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Sissit valmistautuvat
partioretkelle
Rukaiärvellä
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MAI GUBAN SISSIT
UUNO MIETTINEN

OLETTEKO te, hyvä lukija, ollut sissiosastossa retkellä,
jonka vahvuus on kaksi pataljoonaa kuormastoineen, yk-
si it.rykki, kolme lentokonetta... matkaa tavoitteeseen
mitä lie 200 km ja talvioloissa, jolloin pakkasta oli
-40-50 "c...?

Kyllä, luulen, että tämä keftomus tavoittaa teistä mo-
net mukanaolleet.

Kysymyksessä on 14. divisioonan kahden pataljoonan
hyökkäysretki Muurmannin radalle tammikuun
14-21. päivien välisenä aikana. Osasto jonka vahvuus
oli 1924, kulki Seesjärven ja Ontajärven välitse Mai Gu-

baan. Siellä katkaistiin Muurmannin rata ja tuhottiin
venäläisten laitteita ja varastoja. Venäläisten saatuir pai-
kalle lisävoimia osasto irroittirutui ja palasi omalle puo-
lelle. Yritän kertoa retkestä niin paljon kuin muistan.

Mainitut kaksi pataljoonaa olivat RjP 6, komentajana
majuri M. Murole (johon tämän kirjoittaja kuului)
ja pataljoona JR 10:stä, komentajana ja osaston johtaja-
na majuri R. A. Ma j ewski.

Lähtövalmistelut alkoivat Rukajärvellä n. L2. päivå-
nä tammikuuta. Tiesimme, että jonnekin mennään,
mutta minne/ Korostettiin vain, että kaikki liika ja tur-
ha kama jätetään E;is, reppu mahdollisimman kevyek-
si. Suksia paahdettiin, aseet tarkastettiin, varusteita
vaihdettiin, mm. puhtaat lumipuvut tuli ollir jokaisella,



kuormastot laitettiin kunt<»n ja kuiva muona sekä tie-
rysti patruunat iaettiin.

Tiesimme siis, että jonnekin mennään "komennuksel-

le", koskapa kaikki ylimääräinen kama varastoitiin läh-
töpaikkaan.

Aamulla 14.1. se sitten alkoi. Suksimarssi kohti ete-

lää Rukajärven-Paatenen tietä seuraten pitkin sen

länsimaastoa. Tietä käyttivät vain kuormastot. Lepotau-
ot ja yöpymiset olivat lyhyitä. Keli oli yleensä hyvä,
mutta pakkanen ankara.

Tultuamme Särkijärven maastoon, tiesimme vasta
siellä, että meitä olikin kaksi pataljoonaa, koska siellä
odotti meitä pataljoona JR 10:stä. Kulkusuunra muurtui
itään Salkoyaaran ja Pokonvaaran yksinäisten talojen
kautta kohti suurta, asumatonta erämaata. Todellinen
korpivaellus alkoi.

Hiihdimme viittä latua rinnan noin kymmenen met-
rin välein, joista keskimmäistä käyttivät kuormastot
suuntanaan. Suunnasta ja kärkikomppanian tehtävistä
huolehtivat komppaniat vuorollaan. Oli myös huoleh-
dittava siitä, että suuntaura tuli helppoon maastoon
kuormaston liikkumisen helpottamiseksi, ja että reitti
noudatteli suojaisia maastoja. Olihan tehtävämme onnis-
tumisen edellyryksenä pysyä salassa toimintahetkeen
saakka. Mainittakoon, ettei näillä tienoin ollut lähi-
mainkaan kiinteää puolustusta kummallakaan puolen,
vaan valvonta oli ylen harvojen kenttävartioiden ja nii-
den välillä liikkuvien yhteyspanioiden varassa.

Liikkuminen osoittautui olosuhteisiin nähden verra-
ten helpoksi maaston peitteisyyden ja tasaisuuden
vuoksi. Valvonta näytti vihollisella täällä erämaassa ol-
leen verraten vähäistä. Noin viiden kilometrin päässä

Pokonvaarasta itään ylitimme ensimmäisen vahvan,
mutta harvoin hiihdetyn suksiladun, joka kulki ete-
lä-poh joissuunnassa.

Matka jatkui. Kärkeä vaihdettiin usein. Miltei täysi
hiljaisuus vallitsi. Hiihdosta zriheutuva kaihina, oksien
rasahtelu pakkasessa ja hevosten päristely olivat ainoat
äänet. Juteltiin kuiskaamnlla ja käskyt anneftiin mata-
lalla äänellä ja merkeillä. Pimeän aikana ei tulta "ul-
kona" käsitelty. Käyttäyryminen oli siis täysin sissimäis-
tå.

- Hyvää iltaa neiti .

ASH, nuo pahuksen
kypärät.

Tauot olivat edelleen lyhyitä, jos niitä oli ollenkaan.
Eikäpä siellä tehnyt mieli juuri pysähtelemäänkään, sillä
pakkanen oli sitä luokkaa... Teltoissa yövyttiin muuta-
ma tunti, pi*iä levot eivät olleet, mutta hyvä niinkin,
olihan teltassa toki lämmintä.

Tukikohta perustettiin n. 20 km päähän tavoitteesta
erään järven rannalle. Siihen jätettiin kuormastot, mu-
kana oleva it.rykki sekä järven jäälle laskeutuneet kol-
me lentokonetta haavoittuneiden ja sairaiden kuljetusta
varten. Ahkiot purettiin kuormastoista ja niihin lastat-
tiin konekiv åårit, råjåhdysaineet, sahat, kirveet, poltto-
pullot sekä kaikkea, mitä sissi hävitystyössä tarvitsee.
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Tiesimme olevamme kaukana vihollisen selustassa,
Maaselän rintama meistä oikealla ja Muurmannin rata
edessäpäin, ehkäpä lähelläkin. Tehtävää ei vieläkään
paljastettu, ei puhuttu eikä sitä yritetty awailla. Sissi on
vähäpuheinen, miltei tuppisuu, ei se liikoja höpise ja hö-
pinällän paljasta aikeitaan ennenaikaisesti.

Illan h?imärryessä matka jatkui nelijonossa. Pakkanen
kiristyi yhä, mikäli se nyt enää siitä voi kirisryä. Hiihdet-
tiin vieläkin äänettömämmin. Suksien ja vaatteiden ai-
heuttama kahina vain kuului sekä silloin tällöin vai-
menneftu yskäisy, siinä kaikki.

Kärkeä sekä ahkioiden vetäjiä vaihdettiin usein. Mat-

ka edistyi varsin nopeasti, mutta sikäli kuin tavote lähe-
ni, kasvoi myös jännitys ,ya eraånlainen näkemisen ute-
liaisuus.

Merkkejäkin tavoitteesta alkoi vähitellen ilmestyä.
Olimme jo kauan kuulleet etuoikealta ajoittaista, vaime-
ata mooftorien surinaa. Aäni toistui aika-ajoin ja voi-
mistui matkan edisryessä. Ihmiskäden aiheuttamia
merkkejä luonnossa alkoi myös nä§ä: metsä "nuortui".
Vihollisen vahva varmistuslatu ylitettiin.

Jonot pysähtelivät yhä useammin. Lähetit "liikennöi
vät" nopeasti puoleen ja toiseen. Karttoja tutkittiin säh-
kölamppujen valoissa alhaalla lumipoteroissa, kiis§jä
kuiskailtiin. Kaukaa etelästä kuuluivat vaimeana sodan

äänet. Jossain edessäpäin valokeila pyyhkäisi taivasta.
Ankaran pakkasen rasahtelu puissa sekä "mitä-siellä-
edessä-on" tiivistivät jännitystä.

Liikuttiin taas, kunnes... Olin silloin ryhmineni kär-
jen mukana. Olimme hiihtäneet n. 300 m pitkän loi
van ylämäen päälle harvahkossa männikössä. Edessiim-
me nä§i aukeaa. Hiihdimme sinne, järven rantaan,
sillä jär:r.i se oli, tai lahti. Ei kovin suuri, ehkä
300-100 m leveä. Sen takana n2i§i joitain rakennel-
mia. Ilmoitus taakse. Pam!

Selitettiin, että se laukesi "vahingossa". Jossain
ornien joukossa pamahti, kivääri, n. - 50 oC pakkasessa.

Partion tupakkatauko
Rukaiärven erämaassa

OsastoMajewskin
retki Muurmannin
radalle

Taisi olla hermot liian kireällä.
Edestä järven takaa kuului 

- 
ja näl<yikin 

- 
kolme

kiväärin laukausta. Juna ähkäisi 
- 

siellä järven takana

- 
kerran, kaksi, kolme... tahti tiheni, säkenet tuprusi-

vat. Se liihti ja meni kohti pohjoista. Sen ääni ja kolina
kuului vielä kauan. Olimme paljastuneet

"...hanan taulapää, se korvenneftava". Nyt tuli eloa.
Leveässä muodossa hyökkäsimme yli järven etuvasem-
malle. Edessämme hä?imötti paljaalsi kalumr harjan-
ne. Etuoikealla oli taloja., se oli kylä. Mai Guban §lä.
Tästä olin ennakolta tietoinen. Olimme tavoitteessa. Tai
ei ihan vielä. Siellä kylällä oli liikettä, kuului ääniä. Ei-
pä meilliikäån endä kuiskailtu. Mutta tajuttavan äänen
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Jalkaan haavoittunut jääkäri asetellaan ahkioon
hiihdettyään sitä ennen 20 km nilkka murskana

saaminen oli kuitenkin miltei opettelua kuin keväisen
linnun laulu, kurkun kakistelua. Olimmehan puhuneet
monta vuorokautta vain kuiskaarnalla. Oli outoa kuulla
oma äänensä.

JR 10:n pataljoona hyökkäsi järven rantaa noudatel-
len §län eteläpuolelle ja me sen pohjoispuolelle. Sau-

vat kainalossa, sormi liipaisimella lähesryimme rantaa.
Rannassa sukset käteen ja lumessa kahlaamalla jyrkän-
nettä ylös harjanteelle. Se osoittautui vanhaksi ratapen-
kereeksi. Useita §mmeniä johtoparia käsittävä puhe-
linlinja kulki siinä ohi. Konekivääri kiskottiin ahkiossa

penkereelle ja vedettiin vasemmalle varmistukseen poh-
joissuuntaan. Mufta missä on rata? Menihän se junakin
äsken tännepäin.

