ja juuri parhaiksi, sillä siinä
vaunut jo tulla kolisrelivar rakaisin omia jälkiään seura-
ten. Olin ampumar-almiina. kun korpraalini sähisi: "Älä
helvetissä ammul Kai minua vaistokin varoitti laukai-



GUMMERUKSEN
KIRJOJA

SOTA UUDESTA NAKOKULMASTA

Nuorten sotilaiden aika on kokeneen
ammattikirioittajan Veikko /somäen (s.
1919) ensiesiintyminen kirjailijana. lso-
mäki toimi viime sodassa mm. panssa-
rivaunun ampujana kuuluisissa'Laguk-
sen joukoissa'. Tuonaikaiset järkyttävät
kokemukset ovat myös kirjan taustana.
Paitsi värikkäästi kerrottu sotaromaani,
'Nuorten sotilaiden aika' on tutkielma
ihmisistä, .iotka ovat lopullisen tuhon
edessä.

KIRJA SOTAVANKIEN
KOKEMUKSISTA

Jännityksen mestari Mauri Sariola on
tehnyt kirjan aiheesta, ionka dramaatti-
suus ei ole kaivannut avukseen kirjaili-
jan mielikuvitusta. Teos on Armeija
piikkilankojen takana. Se on kuvaus so-
tavankien kohtaloista, ja Sariola on
tehnyt sen yhteistyössä Sotavangit r.y:n

kanssa. Kiriailija on haastatellut erilai-
sissa oloissa eläneitä vankeja: mukana
on myös kuvauksia suomalaisista, iotka
joutuivat saksalaisten vangeiksi.

ERIKOISOSASTON KUOLEMAN-
MARSSI

Varsinkin mieslukijorden vanhastaan
tuntema Antero Vuotio on ottanut kol-
mannen kirjansa aiheeksi sodan. Kohtl
Murmanskia kertoo suomalaisen eri-
koisosaston koettelemuksista Pohjoisen
erämaissa: kuusi viikkoa tiettömissä
korvissa, marssien, väsyen, purnaten .ia
taistellen. Vuorio ei sorru siihen, että
soisi kunniaa vain omille sankareille
(joista etenkin retken johtaja on kunni-
ansa ansainnut), vaan hän antaa tun-
nustuksen myös vihollisille ja näiden
taitavalle lohdolle.

AINOANA TOIVEENA HALU JÄÄDÄ
HENKIIN

Sodan kaaos la sotilaan asema kaaok-
sen keskellä on Willi Heinrichin aihee-
na juuri ilmestyneessä teoksessa Parti-
saanlt. Joka muistaa maailmanmainee-
seen kiivenneen'Kubanin sillanpään',
voi luottaa Heinrichin nimeen nytkin:
'Partisaanit' on kova lukukokemus. Ta-
pahtumat sijoittuvat Slovakiaan v.
1944; saksalaiset ovat saaneet käskyn
pitää asemansa, mutta heitä vastassa
ovat ylivoimaiset neuvostoioukot ja yhtä
pelättävät partisaanit. Yksityiselle soti-
laalle tämä oli tilanne, lossa armoa ei
ollut odotettavissa - ei edes omien ta-
holta.

Reumaattinen
II

SARKY
la muut lihaskivut

lievenevät
nopeasti

ja miellyttävästi
Heti kun särky alkaa, lievittää

Algesal sellaisissa vaivoissa kuten
reumaattinen lihassärky la nivel-
jävkkyys 

- 
neuralgiat, nyrjäh-

dykset la revähdykset, noidan-
nuoli 

- 
särky ankaran ruumiil-

lisen ponnistelun jälkeen työn
alkana, tai urheilussa 

- 
särky no-

peiden sän vaihtelujen yhtey-
dessä.

Tiimä kipuia lievittävä salva on
niin nöpeasti läpitunkevaa, että
se vaikuttaa suoraan virkevän
kohtaan heti ihoon imeydytryän

- 
ja se on niin mietoa, niin hel-

lävaraista ja iholle ystävdllistä,
ettei se ärsytä pikkulastenkaan
ihoa esimerkiksi nyrjähdyksissä
ia revähdyksissä.

Ålgesal ei aiheuta kuumotusta
eikä polttoa ihossa.

Kipu iskee äkkiarvaamatta: äl-
kää siksi lykätkö Algesal putken
ostamista. Pitäkää Ålgesalia aina
varalla kotiapteekissa. Reseptittä
kaikista apteekeista.

LÅTEMÅ



semasta, siilä näin lähietäisyydeltä oli 1'ksi kuutta vastaan
sentään liikaa.