Eteneminen jatkui hiihtäen tiheässä vesaikossa. Taas

vahva puhelinlinja ja siinähän se ratakin oli, vahvakis-
koinen. Varmistus asetettiin. Kylän suunnzsta kuului
laukauksia ja sarjoja. Siellä oli saatu tulikosketus vihol-
liseen.

Paljastui sekin moottorien ajoittainen surina, jota
olimme kuulleet lähesrymisvaiheen aikana, sillä yllem-
me ilmestyi lentokone. Siinä se kierteli häiritsemättä
meitä millään ravalla, poistui sitten kaakkoon ja uusi
kone tuli tilalle. Lähistöllä Sekesan tehtaiden tuntumas-
sa oli lentokenttä. Arvattavasti he pitivät koneitaan
lämpiminä, siitä ajoittainen moottorin ääni.

Etelän suunnasta, §län takaa ja sen laitamilta kuului
räjähdyksiä ja pian paukkui myös RjP 6:n alueella.
Rautatie, puhelinlinjat, erilaiset varastot ja laitteet oli-
vat hävityksen kohteina, tulipalot täydensivät räjäytys-
ten aikaansa maa hävitystä tuolla runsaan §mmenen
kilometrin pituisella toimialueella. Sisseille tunnusomai-
nen toiminta oli alkanut.

Taistelun äänet tihenivät etelä- ja kaakkoissuunnissa.
Pohjoisesta kuului veturin ääni. Sieltä tuotiin lisäjouk-
koja ja pian saivat myös siellä olevat varmistuselimet
"töitä". Ase'et puhuivat siitä selvää kieltään. Taistelut
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riehuivat kaikkialla. Toiminta aloi n. klo 22.00 ja päät-
ryi aamun sarastaessa, jolloin siirryttiin tulosuuntaan
järven taakse. Sinne teimme erinäisen måa:m,n nuotioita.
Ryhmä ja nuotio. Kahden pataljoonan jokainen ryhmä,
kun se tekee niin ovat siinä kankaat yhtenä tulimerenä
usean kilometrin alueella. Eipähän meillä ollut enää mi-
tään salattavaa. Siinä keitettiin, syötiin ja juotiin ja 

-kumma kyllä 
- 

vihollisen häiritsemättä. Ei häirinnyt
sekään lentokone, joka yhä kierteli yllämme. Ei vielä.
Päivän valjetessa paluumatka alkoi tulolatuja.

Tämä kertomus voisi päätryä tähän, sillä olihan varsi-
nainen tehtävä suoritettu, mutta paluumatkasta muo-

dostui kuitenkin sikäli erikoinen, että kuvattakoon sitä
lyhyesti.

Olimme hiihtäneet hyvää vauhtia keventynein repuin
ja ahkioin pari kilomeuiå. Pdwå tuli ja se toi tullesaan
vihollisen koneita. Kaikennäköisiä ja -kokoisia, nopeita,
hitaita, yksi- ja kaksitasoja, hävittäjiä ja pommareita.
Niistäkös se kiusan lykkäs meille. Toiset ampuivat
kk.sarjoja, toiset kärräsivät pommeja niskaamme. Aina
oli rautaa ilmassa. Eivätkä ne kaihtaneet lentää aivan
puiden lawoja pyyhkien. Vasta kun siirryimme matala-
toriuntaan, saimme ne loittonemaan ylemmäksi. No-
pea hiihto aukean yli joukkueittain ja torjuntatulta.
It.tykki siellä tukikohdassa kuului myös olevan iatku-
vassa toiminnassa. ?åtä meno kesti koko valoisan aian.
Valoisan ajan kesti myös paluumme radalta tukikoh-
taan. Paljon porua, vähän villoja, sillä kaikesta huoli-
mafta tappiomme olivat tietääkseni yksi kaatunut hevo-
nen tukikohdassa. Tukikohdassa majoituimme telttoi-
hin. Mutta aamulla klo 3 nousimme jälleen suksille ja
matka jatkui. Kuormastot keskellä tieta ja me sen kah-

den puolen laduilla. Hiihdimme reippaasti taukoja pi-
tdmdttå: koko pimeän ajan. Päivän valjetessa kätkey-
dyimme laajaao ja tiheääo kuusikkoon. Laaia se todella
olikin, koskapa vihollisen koneet eivät meitä, kahta pa-

talioonaa, Iöytäneet ahkerasta etsiskelystä huolimatta
koko päivänå. Tai luuliko se sittenkin meidän vielä ole-

van siellä tukikohdassa, '1oka kuului olevan ahkeran
pommituksen kohteena koko päivän. Jäihän sinne tum-
mat telttojen pohjat ja §tevät nuotiot.

Illan hämärtyessä matka jälleen jatkui. Vihollisen
väijytyskin oli vaihteeksi eräällä kankaalla. Tai parem-

minkin oli ollut, sillä siinä ei ruutia poltettu puolin ei-
kä toisin. Muutamia vankeja saatiin, jotka kertoivat
heitä olleen 1)0 miestä, mutta tulleen siihen tulokseen,

ettei heidän parane ryhtyä vastarintaan noin vahvan vas-

tustajan kanssa täällä kaukana erämaassa. Niinpä he

olivatkin ty),tyneet seuraamaan ohimarssiamme erään
suon reunasta muutamien antautuessa vapaaehtoisena
vangiksi.

Tultiin vihdoin Pokonvaaraan, josta JR 10:n patal-
joona jatkoi välittömästi matkaansa Rukaiärvelle. RjP
6 jäi siihen toistaiseksi varmistukseen.

Entäs sitten? Hirven pyllyä tietysti pakkiin runsaasti.
Olihan niillä tienoin valtavasti suurriistaa.
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VOROJENKIVELLA

SUURI savotta "Talvisota" oli käynnissä. Satuin silloin
kuulumaan Erillinen Pataljoona S:aan (Er.P 8), joka
joutui taisteluun valtakunnan rajalla Salmissa marras-
kuun viimeisen päivän aamuhämärässä ja siitä saakka
ollut vihavenäläisen kanssa "napit vastakkain", niin-
kuin siihen aikaan tavattiin sanoa.

Talvi oli jo ehtinyt helmikuun pakkasiin saakka, en-

nenkuin jouduimme uudestaan Koirinojan pysä-

kin-Lemetin tienhaaran maisemille. Olimme liikku-
neet niillä paikoilla ennenkin, sillä viivytystaistelujen
arkana joulukuun 11. p:nä vetäydyimme juuri tämän
maaston kautta Ruokojärvelle pohjoiseen.

Sodan shakkilaudalla oli tapahtunut uusia siirtoja,
joiden johdosta "soturisuomalainen" oli siirtynyt hyök-
kääväksi puoleksi. Mekin olimme tammikuun aikana
edenneet Lemetin tienhaaran tasalle ja helmikuun 9.

Vorojenkiven eteläpään maastoa

p:stä alkaen mesonneet Koirinojan pysäkin edustalla.
Sattuma kiilasi meidän kahden voimakkaan vihollispe-
sän väliin, sillä länsipuolellamme sijaitsi Kitilän suur-
motti ja itäpuolellamme "Rykmentinmotti", ioten
olimme kuin "Manninen oven välissä" kapealla kaista-
leella. Ahtaat olot olimme saaneet jo monesti tuntea,
sillä venäjänmies ei suinkaan toivottanut meitä tervetul-
leeksi, vaan yritti riistää henkikultaa kaikin keinoin iat-
kuvasti. Me puolestamme iskimme lujasti vastaan, sillä
rintaman taipumistilaa ei ollut ollenkaan ia pienikin ve-

täytyminen olisi tietänyt littiin jäämistä. Luonto piti ol-
la kuin kulkurikissalla. Muuten ei pärjännyt.

Tukenamme ja viimeisenä turvanamme oli kaista-
leemme laidalla sijaitseva kalliorykelmä, jonka nimi
oli Vorojenkivi. Ammoisina aikoina rosvot ja varkaat
lienevät pitäneet sitä pesäpaikkanaan ja siitä tuo histori-



an patinoima nimikin. Mikäli joutuisimme vihoviimci-
seen ahdinkoon, nousisimme tuolie vuorelie jat siellä

§kkisimme kuin Jukolan pojat Hiiclenkivcllii. Paikoi-
tellen jyrkkärinteisenä se tarjoaisi hyvät pLrolustusmah-

dollisuudet ehkä pidemmäksi ajaksikin. Tämä oli sil-
loista toiveajattelua, joka omalla kohdalleni sattui tt.r-

teutumaan helmikuun 17. pv:än iltayöllä.
Olimme ensialkuun hyökkäilleet itse tällä paikalla,

muttzr helmikuun 12. p:scä alkaen piti asetturr puolustus-
kannalle, sillä vihollisen aikomuksena näytti olleen kie-
lekkeemme hävittäminen. Kitilän vihollinen painosti
voimakkaasti keventääkseen Rykmentinmotin ahdinkoa.
Helmikuun 15. ja 16. olivat raskaita päiviä )a iiitä, mr-rt-

ta ne kestettiin kunnialla ja vielä vaan salmilais;ouk-
komme piti kielekemä herllussaan.

Helmikuun 17. kehittyi Vorojenkivellä ratkaisun päi-
väksi. Aamun valjetessa alkoi suurta ja pientä kranua
tipahdella Vorojenkiven länsirinteelle. Kuusttiumaisct
kuuluivat romahtelevan 4:n satseissa. Kovin mrrsten rii-
jähdyssavun näkyivätkin kehittänecr-r. PuhclinmiehilLi
riitti jatkuvasti työtä koska tapsit katkeilivat yhtenään.
Ei auftanut vaikka kinovillet vetivät uusia linjoja jatku-
vasti, sillä jo vetämisen aikana tuli taakse silp;rLra. Lin-
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jaa oli kuitenkin yritettävä pitää kunnossa millä hin-
nalla tahansa, olihan se lyhin lanka Pukitsaan ia siitä
eclelleen Pitkärantaan. Suojaisin paikka oli sittenkin etu-
linja, sillä ainoastaan jotkut harha-ammukset osuivat
sinne. Pesäkevahdeista ei ollut puutetta sinä päivänä.

Koko päivää ei kuitenkaan voitu pesäkkeissä kykkiä var-
sinkin, kun pakkanen pysytteli siinä 30 asteen parem-
mrilla puolella ja vatsakin vaati osansa. Teltalla käy-

tiin ruokaiiemasszr, mutta ruokalepomiehiä ei nyt nä§-
nyt. Jokaisella näymi olleen kiire takaisin pesäkkeeseen-

sä. Iltapäivällä satuin olemaan teltalla kun kortteerim-
me l-rajosi. Kitilästä ammuttu kolmetuumainen räjähti
telttamme yläpuolella. Yhtäkkiä kuului repivä räjähdys,
korvat l-rumahtivat lukkoon, keskisalko katkesi, kamiina
helisi oviaukolle torvien sinkoillessa sinne sun tänne,
teltan repaleet valahtivat niskaamme, katkennutta ok-
san sälöä ja muuta roinaa tipahteli hetken ajan sel-

käämme. Puista putoava lumi laskeutui hienona satee-

na päällemme. Viikatemies naamioi jälkensä. Jos oli-
simme suhen paikkaan kuolleet, niin ohikulkiia olisi
varmairnkin irjirtellut: "Kas, siinä on jo vanha tapaus".
Kuolemir ei kuitenkaan vielä ainakaan kaikkia korjan-
nr-rt. Aloimme kiimpiä ylös rojuien aka ia totesimme,

Suomalaiset asemissa Vorojenkivellä

ffiry t
;

D

ld'
'hs'w.r*.'i;/



I" ,i

Konekiväärivöitä asetellaan ahkioon Voro.jenkivellä

että yksi mies ei noussut. Hänen lumipukunsa selkään
alkoi ilmestyä punaisia tdpLtå. Heikkoja elonmerkkejä
oli kuitenkin havaittavissa. Toinen, jo vanhempi mies
nousi istumaan, mutta jalat eivät liikahtaneetkaan. Sir-
paleet olivat iskeytyneet molempiin reisiin ja luuitavas-
ti luitakin oli poikki. Kolmas sai sirpaleita molempiin
sääriinsä. Muille tuli vain hetkellinen säikähdys ja mate-
riaalivahinkoja. Teltan edessä olleet aseet, sukset ja re-
put olivat sirpaleiden hajoittamia.

Kranaatti oli räjähtänyt pari metriä teltan yläpuolel-
la, syytänyt sirpaleet vinottain teltan yläosan läpi oven-
suuhun, enimmän osan kuitenkin teltan eteen jossa

aseet, reput ja sukset sillä kertaa sattuivat olemaan.
Haavoittuneet toverimme olivat oven suussa, saaden
osan sirpaleista niskaansa. Heidän sotansa päättyikin ly-
hyeen, sillä he olivat täydennysmiehiä ja vasta pari kol-
me päivää joukossamme olleita. En tiedä enempää hei-
dän kohtaloistaan, ehkä muista edes nimiäkään. Vie-
Iä huonommin kävi Ruunaviidanmäellä, jossa täyden-
nysmiesten teltta sai täysosuman kymmenkunnan mie-
hen saadessa surmansa. Hevosmiehet tiesivät kertoa, et-
tei kotipitäjään lähtettåvää paljonkaan ollut. Täyden-
nysmiesten tavanmukainen huono tuuri näytti jatku-
van. Koko päivän jaksoi Kitilän vihollinen ammuskel-
la palstallemme. Pari kertaa tuli kolmen koneen voi-
malla lentopommituskin. Rojaukset sattuivat huolto-
tien varteen JSp:n seutuville. Vahinkoja ei kuitenkaan
aiheutunut. Hevosmies Parviainen ei ilmeisesti ollut en-
nen ollut lentopommituksessa, koska kertoi kokemuk-
sistaan seuraavaa: "Ei, 

- 
ei se pommitus mitään, mut-

ta se on koko plettä, kun ne viskoo niitä sirpaleiln". 
-

Liekö ollut tosissaan, vai muutenko "sananpaukahrok-

sia" laskettcli, sitä emme tietäneet/
Illan hämärtyessä rykkituli loppui. Päästiin vihdoin-

kin lämmittelemään §lmän kohmettamia jäseniä. Sitä
iloa ei kuitenkaan pitkälle riittänyt, kun Ruunaviidanse-
lästä saapui yllättävä tieto: "Rykmentinmotti purkau-
tuu kohti Kitilää. Ukkoa on jo tienoot mustanaan".
Tiedon todenperäisyyttä ei tarvinnut hetkeäkään epäillä,
sillä karmea "oraa" kuului täydessä voimassaan. "H-tin
saassiin Vorojenkivelle ennenkuin tässä 1äddåän jalkoi-
hin", älysi joku. Teltta tyhjeni ennärysajassa. Me sor-
menkärkimiehet jouduimmekin käymään omaa sotaa,
sillä yhteyttä komppanianpäällikkoon, puhumattakaan
pataljoooaan, ei enää ollut. Murtautuva vihollinen oli
jaloissaan vedellyt puhelinjohdot poikki, eikä lähettiyh-
teyttä voitu ajatella, koska vihollinen reuhasi välissä.

Meidän sotaamme se ei häirinnyt, sillä Vorojenkivellä
alkoi olla riittävästi tekemistä. Ehdittyämme mäen har-
jalla olevaan pesäkkeeseemme, näimme pienehköjä vi-
hollisryhmiä mönkimässä rinnettä ylös. Ei siinä muuta
kuin tulta silmille ja käsipommia niskaan. Onneksi pe-

säkkeessä oli jo ennestään kokonainen laatikko englan-
tilaisia käsikranaatteja, jotka ylikersantti Heikki

Tilanne
Vorojenkivellä
iltayöllä
17.2.1940
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K i i s k i oli jo ennetään varannut. Hänen sotilaan sil-
mänsä oli sen jo aikaisemmin hoksannut, niinkuin pal-
jon muutakin. Lokeroisella rinteellä käsikranaatit olivat
sellaisia valtteja, jotka pysäyttivät vihollisen kapuami-
sen.

Edessä olevassa notkossa kuhisi vihollista vaikka mil-
lä mitalla. Möykettä ja huutelua, sekä lumen krahinaa
tuntui olevan ryteikkö täynnä. Työnsimme kuulaa aina
sinne, mistä suurin möykinä kuului. Muutenkaan emme
tällä kertaa olleet väijyrysmiehiä, vaan menosimme min-
kä kerkisimme. Ravasimme mäen harjalla sekä oikeal-
le että vasemmalle, yrittäen antaa sellaisen kuvan, eftä
koko mäki oli valkosuomalaisia täynnä. Liekö metelim-
me vaikuttanut, vai eikö vihollinen muuten lähtenyt
jyrkkää rinnettä kipuamaan, koska äänet loittonivat ete-
lådn ja pohjoiseen. Ainostaan harvat ukkelit harhautui-
vat kipuamaan rinteelle. Huomasimme, eftä hätä ei ole
tämän näköinen ja yllytimme itsemme entistä suurem-
paan uhoon.

Sillä aikaa kun puoliryhmämme yritti näytellä suurta
joukkoa Vorojenkivellä, oli muu joukkueernme häipynyt
"Oinas"-miesten mukana Ruunaviidanselkään. Vorojen-
kiven keskikohta ja etelåpää, ammoftivat tyhjyyttään.
Tai eihän se vallan tyhjä ollut, olihan puoliryhmämme
siellä mitä lujimmassa puolustuksessa. Oikein vuorilin-
noituksessa. Mikä oli ollessakaan, kun vihollinen ei
älynnyt painaa päälle. Siellä vuoren juurella niitä kuului
liikkuvan. Huuteluista päätellen tuntuivat olleen eksyk-
sissä, poukoillen edestakaisin pimeässä ryteikössä. Lä-
himm?iksi tulleet saivat aina kuulaa turkkiinsa.

Kellot kävivät helmikuun 18. p:n aamutunteja, kun
joku kertoi, että Kaunoselän L u h t a s e n poika lienee
kaatunut, kun istuu poterossaan rraarrta verisenä. Lähdin
kävelemään sinnepäin katsoakseni, pitääkö puhe paik-
kansa? Mutta siinähän "kaatunut" jo tulla törysi vas-
taan! Hän kulki horjahdellen, eikä huomannutkaan,
kun ravistelin häntä olkapäästä. Lähemmin tarkastelta-
essa todettiin, että luoti istui kuin tappi keskellä otsaa.
Nykäisin sen äkkiä pois, ja taas vietiin Luhtasta unten
maille. Kirpeä pakkanen toi herätyksen nopeasti ja nyt
päästiin joukolla kummastelemaan tapahtunutta. Mistä-
hän saakka sekin luoti oli tulla vouhottanut ennenkuin
viimeisillä voimillaan töksähti Luhtasen otsaan? 

- 
Lä-

heltä oli kuolema kouraissut. 
- 

Vasta vuosia jälkeen-
päin tulin ajatelleeksi, että sen luodin paikka olisi sota-
museossa, mutta tulin silloin aikanaan sen heittäneeksi
Vorojenkiven lumihankeen.

Kun huomasimme että joukkueemme oli poistunut ja
telttakin purettu, arvattiin, että ei ne livohkaan ole liih-
teneet, vaan siirtyneet jonnekin. Emme lähteneet jouk-
koamme etsimään, vaan jatkoimme omaa sotaamme
Vorojenkivellä. Pauketta kuului edestä ja takaa, sekä
molemmilta sivustoilta, mutta se ei meitä huolestutta-
nut, koska tiesimme, että mottihan tässä tyhjenee ja aa-

mulla on taas siirtymistilaa riittävästi.
Tunti tunnilta rähinä heikkeni ja siinä kello 4:n ai-

I

kaan kuului enää hajanaista arnmuntaa. Nyt tuli aika
tarkastella ympäristöä, kuka tässä mazrstossa oikein isän-
nöi? Mentyäni entiselle teltanpaikalle kuulin puhelin-
kelan natinaa pohjoisesta. Jäin lumihankeen §ttää-
mään katsoakseni minkä armeijan miehet sieltä ovat
tulossaT Kiroilusta kuulin, että omat siimahännät siellä
vetävät elämänlankaa kohti Pukitsaa. Arvasin että Fins-
ki-poika on jäänyt niskan päälle. Viestimiesten puheli-
mella otin yhteyden pataljoonaan ja ilmoitin tilanteesta
Vorojenkivellä. Komentajan sijainen, luutnantti I n o
m a a , ihmetteli paikkaamme, sillä hänelle oli ilmoi-
tettu meidät tuhoutuneiksi ja Vorojenkiven eteläpää vi-
hollisen valtaamaksi. Samalla hän kertoi että vihollisel-
le oli käynyt kalpaten, mutta harhailevia sakkeja torvei-
lee vielä lähiympäristössä.

Mentyäni hyvien uutisteni kanssa takaisin pesäkkee-
seen, kuulin että siellä oli käynyt URR:n partio, joka
oli tullut entiseltä mottialueelta, jonka URR oli jo otta-
nut haltuunsa. Tästä sopi tehdä sellainen johtopäätös,
että "rykmentinmotin" tarina oli päättynyt.