Vietimme pakkasyön maakuopassa palellen kuin koi-
rat, mutta aamuhämärissä Joukahainen sai meidät hie-
man lämpenemään alkaessaan hätäillä ammuksien r'ä-

hyyttä. Hän arveli, että eräässä välimaastoon jääneessä

bunkkerissa olisi vielä )älje11ä laarikoliinen kranaatreja:
"Mennäänkö hakemaanT "

Epäröin kovasti, koska olin illalla nähnyt, että bunk-
keri oii jo venäiäisten miehittämä. Mutta saada kokonai-
nen kranaatrilaatikko halruun houkutteli yrittämään.

Miehemme jäivät metsän reunaan varmistamaan ia
me Joukahaisen kanssa lähdimme ryömimään kohti be-
tonipesäkertä. Välimaastossa ei ollut mitään muuta suo-
jaa kuin yksi vaivainen pajupensas, ja vain sen luo sisu-
ni riitti. Joukahainen näytti kyllä asian ymmärtävän,
mutra mitään kyselemäaä tai maanittelematta hän jatkoi
matkaansa yksin.

Pajupensaan takana vietin elämäni ehkä pisimmän
hetken. Palelin sekä ulkonaisesti että sisällisesti ja odot-
tavan, jännitryneen miehen aika oli loputtoman pitkä.
Vihdoin näin miehen pyörähtävän esiin bunkkerin nur-
kan takaa laatikko perässään. Riensin nyt apuun, mutta
mykkään, ihailevaan katseeseeni murahti Joukahainen
jokapäiväisesti: "Siellä ei ollut ketään." 

- 
Näin saim-

me kranaatteja, joiden turvin pidimme puoliamme muu-
taman Päivän.

Olosuhteita noina päivinä kuvannee parhaiten
panssarihyökkäyksen torjuminen. Se suuntautui
miamme vastaan kahdelta taholta.

eraali
ase-

Edestämme, nuoren männikkömetsän kautta yritti jo-

ku vanha hirviö vyöryä eteenpäin. Se muistutti lähinnä
latoa telaketjujen päällä, joka tuliryöpystämme jäi hiljai-
sena paikoilleen. Siitä ei enää ollut sen suuremplx \';1.t-

raa. Mutta edellisessä, polun suunnirssa nvr uuJeileen ,rl-

kaneessa taistelussa muuttui rilanne pien .,nei.-rr.n':ksi
Sieltä tulikin kohta avunpvlntö. Tvönsimme ;,.s n k-
kiärnme polkua myören, mutt,r r.ill,i kerr;e iJimme s;:-
liitta. Editsemme kiepsahri n-r,rt.rl.rn.r lunta tuprurtava
"Sotka", joka ruliruksestamme piirtaamarra häipi'i män-
nikön suojaan.

Hyppäsin ampumahautairn .ja siellä, tankkien ammus-
kellessa suoja-asemisraan ja tupruttaen hiekkaa hartioil-
lemme, tapasin luurnantti Bergin, kou.lurnverini.
Hän kertoi olleensa jo kaksi viikkoa yhtämittaa taistelu-
haudassa, jonka edessä ei ollut edes ampuma-aiaa. Män-
nikön suojassa ammuskellen pidemiin yllä jatkuvaa kos-
ketusta viholliseen.

Erääna aamupäivänä saimme sitten nähdä miten venä-
läisten liekinheitinvatrnut mursivat Ilveksen ky'län puo-
lustusasemat. Tykkimn-re siirtoa varmistaessilan kaatuivat
molemmat tässä mainitut velvollisuudenruntoiser vere-
raanit Berg ja Joukahainen. He olivat miehiä, jotka ei-
vät antaneet periksi eivät raudan enernpää kuin rniesyli-
voimankaan edessä. He kaatuivat, kuten niin moner
muutkin rakastamansa synnyinmaan puolesta.

Kaikki tilauksia, osoitleenmuutoksia sekä
epäsäännöllisyyksiä tahi puutteellisuuksia
lehden jakelussa koskeva kirjeenvaihto pyy-
detään lähettämään osoitteella: Pl. 10820,
Helsinki 10.

Kansikuva:
Tasavallan presidentti Kyösti Ka I I i o,
Suomen puolustusvoimain ylipäällikkö,
tutkii sodan tilannekarttaa ad,utanttinsa,
eversti P a a s o se n kanssa
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Erkki Hrvönen:
''DESANTTI"

Oiva Huimala:
',1ÄHTÖ,,.

Arvo Heikkinen:
TULrKÅSTE NÄÄTÄO;ALLÅ. . . . . . .

Eir-ro Hermr.rnen:
TUHOON TUOMITTU TUKIKOHTA

Eero Viitala:
MIEHITIMME SUURSAAREN. . . . . . .

Maire Vaajakallio:
AIMO LAHDEN NILISTEL}IÅT . .

A. Hall:
ALIKERSANTTT JOL-L{H.\I\E\ . . .
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