Mekin katsoimme tehtävämme Voro jenkivellä päätty-
neeksi ja lähdimme nuoruuden innolla metsästelemään
ympäristössä harhailevia vihollisia. Siinä touhussa satuin
parin kaverin kanssa joutumaan entisen motin reunamil-
le, ja eikös vaan siihen sattunutkin muutamia vihollisia,
jotka häärivir erään hiljaisen ps-vaunun ympärillä. Ne
pojat eivät olleetkaan antautumismielellä, vaan ryhtyi-
vät heti mitä kiivaimpaan vastarintaan. Åseiden suu-
liekkejä alkoi välähdellä ja kohta rämähti vaununkin
rautaluukku, sen pikakiväärin aloittaessa tulisähkötyk-
sensä. Valojuovat alkoivat piirrellä kuvoitaan pimeässä
metsässä. Kohti ne nä§ivät tavoittelevan. Ei siinä autta-
nut muu kuin vielä kerran tupsahtaa lumihankeen,
vaikka sota tällä kohtaa olikin oikeastaan päättynyt.
"Mitlis tuosta yhdestä tankista, onhan näitä jo n2ihty, jo-
pa tuhottukin. Kierretään sen taakse selkäpuolelta".
Niin nousimme suksille ja aloitimme sotaliikkeemme.

Kiväärini riippui hihnasta kaulassa, niinkuin hiihto-
hyökkäyksessä yleensä pidetään, koska siitä se on nope-
asti siepattavissa ampuma-asentoon hiihdon aikana.
Tuo aseen sijoitus taisi ollakin onneksi, sillä siinä saattoi
olla ainakin oikean käteni, ehkä henkirievunkin pelas-
tus.

Lienee kuulunut jonkinlaista krahinaa, koska vaunu
lähetti jälleen uuden kimpun valojuovia, jotka tällä ker-
taa osuivatkin kohdalleen. Kuten rintamamiehet tietä-
vät, venäläiset käyttivät patruunavöissään ja lippais-
saan sellaisia yhdistelmiä joissa tavallisten luotien lisäk-
si oli panssari-, valojuova- ja råjåhtäviä luoteja. Tiheä-
nä verkkona niitå risteili ympärilläni, sujahteli oikean
ja vasemman kainalon alitse ja ylitse, tutisuttaen lumi-
puvun huppua, leuhautellen ilmaa pakkasen puremille
poskipäille, sihahdelleen hangen pinnassa ja räsähdel-
leen jäisissä puunrungoissa. Näkökin pyrki pimene-
mään, kun tulisähikäistä vilisti silmäterien editse. Suk-

sisauva napsahti poikki ja yht'?ikkiä tunsin iskun jos-



Kranaatinheitin
taistelussa
Vorojenkivellä

sain olkapään szutuvilla. Kivådri tipahti hangelle.
Alysin, että nyt sattui johonkin, mutta ensialkuun en

ollut selvillä, mihin oli käynyt. 
- 

Kummallista §llä,
ensimmäinen ajatus oli aseen käsille saaminen. 

- 
So-

dassa näköjään kasvaa niin kiinni aseese€n, että se on
tällaisessakin tilanteessa ensimmäisenä mielessä. Ku-
marruin omamaan kivääriä hangesta. Silloin huomasin
oikean käteni täysin voimattomaksi. Otin kiväärin va-
semmalla kädellä ja samalla totesin, että sillä kivääril-
lä oli ampumiset ammuttu, koska ylimmäisen sideren-
kaan kohdalta olivat puuosat kokonaan hävinneet ja

piippukin teräviä rautasälöjä täynnä. Hihna roikkui ai
noastaan perälenkin varassa. Ahaa! Tähån kivääriin se

on näköjään sattunutkin, 
- 

ajattelin, mutta samassa

tunsin lämmintä netettä valuvan vaatteiden alla. Jos-
tain tipahteli vertakin käsille ja lumipuvun rintamuk-
selle. Jossain on reikä, mutta missä? Hengirys kävi hy-
vin, jalat liikkuivat, kipua ei tuntunut. Siinä samassa

muistin oikean käteni, sehän ei tortele lainkaan. Aloin
tunnustella sitä vasemmalla kädellä. 

- 
Ei. Poikki se ei

ole. Murskautuneeltakaan ei tunnu. Olkapään kohdalta
tuntui aristavan, ainakin sinne on sattunut, miten lie
muuanne? Niska alkoi tuntua merkillisen jäykältä, siel-
lä lienee jotain vinossa. Kouraisin vasemmalla kädellä-
ni korvantaustaa tdetakseni millaisia ruhjelmia siellä
on. Tällöin käteni töksähti piikkiseen tikkumetsään, ja
ka oli naulannut lumipuvun hupun oikeaan poskeen ja

niskaan kiinni. Aloin varovasti irroitella kiristävämpiä
tikkuja ja saatoin jälleen todeta ss1[ 

- 
hätä ei ole tä-

män näköinen.
Ällistelyni aikana tankki ruilautteli luotisuihkujaan

ympäristöxin, mutta kohdalle ei niitä enää sattunut. Siel-

lä, vähäpätöisen hakkausaukean reunassa, se seistä rö-
hötti mustana möyk§nä, josta irtautuneet tulikärpäset
ilmaisivat ampumasuunnan. Hetken kuluttua siellä tuli
hiljaista ja pian huomasin pienten tulikäärmeiden pilkis-
televän tornin juurelta sekä jostain peräpäästä. Arvasin
heti että moskovalainen on tuikannut vaununsa tuleen

ja häipynyt paikalta. 
- 

Sehän oli jo monasti nähty tääl-
lä Laatokan koillispuolella. 

- 
Huonosti oli panssari-

mies syryttänyt, koska mitään roihutulta ei synrynyt,
vaan rasvainen vaunu kärysi kuin kituliekkinen terva-
hauta. 

- 
Hätä ei enää uhannut siltäkään suunnalta.

Vaikka sota oli käynnissä, niin sillä kertaa tuli paikal-
le hiirenhiljaista. Molemmat toverinikin olivat jo aikai-
semmin kadonneet metsän pimentoihin. Tuli tilaisuus
uudelleen tarkastella omaa tilaani. Ilmeisesti räiåhtåvä'
luoti oli osunut kivääriini jossain olkapään korkeudella,
hajoittanut puuosat, joista tikkumetsä sitten iskeytyi kas-

voihin, kaulaan sekä oikean korvan ympärille. Rauta-
murot taas upposivat olkapäähän, leukaperiin, sekä nis-

kan puolelle. Oikean korvalehden alanipukka oli tohjo-
na ja siitä nä§i valuvan verta niinkuin suuremmasta-
kin haavasta. Oikea silmäkin alkoi hiljakseen muurau-
tua umpeen, vaikka ruhjelmaa ei silmänpielessä ollut-
kaan. Lumipuku, vyöstä ylöspäin, näytti suden repimäl-
tå. 

- 
Läheltä ne sähikäiset olivat pyyhkineet.

Aloin hiljakseen hivuttautua "Oinaksen" huoltotiel-
le, jossa tapasinkin oman patruuna-ajoneuvon ja siinä
matkustin Inomaan komentopaikalle. Sotani Voroienki-
vellä päättyikin siihen.

Hämekosken kenttäsairaalassa tuli todetuksi, että tik-
kuja sekä rautamuruja oli iskeyrynyt laajemmallakin
alalle. Lisäksi olkapään yli kulki palohaava, josta valo-
juovaluoti lienee kyntänyt. Päivä paistoi korvalehden
läpi, sillä joku silakansuomun kokoinen rautapala oli
siitäkin hujahtanut.

Siellä myöskin kuulin että "Rykmentinmotin" jaros-

lavilaisia oli haudattu peräti toistatuhatta ja vankeian-
kin otettu alun neljättäsataa. Silloin, 17118. helmikuu-
ta yöllä, emme olisi uskoneet että niin suuret voimat
olivat liikkeellä.

Sisar Aulikin hyvässä hoidossa naarmut paranivat ai-

kanaan, mutta tuo helmikuun yö ei ole antanut unoh-

taa itseään, sillä kärpäsen p-kan kokoisia rautamuruia
pullahtelee pintaan vieläkin.



SA-hsa

JOUKKOMME T.lllllJR 50 oli Säämäjärven ja Jessoi-
lan valtauksessa menettänyt kaikki entiser turur upsee-

rinsa kaatuneina, kun jouduimme lähtemään Sangajo-
en mottia puristamaan ja Prååzån tietä katkaisemaan.

Pitkän korpimarssin jälkeen saavuimme iltapäivällä
kello 14-15 välillä Sangajoen-Prååzän tielle. Juuri
kun tulimme tien varteen, marssi noin pataljoonan vah-
vuinen vihollisosasto sisälle mottiin, jota Sangajoen
suunnasta painoi JR 29 evl. Sus i tai pa leen joh-
dolla. Tukenamme olevat pioneerit rä1åyttivät viholli-
sen puhelinpylväät ja -linjat poikki sekä miinoittivat
tien.

Samanaikaisesti jostakin lähti liikkeelle huhu, että vi-
hollinen keskittää vastaamme tulta rykistöllä tai heitti-
millä, jolloin 7. komppania, joka oli kärjessä, joutui pa-
kokauhun vakaan. Uusi komppanianpäällikkömme,
luutnantti V. Ko i kk a I a i n e n Viitasaaresta, joka
oli ollut vasta pari päivåå komppaniassamme, koetti kai-
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kin tavoin rauhoittaa pakoon ryntääviä miehiä, jotka
heittivät aseensa ja kantamuksensa maahan; sinne meni-
vät myös kk:t jalustoineen ja patruunavöineen, kaikki-
neen. Mutra turhaan. Sillon hän kääntyi katsomaan mi-
nua, komentoryhmän johtajaansa, ja katsoi pitkään, en-
nenkuin kysyi äänellå, jota en unohda koskaan: "Onko
tämä 7:s aina ollut tällainen!"' Vastasin, että ei koskaan
ennen. Olin ollut komentoryhmän johtajana jo ennen
Suojärven valtausta. Vihollinen oli myöskin säikähtänyt
pioneerien räjäytyksiä ja jååkårijoukkueemme tulen-
avausta ja painui sekasorrossa motin sisään. Viholliselta
jäi krh.ajoneuvo jo tässä vaiheessa meille.

Verrattain pian miehemme rauhoittuivat ja alkoivat
palailla takaisin. Ylitimme tien, saimme asetetuksi tar-
peellisen miinoituksen ja jäimme odottamaan, mitä nyt
tulisi tapahtumaan. Pian alkoikin kuulua telaketjun ko-
linaa ja ilmestyi hyökkäysvaunu, jonka takana oli on-
neksi vain vähän jalkaväkeä. Taas alkoi liikehtiminen



taaksepäin, jota koetimme estää taluttamalla muutamia
miehiä väkisin takaisin omille paikoilleen. Hv. ajoi mii-
nakenttäämme ja jäi sihen. Se oli pojille mannaa, valoi
luottamusta ja turvallisuuden tunnetta. Vihollisen jalka-
väki teki monia yrityksiä läpi päZistäkseen, mutta lyö-
tiin joka kerta takaisin.

Hetken perästä kuului taas kolinaa ja nyt tulla jyrisi
"Klimi", mutta miehet eivät olleet tietääkseenkään. Sii-
tä ammuttiin tykillä ja kuudella kk:lla "torven täydel-
tä". Olimme varmoja, emä jos se nyt ajaa tiehä, ase-

miimme, tulee meistä pannukakkuja, koska olimme
kuivalla kanervakankaalla emmekä olleet ehtineet kai-
vautua. Klimi ajoi kuitenkin tietä suoraan, ohi ensinnä
tuhoutuneen §Tickersin; ja 

- 
jymäys... siihen se jäi.

Hihkaisimme ilosta. Vihollisen jalkaväki antoi samanai-
kaisesti meille tarpeeksi ryötä.

Olin puhelinyhteydessä kapteeni Saare I ai s e n
kanssa, joka oli pataljoonankomentajamme. Hän luuli
minua kai luutnanai Koikkalaiseksi ja tiedusteli, mitä
on tekeillä. Selostin tilanteen, jahär, käski polttopullol-
la tuhota Klimin, joka ampua räiski kaiken aikaa. Pai-
kalla ollut pioneeriluutnantti ei siihen suostunut, vaan
tahtoi saada Klimin niin ehjänä kuin mahdollista. 

-Ålkoi jo vähitellen tulla ilta ja håmårå. Pimeän tultua
alkoi taisteluharjoitus, jossa ammuttiin kovilla eläviin
maaleihin. Oli pilvistä ja sateista, joten asemissa ollen
oli kuunneltava tarkkaan. Kun vihollinen sitten mieles-
tämme alkoi olla liian lähellä, kajahti käsky: "Tulta!"
Kaikki aseet soittivat niin paljon kuin suinkin ehtivät.

- 
"fos?ihdys!" ja kohta oli hiljaista, jota rikkoivat vain

huudot "sanitär!" Tåtä kesti koko yön.
Patruunat olivat nyt jo niin vähissä, että olin käy,nyt

komentoryhmäni stm. Eino S ar ni I a n kanssa orta-
massa joka ainoan tuhoutuneen rJTickersin kk:n pat-
ruunan, ja pataljoonasta oli kerätty myös niin tarkkaan,
ettei lääkintiimiehille ym. jäänyt kuin viisi patruunaa
miestä kohti.

Pimeän turvin oli osa vihollisesta päässyt etelän puo-
lella olevasta aukosta suota myöten karkuun, mutta
suurin osa oli jädnyt asemien eteen, ja jäi siihen aamul-
la, kun JR 29 tuli Sangajoelta puristaen motin kiinni.
Sotasaalis oli runsas.

Klimistä, joka oli miinakentässä, kuului yön aikana
kilkatusta ja kalkatusta, ja aamuJla aikaisin noin kello 5

maissa se jyrähti käyntiin ja lähti ampuen a,lamaan kar-
kuun. Tietä myöten se ajoi vain vajaat sata metriä,
kääntyi vasemmalle metsän, jakaatoi mennessään isoja
8t'4" tukkipuita. Viimein tuli vähän vetelämpi suon
kohta, ja tankin alle kaatui kaksi isoa tukkia, joiden va-
raan se jäi mahastaan kiinni. Luukut lensivät auki, ja
sisällä olleet upseerit yrittivät karkuun, mutta jåÄkäri-
joukkue piti heistä huolen. Kun tilanne oli lopullisesti
selvä ja jännitys lauennut, naureskeltiin, että olipa se

taisteluharjoitus. Komppanian päällikkökin jo sanoi, et-
tä 7. komppania on hyvä porukka, vaikka sen toimin-
nan alku oli sekava.

KÄVIN SOTASAIRAALASSA
TÄA&i kuva kertoo sotasairaalasta vuodelta 1942. Kt-
ten kuvasta näkyy, ei potilaita silti "surulla ruokita",
vaikka heistä on paljon vaikeavammaisiakin. Yhteisiä
olivat noina vuosina ilot ja surut, vaikeudet ja vastoin-
käymiset. Puhutaan paljon asevelihengestä. Sitä oli
niin rintamalla kuin kotijoukoissakin ja oikeastaan koko
Suomen kansa oli ja eli saman hengen ilmapiirissä sil-
loin. Sanoisin, että juuri sotasairaaloissa oli tämä aseve-

lihenki aidointa. Jos katosivat rintamalla arvoasteet
miesten kesken ja tunnettiin vain saman hengen yhdistä-
mä osakumppani, niin sitä enemmän unohtuivat arvo-
asteet sairaaloissa. Siellä oli vain miehiä, jotka kärsivät
varunansa valittamatta, tietäen kärsivänsä yhteisen asi-

an puolesta. 
- Ja siellä oli iloisia miehiä, joiden kes-

ken pilapuheet lentelivät. Onhan luonnollista, että tä-
mä oli vain pintaa, sillä kaikki tunsivat, ettei nyt ollut
tunteiluun aikaa. Nyt oli oltava luja joka tilanteessa.

Kun allekirjoittanut ankein mielin astui sairassaliin,
josta piti löytää haavoittunut aviopuolisonsa, niin häm-
mästys oli melkoinen: vastaani kajahti näiden muftu-
neiksi luulemieni miesten tervehdyslaulu: "Ukkomie-
hen elämäntaru on kylmä ja kolkko ja kuiva ja karu.
Kun on ulkona veikkojen iloinen seura, mut' kotona
vain kiljuva jalopeura". 

- 
Ankeus katosi sen tien, kun

monen äänen voimalla rlitettiin, että se on haavoittunei-
den ukkomiesten vaimoille kuuluva laulu. 

- 
Kodikas-

ta tunnelmaa lisäsi vielä yhteisesti nautittu iltatee poti-
laiden kanssa. Poislähtiessä oli paha mieli voitettu ja
mielestäni mieheni jäi silloin maailman parhaaseen seu-

raan. 
- 

Tästä on aikaa. Kaikki he palasivat sitten rin-
tamalle, monet kaatuivat. 

- 
Kuvassa olevista ehkä jo

ku vielä tuntee itsensä. Keskellä edessä istuu yliker-
santti Ville Marjamaa (Kustaa Vilhelm) joka palasi so
dasta sitten terveenä, mutta kuoli Kalajoella autokola-
rissa 4.8.1970. 

- 
Hän lähti äkkiä, kuin sodassa kaatu-

neet, sodanjälkeisen evakkotien koettuaan sen lisäksi.
Heidän muistoaan, sodassa sotineiden, ei aikakaan voi
himmentää. 

- 
Kunniaa heille!

ESTER
IIARJAMAA

Sotasairaalassa
Nokialla 1942
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VAINO KORKEILA

Merkin
lohkon
taistelut
LOIMAAN, Alastaron, Mellilän ja Metsämaan pitäjien
miehet joutuivat lähtemään YH:n aikana Turusta kohti
Karjalan kannasta lokakuun 1). päivänä 1939. Siellä
heidät sijoitettiin Perkjärven ja Leipäsuon väliselle alu-
eelle radasta länteen päin aina laajan Munasuon reuna-
mille asti. Rykmenttimme oli JR l), ja minä kuuluin
siinä III pataljoonan 7. komppaniaan. Perille päästyäm-
me oli puolustuslinja aivan rakentamaton. Se oli vain
kanalla. Ensimmäisenä tehtävänä miehillä oli synkässä
korvessa telttojen pysryttäminen ja kenttäkäymäläin se-

kä hevossuojien teko. Tämän jälkeen alkoivat varsinai-
set linnoitustyöt. Pataljoonan komentaja, jääkärikaptee-
ni Viljo Laaks o panikin upseereineen toimeksi, sillä

hän tiesi, että pian on tuleva se aika, jolloin rajalla on
rauha rikki.

Päivästä toiseen siinä nyt heiluivat kenttälinnoitusvä-
lineet. Kersantit Ho r i la ja Hei kki I ä kantoivat
vyössään kevyttä vesuria. Miehistöllä oli raskaampia
aseita, kuten hakkuja, rautakankia, lapioita, iusteerisa-
hoja, voimapihtejä ym. Horila oli kova juttumies ja hä-
nestä tavallisesti sanottiinkin: "Missä kaksi tahi kolme
on kokoontuneina, siinä on Horilan Topi heidän keskel-
låån." Kersantti Paavo Heikkilä oli taas puheissaan ai-
na muita etevämpi ja piti itseään viisaana. Hän tiesi jo
ennen muita Venäjän ja Suomen välillä käytävistä neu-
votteluistakin sen, että siellä joku Patjomkin niminen-
kin mies oli mukana. Tästä annettiin kersantti Heikki-
lälle nimi Patzjonski.

Sotamies Rantanen kävi YH:n aikana lomalla
kotonaan ja toi siltä reissulta täitä. Nyt alkoi miehillä
olla kynsityötä, kun täytyi jatkuvasti raapia. Hän sai ni-
mekseen "Kolmen pompan mies". Korpraali Erkki
Neppo ne n oli tavallistaparempi kirvesmies jatåstå
johtui, että hänen taitojaan käytettiin aina hyväksi.
Niinpä hän valmisti ryhmänsä kanssa etulinjan saunan-
kin. Siellä siivottiin täit miehistöstä pois. Sauna tuli joi-
takin päiviä ennen tulitoimintaa valmiiksi niin että ko-
ko pataljoona kerkisi käydä siellä §lpemässä. Tämän
jälkeen tulikin sieltä kiire viimeisille kylpijöille. Kra-
naatit alkoivat räis§ä sen nurkissa. Lopulta sauna tu-
houtui kokonaan.

Kapteeni Toivo A h t i m o oli 8. komppanian päål-
likkö ya luutn. Toivo Syr jänen 7. K:ssa. Tuomo
M att i I a oli Syrjäsen komppanian "äiti"-vääpelinä.

a
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Mattilalle oli Karjalan kannas jo ennestään tuttua, sillä
hän oli ollut siellä jo aikaisemmin linnoitustöissä ja ma-
nciövereillä. Ennen 105 päivää kestävää "rytinää" tuli
tohtori Eino V u o r i välskäreineensuorittamaanmeille
rokotuksen Merkin torpan takana olevassa metsikössä.
Siellä nähtiin liikkuvassa kenttäkanttiinissa nainenkin
viimeisen kerran lotan puvussa. Menikin sitten kuukau-
sia ettemme nähneet heikompaa sukupuolta.

Kun tulitoiminta alkoi, helvetillinen hurina täytti il-
man. Siellä oli väliin lentokoneita kattona yllämme.
Kranaatit vihelsivät ilmassa. Kivet lentelivät ja maahan
tuli valtavia kuoppia. Paksut puut katkeilivat kuin päre-
tikut. Jo alkoi tulla ruumiitakin. Silvennoinen
ja R aunio olivat juuri palaamassa hevosensa kanssa
etuvartioasemaka, kun heidän rdkeensä tuli täysosuma.
Näin oli kaksi Loimaan poikaa siirtynyt tunrematro-
maan. Pian räjähti Laakson komentokorsun ovellakin
kranaatti. Paloniemi Metsämaalta, Lund ja
Hel lgren Loimaaltamenettivät siinä henkensä. Pa-

loniemi eli vielä jonkun aikaa vaikeasti haavoittunee-
na. Hänet oli vihitry juuri ennen rintamalle lähtöä.
Nuori leski jäi suremaan. Mutta niin jäi monelta muul-
takin.

Vihollinen oli pureutunut linjaan kiinni jo
12.12.1939. Se tutki puolustuksessamme heikoimpia
kohtia. Piikkilankaesteiltä kuului jatkuvasti öisin rapi-
naa, kun vihollinen katkoi saksillaan lankoja. Eråä,nå.

yönä tuli sen partio vänrikki Suoj an korsulle asti.
Siinä syntyi rähäkkä. Suoja haavoittui ranteeseen. Vihol-
lispartio pääsi pakenemaan.

Päivisin törmäsi esteille isoja vihollislaumoja. Niitä

kaatui avuttomiin asentoihin esteisiin melkein joka päi-
vä käydyissä taisteluissa. Aina kovan kranaattikeskiryk-
sen jälkeen sai odottaa vihollisen hyökkäystä. Esteille
asti se aina pääsi, mutta siihen sen tie aina pysähtyi.

Mutta uskaltautuivatpa meidänkin poikamme mennä
partioon vihollisen puolelle. Pataljoonan komentaja
"Kylmä Ville" siellä kävi monta kertaa yksinkin. Yht-
äkkiä hän sieltä vihollisen puolelta hyppäsi omaan arn-
pumahautaan. Turkulainen vänrikki P o n k a m o,
joka kaatui myöhemmin, meni myöskin joukkueensa

kanssa partioimaan. Samassa revohkassa oli tavallisesti
myös alikersantti P a ju n e n mukana.Hdn oli rohkea
partiomies. Kerran heidän mennessään "ei-kenenkään-

maalle" he tapasivat haavoittuneen vihollisen istumas-
ta. Häneltä oli jalat jäätyneet maahan kiinni ja siinä
mies vain katseli surkeana. Kersantti Hori I an men-
tyå eråån kerran partioon, omat ampuivat häntä esteil-

Lääkintäm iehet ku ljettamassa
haavoittuneita sidontapai kal le

Merkin lohkon
puolustusase$al

lä lonkkaan, mutta mies toipui pian tästä. Turkulainen
stm J e r i I ä olivanhamerimies japiti hauskallahyråi'
lyllä mieltään virkkuna. Pitkä puukonarpi hänen pos-

kessaan todisti sitä, että hän oli maailman merilläkin
ollut, 

- 
"oli maata monta nähnyt, oli itää ja etelåd" -

lq
..1
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lauleli hän.

Jo alkoivat päiv2istä toiseen jatkuvat kranaaaikeski-
tykset mustata lumen niin ettei siitä saanut enää lämmi
tettyä puhdasta vettä. 

- Ja partakin kasvoi. Olimme
todella sotaurhojen niiköisiä. Lumipukukin kävi ihan
mustaksi. Jatkuva yövalvonta vuorokaudesta toiseen oli
tappayaa. Tilaa ei ollut myöskään nukkumista varten.
Korsussa yritimme toinen toisernme sylissä istuen nuk-
kua. Aivoista väliin riipaisi. El2imä oli maanpäällistä
helvettiä. Emme olisi tätä kestäneetkään, ellemme olisi
olleet tietoisia siitä, mikä meitä olisi seurannut, jos oli-
simme laskeneet asee[rme.

Joka suunnalta kantautui yötä pTwää tykkien jylinä.
Kova oli painostrs varsinkin Summan §lä kohti, jo
hon vyöryivät suuret hyökkäysvaunut niinkuin "Kan-
naksen kansakoulut". Muolaan kirkolta, Punnuksesta
ja Taipaleenjoelta asti soi sodan pauhu korviimme. Ko
nekiväärit sahasivat yksitoikkoista lauluaan. Pime?issä

yössä nähtiin vihollisen puolelta lähtevän valojuovasar-
joja, jorkr tulivat kone- ja pikakivääreistä. Niitä sai va-
roa, sillä niiden joukossa oli myöskin räj?ihtäviä luote-
ja. Väliin poksahti linjojen pääIlä valhepropaganda-
srapnelli. Sieltä tuli esille kaikenvärisiä lentolehtisiä,
joissa meitä kehoitettiin antautumaan. Toisinaan soi taas
vihollisen kovaääninen, jossa ilmoitettiin soitettavan
jenkka "Risto Ryti ja C-olumbia orkesteri". Usein tärmän
jälkeen seurasi murhaava tykistö ja l«anaanikeskitys.

Ruoka oli kovin yksipuolista. Pari kertaa tuli täysosu-
ma kenttäkeittiöömmekin. Tällöin eivät alastarolaiset
S a v i o i a ja L a aks o enää voineet valmistaa meille
keittoa. Rawapallon maku vain rullasi nyt jatkuvasti
suussa. TZimä johtui siitä, että leipä ja pieni voiannos oli
miltei jatkuvasti ainoana ravintonamme. Samoin liha-
makaroonikeitto ja hernekeitto vuorottelivat viikosta
toiseen. Ioppiaisen korvissa olimme kaksi vuorokautta
kokonaan syömättäkin. Vihollisen tuli oli niin ankaraa
linjojemme taakse, että ruoankantajien oli mahdotonta
tulla etulinjaan. Etumaastossa alkoivat kivet ja kannot-
kin jo liikkua silmissä vihollisten lisäksi. Kornea metsä
Perkjärven fa Leipäsuon välisessä mrustossa oli jatkuvas-

sa kranaattikeskityksessä muuttunut ryteikö}si ja tikku-
kasaksi. Tiissä "helvetin myllyssä" olimme olleet jo
toista kuukautta ja haistelleet vihollisen mahorkan kä-

ryä, joka tuli edess?imme olevista ampumahaudoista.
Vihollinen tunki jatkuvasti pällemme. Jo oli yksi pipo-
lakki hiippaillut poteroommekin. Heikkilä, Metsä-
mralta, joka kaatui myöhemmin, vaimensi hänet pisti-
mellä?in.

JR 13:n III pataljoona oli jo saanut näissä Merkin
lohkon taisteluissa niin paljon siipeensä, etenkin
21.12.1939 oli verottanut sitä, eftä se siirretiiin tammi-
kuun alussa lepäZimään Honkaniemeen. Siellä meidät
sijoitettiin metsiin telttoihin pakkasten jatkuessa. Ky-
menlaakson täydennysmiehet ottivat tässä vaihdossa
Merkin lohkon haltuunsa. Heillä oli monella valtion va-
rusteita vain vyö ja kokardi sekä lisiiksi tuliase. Komp-
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paniassamme sattui kaiken lisäksi niin ikävä tapaus, et-

tä eräs kersantti ampui vihollisena juuri asemiimme
saapuneen täydennysmiehen. Tämän hän teki sen täh-
den, koska mies ei sanonut heti hätähousulle kersantil-
le tunnussanaa. Tunnussana oli tavallisesti kaksiosai-
nen. Esimerkiksi kun toinen sanoi: "lippa" niin toinen
vastasi siihen: "lakki". Tuo kersantti hermostui tästä
niin, että pyysi ampumaan itsensä. Yritimme rauhoittaa
hdntd ja onnistuimmekin siinä.

Olo Honkaniemessä oli meille kaikkea muuta kuin
lepoa. Ika- ja aamuhämärissä kaivoimme tinkityönä ve-

telään suohon hyökkäysvaunuesteitä. Nämä koituivat
kuitenkin lopulta omaksi surmaksemme, sillä tulipalo-
pakkanen jääti esteet. Lopulra niistä tuli vihollisen jal-
kaväelle hyvät ampuma-asemat.

Kaukana taivaanrannalla nä§i päivisin vihollisen tu-
lenjohtopallo Summan §län suunnassa. Sieltä sen oli
hyvä tarkkailla ammusten osumia. Perkjärven sorakuo-
passa oli sillä rautatietykki, jolla se huiski kolmen pe-

nikulman päästä Viipuria. Lähtölaukausta emme kuul-
leet, mutta Honkaniemen kohdalla räjähti päämme yl-
lå. aina ammuksen toinen vaihe. Tykillä oli pääasialli-
sesti vain rnoraalinen vaikutus.

Honkaniemessä oli suuri desanttivaara. Sen tähden
efilme voineet kulkea ilman asetta. Siinä sattuikin erääl-
le JR 15:n miehelle sellainen tapaus, että häneltä lau-
kesi vahingossa taskuase, ja kuula osui minun jalkate



rååni ja leikkasi oikean jalkani toisen jalkapöydän luun
poikki. Kuula jåi saappaani sisään ja on vieläkin sota-
muistojeni joukossa. Minut kuljetettiin ensiapupaikalta
Viipuriin Papulan mielisairaalaan, joka oli silloin kent-
täsairaalana. Sain siellä kivun kovimmillaan ollessa
muutaman viivan morfiinia käsivarteeni. Tååltå minut
kiikutettiin linja-autolla toisten haavoittuneiden kanssa
Imatralle Tiuruniemen parantolaan, joka oli sotasairaa-
lana. Jouduin siellä lääkärien Jäämeren ja Eir-
ton hoiviin. Osastonhoitajana oli neiti Elfing.
Paljon terveisiä teille kaikille lehtemme mukana! Hy-
vällä muistan teitä!

Kun lähestyi helmikuun puoliväli, Summan rintamal-
ta alkoi kuulua yhtämittainen tykkien jylinä. Se kuului
Imatralle asti. Monessa portaassa olevilla tykeillä ja kra-
naatinheittimillä vihollinen nakersi aukkoa Summan ja

Lähteen lohkolla suomalaisten puolustuslinjaan. Se am-
pui päivisin tuhansia kranaatteja. Siihen yskähtelivät
vielä Suomenlahdelta raskaat laivatykit sekaan. Ei olisi
luullut enää kenenkään säästyvän siinä helvetillisessä
myllyssä hengissä. Sekaan pudottivat myöskin pommi-
koneet pommejaan. Vihollinen käytti joskus sellaista
suurta säiliöpommiakin, joka syyti ympärilleen pienem-
piä palopommeja joka suuntaan.

Sieluni tuskaa tåynnå ajattelin sairaalan vuoteella
maatessani tulessa olevia aseveljiäni. Lopulta tuli haa-

voittuneiden mukana tieto, että Lähteen lohkolla oli

Joukkosidontapai kalta
haavoittuneet
kuljetetaan
kenttäsai raalaan

Vai keasti haavoittuneita
tarkastellaan
joukkosidontapaikal la

tullut paha murtuma puolustukseen. Taistelu oli ollut
todella ankaraa, sillä Tiuruniemenkin parantolan kaikki
paikat kåytåviå myöten olivat haavoittuneita tdynnå.

Lååkårit tekivät hiessä päin yötä päivdä, työtä veriset
kumiesiliinat edessään. Monen haavoittuneen paarin
päälle jouduttiin heittämään valkea lakana merkiksi sii-
tä, että tämän sotilaan kohdalla mainen matka oli päät-
tynyt. Ruumis vietiin alas sairaalan kellariin ja sitä tie-
tä kotoiseen kirkkomaah Jo tuli Ruokolahden pi-
täjän mieskin saattamaan sairaalaan henkitoreissa ole-
vaa vaimoaan, joka vihollisen lentopommin sirpale oli
katkaissut käden. Siinä mies voimattomana katseli,
kuinka hänen aviopuolisonsa elämä saftaalan paareilla
sammui. Mies vannoi kostoa.

Oltuani kolme viikkoa Tiuruniemessä pääsin toipu-
mislomalle Loimaalle. Sinne tultuani kuulin, kuinka
vihollisen pommituslaivue oli lentänyt yli kauppalan. Se

oli tullut Saikun peltojen yli ja surmannut Kankareen
mökin emännän. Tåmå oli istunut sängyn laidalla pieni
lapsi sylissään, tämän imiessä rintaa. Aiti kuoli mökin
vieressä räjähtäneen lentopommin vaikutuksesta, mutta
lapsi säästyi hengissä. Samoin säilyivät muut toqpan lap-
set. Sotamies Kankare sai vaimonsa hautaustavar-
ten lomaa rintamalta. Sirpaleen kovaa voimaa kävivät
loimaalaiset ihmettelemässä. Yksi oli läpäissyt Kuukan
talon kolme hirsiseinäå. Pari muutakin henkilöä kuoli
Loimaan pommituksi Tultuani Loimaan Kojon-

kulmalla olevaan Rautavuoren taloon, iossa perheeni

oli sotaa paossa, ei yhden vuoden ikäinen poikani Jaak-
ko tuntenut isäänsä. Hän meni karkuun ja puhua mol-
kotti kovasti mennessään. Nyt oli haavoittunut soturi
päässyt perheensä pariin monien taistelukokemusten jäl-

keen ja paranteli haavoiaan.
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ELETTIIN ikimuistoisaa syksyä 1939. Kotipaikkakun-
tani Pudasjärven rcserviläiset olivat saaneet kokoontu-
miskäskyn Suojeluskunnan talolle. Muodostettaessa

ialkaväen reserviläisistä komppanioita miehet orettiin
pitkistä nelijonoista. Aluksi näytti siltä, että yli 100
miestä jäisi muodostettujen komppanioiden ulkopuolel-
le. Kirjoittajakin kuului näihin "ylimääräisiin" miehiin
ja rinnallani seisoivat saman kohtalon alaiset vanhat tut-
tuni Eemil Korva ja Uuno Kokko. Sovimme
keskenämme, että kun kaivataan kolmea vapaaehtoista,
niin ilmoittaudumme. Tällä tavalla pääsisimme samaan
joukkoon. Hetken kuluttua nimeäni kuitenkin huudet-
tiin, ja näin kolmikkomme hajosi. Korva ja Kokko jou-
tuivat Suomenlahdelle K ä r n ä n patalloonaan. So-

dan viimeisinä päivinä he olivat joutuneet siellä koviin
kahinoihin. Korva kaatui ja Kokko joutui jalkaan haa-
voittuneena vangiksi. Sodan päåtyttyå hän pääsi va-
paaksi eikä hänen tarvinnut jalkainvalidina uusiin rähi-
nöihin lähteäkään. Omalle kohdalleni tuli sijoituspai-
kaksi IV joukkueen 4. ryhmäo pk.ampujan apulaisuus.

Osastomme kuului evl. A. L. V u o ko n prikaatiin,
Veijolan pataljoonaan. Pataljoonamme oli rässä tehtä-
vässä kokonaisena. Kolmas komppania oli muodostettu

Tullkaste
Sluakassa

PAAVO RUOTTINEN

taivalkoskelaisista, KK:ssa oli kiiminkiläisiä ja yli-iiläi-
siä. Muuten pataljoona koostui pudasjärveläisistä. Jouk-
kueemme johtajana toimi vänr. Kalle Meriläi-
n e n . Fläneltä paleltuivat jalat tällå retkellä niin pa-

hoin, että hänestä ei enää tullut tämän jälkeen sotilas-
ta. Neljä muutakin miestä paleltui sikäli, että he joutui-
v at sairaalaan retkeltä palattuamme.

Tästä päivästä alkoi yli 3 1f 2 vuona kestänyt ravaami-
nen etulinjojen kiväärikomppaniassa. Välirauhan aian
olin siviilissä, muffa seuraava siviiliaamu kirkastuikin
vasta Viipurin lahdella 18.ll.-44. Näin jälkeenpäin aja-
teltuna tdytyy myöntää, että hyvää tuuria riitti, vaikka
haavoituinkin pari kertaa. Karjalan kannaksen viimei
sessä mylläkässä järkeiltiinkin hirtehiseltä haiskahta-
vaan tapaan, ettei sota kaikkia tapa, mutta siviilissä
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kuolevat kaikki.
Aluksi meidät kuljetettiin siis Ouluun. Ensin olimme

Ruotsalaisella lyseolla ia myöhemmin kasarmilla.
Komppanian päällikkönä oli luutnantti Lassi T u o v i-
n e n . Maastoharjoituksista muodostui pitkien mars-
sien ja liikkeiden takia ankaria. Sodan puhjettua meidät
lastattiin härkävaunuihin ja matka kohti suurta tunte-
matonta alkoi. Liikkeellä oltiin neljå päivåå, mutta ko-
vin kauas ei tänä alkana ehditry. Sodan alkaminen hei-
jastui rautatielläkin kaaokenomaisena sekaannuksena.
Pääsimme kumminkin Nurmekseen saakka, jossa saim-
me käskyn purkautua vaunuista. Nyt jatkoimme mat-
kaa hiihtäen osoitteena Kuhmo.

Vähitellen alkoi edestäpäin kuulua rykistön jylinäå.
Pysähdyimme Petäiskylän koululla ensi kertaa lepää-
mään hiihtovaelluksen alkana. Aamulla koululaiset ko-
koontuivat opettajansa johdolla laulaen toivottamaan
meille onnea tulevaan tehtäväämme. Olimme kaikki sa-

maa mieltä: Onnea varmasti tarvitaan!
Matkaa jatkettaessa ei siviiliväestöä enää nä§nyt. Il-

lalla yövyimme n. 5 km ennen Maunuvaaraa, mutta
käytettävissämme ei ollut enää edellisen yön mukavuuk-
sia. Pystytimme telttamme, mutta niistä ei suurta hyG

tyä koitunut, sillä kamiinat puuttuivat ja pakkasta oli
yli 30". Kuormaston reki, johon kamiinat oli lastattu,
oli hajonnut raskaassa kuormassa ja jäånyt taipaleelle.
Leiripaikkamme oli lzihellä tietä, joten kuiva puu oli eh-

ditty aikaisemmin korjata "parempaan" talteen. Näin
ollen ei sinä yönä nukkumisesta tullut mitään.

Aamupuolella yötä (8.12.) jatkettiin jälleen matkaa.
Hiihtelimme vihollisen hallussa olevan Rastin-Iöytö-
va ran maantien länsipuolta. Pååmåårdnåmme oli Si-

vakan tienristeys, jossa kolme tietä yhtyi. Taivalta ker-
tyi 30 km.

Hiihtelin kärkipartiossa. Suunnistamista haittasi aa-

mun pimeys. Pienenä helpotuksena hä§i kuitenkin
idästäpäin kapea kuun sirppi. Mikään rohkaiseva "ma-
jakka" se ei tosin ollut. Se näytti siinä tunnelmassa
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neuvostosirpiltä, mutta v asara §lläkin puuttui.
Vasemmalta kuului lähes taukoamaton taistelun

melske. Vähitellen taistelu virisi äänistä päätellen taka-
nammekin, missä Ilomäen porukka piti ilmeisesti
puoliaan. Tykkien suuliekit ja ammusten räjfitelyt loi-
musivat pimeässä etäisyydessä.

Juuri päivän valjetessa tuli Lieksasta Sivakkaan mene-
vä tie poikittain eteemme. Sitä ei oltu kuljettu viimei-
sen lumisateen jälkeen. Lähdimme etenemään maantie-
tä vasemmalle, hiihtäen parijonossa. Tavoirteemme,
venäläisten huoltotie piti sijaita sielläpäin. Saimme mää-
räyksen ylirtåå aukeat paikat nopeasti. Tdmå sen takia,
että pääsisimme pureutumaan aukean takaiseen maas-
toon, vaikka siellä mitä olisi. Menimme n. 300 m:n le-
vyisen suoaukean yli. Suon takana, tien vasemmalla
puolen, oli talo. Tilan pellot olivat aukeita jonkin mat-
kaa eteenpäin. Tien oikealle puolelle jäi kuusikkokum-
pu. Siinä, tiheän kuusikon keskellä, sijaitsi Sivakon
risteys. Talon pellot ulottuivat tien toisella puolella lä-
hes risteykseen saakka. Tien risteyksessä, 70---80 met-
rin päässä meistä, oli miestä kuin meren mutaa, pisti-
met kiväreissään. He olivat vihollisia. Edessämme nä-

§i kappale suoraa tietä, jota pitkin riitti menijöitä niin

, ,i**r;. *
etäälle kuin näki. Joitakin hevosiakin oli kulkijoiden
joukossa.

Onneksi venäläiset eivät huomanneet meitä. Sanoim-
me majuri Vei jolalle, joka oli myöskin kärki-
porukassa, että kun on sota ja vihollisia nä§vissä, niin
on kai viisainta alkaa kovasti ampua. Mutta Veijola oli
eri mieltä. Hän sanoi, että nyt pian valmistauturnaan,
koska vihollinen ei tiennyt mitään olemassaolostzunme.
Saattaisi käydä kalpaten, koska ei oltu lainkaan levittäy-
dytty.

Pataljoonan etupää sulloutui vähitellen kasaan. Pari-
jonon pysähdyryä pitkästyivät takana hiihtäjät. Kyl-
missään olevia miehiä lappautui pysähryneen kärkipo-
rukan sekaan. Majuri kutsui komppanioiden päälliköt
kokoon. Hån mååritsi 3. K:n menemään hajaantuneena

oikealle. Heidän tehtävänsä oli ottaa risteytyvän tien
varresta hyvät puolustusasemat.

Emme saaneet kauankaan enää tuumia tehtäviämme.
Oikealta tulevaa tietä lähestyi telaketjuilla varustettu ty-
kinvetovaunu n. 50 m:n päässä. Traktori oli varustettu
panssaroidulla kul jettajan- ja kk-ampujan hytill å. Lav al-
la istui miehiä seljät vastakkain. Tykki seurasi perässä.

Joukossamme oli kai hermostunutta hälinää katselles-
samme etenevää vihollista. Joka tapauksessa venäläiset
irroittivat äkkiä rykkinsä hinauksesta, ja samassa alkoi
sataa ammuksia. Niitä tuli niin paljon, että luulimme
niitä tulevan usearnmasta putkesta. Laukaukset menivät
ylös. Osa niistä räjähteli kuusissa päittemme yläpuolella.

Tykin ammul<sista tullut trotFylin savu oli saada

hämmennyksen aikaan. Monet luulivat sitä kaasuksi.
Myöhemmin se §llä tunnettiin. Tykki säikähdytti koke-
maffoman porukkamme pahemman kerran. Upseerit-
kin häkeltyivät. Majurin mukana oli jälempänä tulleen
toiseen komppaniaan kuuluvan joukkueen johtaja, luut-
nantti P a ime I a. Hän oli jo iäkkäämpi mies, ensim-
mäisessäkin maailmansodassa taistellut. Paimela otti
johdon ja komensi hyökkäämään. Tarkoitus oli vallata
tykki. Itse hän aloitti ampumisen ukko-mauserillaan.

Ensimmäinen
soppajono
Pudasjärvellä
YH:n alkaessa
15.10.1 939

Eversti-
luutnantti
A.L.Vuokko

Me toiset seurasirnme esimerkkiä. Juoksimme toisen tien
aukeamalle, joka oli meille nä§mättömissä.

Saimme rykin ympä-ikä vaarattomaksi kahdeksan
miestä. Vaunu pyörähti ympäri ja lähti pakoon. Am-
muimme perään minkä ehdimme. Miehet istuivat la-
valla edelleen. He vastasivat tuleen. Tykki jäi meille.
Sitä vastaan hyökättäessä Kalle Haar ainniemi
kaatui ja Usko A h o n e n haavoittui kasvoihin.

Kahakan jälkeen majuri järjesti sulun tielle. Taival-
koskisten 3. komppania varmisti rajalle johtavan tien.
Meille tuli varmistettavaksi Suomeen menevä tie. Toi-
nen komppania jäi risteykseen reserviin.

Odomelimme asemissamme rseamman tunnin aian.
Venäläisten nelijohtoinen puhelinkaapeli seuraili tien
vieriä. Sen katkaisimme heti alkuunsa.
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Taivalkoskelaisten komppania tapella qrryytti tahol-
laan. Siellä jonkin kilometrin päässä oli hyökkäysvau-
nujakin tulossa. Mutta ne olivat heikkoja. Konekivää-
rimme pakottivat ne metsään, johon ne myöskin jdivåt.

Monituntisen odotuksen perästä tuli Suomen suunnal-
ta venäläisten vikapartio. Tarkoituksemme oli päästää
se aivan omiemme sekaan. He kuitenkin huomasivat
meidät ennen pussiin joutumistaan. Pakenemissuunta
näytti valmiiksi mietityltä. Konekiväärimme pitivät kyl-
lä siitä huolen, että he eivät menneet pitkälle.

Pimeän tultua sai ryhmämme määräyksen, että mei-
dän oli mentävä pikakiväärimme kanssa edessä olevan
talon ullakolle. Tielle jäi asemastamme katsoen kuollut
kulma n. 210 m:n päähän, johon ei voinut ampua. 1'alo
oli sensijaan ihanteellisella paikalla. Kaksi ryhmämme
miehistä jåi alas rakennuksen nurkille. Me toiset kipu-
simme ullakolle. Ulkona ja kylmdssä talossakin vallitsi

toutui lämmittämään aseitaan ja itseään aivan täydellä
tehollaan. Yaltavaa rähäkkää kesti lähes puoli tuntia.
Perääntyvä vihollinen pyrki vetäytymään tulelta kuol-
leeseen kulmaan. Silloin ammuin minäkin minkä suin-
kin ehdin tiellä möyrivää mustaa massaa. Pikakiväärin
piippu hehkui punaisena vaipan rei'istä. Suuliekit valai-
sivat revontulien tapaan pimeåå ikaa. Siinä tyhjeni
kaikkiaan 26 lipasta.

Joukkueen varajohtaja, H a r m a al an Pekka tuli
ullakolle ja ilmoitti, että meteliä oli pidetty kylliksi: -Nyt häivytään!

Niin lähdimme. Vihollisia saattoi jåådå vielå henkiin-
kin. Ilta oli siksi pimeä, että tielle syntynyttä jälkeä ei
juuri pystynyt arvioimaan. Mustalta se kumminkin vai-
kutti.

Haarainniemen lisäksi taivalkoskelaisista kaatuivat
Huovinen A. ja Seiteri E.E.Muitatappioitaei

alue

edelleen kova pakkanen. Pikakiväärin ampuja N i s-

ka-Matti oli jo käsitellyt §lmää asettaan niin
paljon, että ei enää sanonut pystfvänsä sen kanssa mi-
tään tekemään. Näin ollen joutui tämän kirjoittaja otta-
maan aseen haltuunsa.

Kahdeksan-yhdeksän aikaan illalla tuli väijyryk-
seemme venäläiskolonna Suomesta päin. Se lähesryi
hyvin varovasti. Kolonnan keulassa tuli joitakin hevo-
sia. Miehet marssivat. Pimeässä ei pysrynyt kulkijoita
tarkkaan näkemään. Luminen tie oli kuitenkin kulkijoi-
ta mustana. Kärki ohitti jo talon. Se pysähtyi tielle kaa-
tuneiden vikapartion miesten kohdalle. Joukossa synryi
pulinaa. Kumminkin se jatkoi hetken kulurtua mat-
kaansa ketjuamme kohti. Meillä ei ollut lupaa ampua,
ennenkuin kk avaisi tulen. Päätimme kuitenkin ampua,
jos naapurit alkavat pyrkiä taloon. Talon seinästä oli
tielle matkaa n. 15 m.

Samassa räjähti ilmoille hirmuinen pauke. Neljä kiih-
dyttäjin varustettua Tikkakoski-konekivääriämme ta-
koi vimmatuti. Palelluksissa oleva komppaniamme in-
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tullut. Arvelimme, että meitä ei sinne ullakolle zunmuftu
lainkaan. Yllätys taisi olla täydellinen. Räjähtävä avaus
oli niin hirmuinen, että vihollinen tuskin selvisi lain-
kaan suojautumista pidemmälle.

Hiihdimme tulolatuamme takaisin kolmattakymmen-
tä kilometriä. Siellä pääsimme toisten suomalaisten
kanssa yhteyteen. Olimme niin väsyneitä, että emme
tahtoneet seisaallaan pysyä. Kolmatta vuorokautta kes-
tänyt valvominen yli 30' pakkasessa säännöllisen kasar-
mielämän jälkeen oli tehnyt tehtävänsä. Lisäksi oli lau-
ennut ensimmäisen taistelun aiheuttama jännitys. Tu-
loksena olikin täysin uupunut osasto.

Jälkeenpäin mietittiin usein, että miten olisi mahta-
nut käydä, jos olisimme ehtineet Sivakan risteykseen
10 minuuttia aikaisemmin? Silloin olisimme sattuneet
juuri sen pitkän kolonnan §lkeen. Lähestymisvauhtim-
mehan oli mahdollisimman suuri sen 300 m:n aukean
takia. Siinä olisi varmaankin tullut pikainen välien sel-

vittely. Tuskin mekään silloin oltaisi näin vähillä tappi-
oilla selvitty.

Rastin Venäläisiä
tienhaaran lumihautoja
taistelu- Kuhmon

tintamalla
Komppanianpääll ikkö, luut-
nanttiLassiTuovinen
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WYNE SARAMÄKI Yllättävå
ilmahälytys

tiin. Lotta ei väisty vartiopaikaltaan. Mten käynee, jos

nyt tosiaan sota syttyy ja joudumme tositoimiin...
Raskas pommikone 

- 
surinaa 

- 
hälyrys 

- 
kaikki

yhtenä sekamelskana tajunnassani.
Hätkiihdän. Seisahdun äkkiä. Varmana, jollain lailla

kaamean varmana ja juhlavana kuuluu askelten rytmi-
kis kaiku ja kajahtaa synkässä yössä: "Kuullos pyhä va-
la, kallis Suomenmaa jtte." 

- 
Miehiä siinä marssii lo-

puttomana joukkona asemalle lähteäkseen "sinne ion-
nekin". Heitä on mennyt viime iltoina usein... Asuin
kaupungin laitamalla enkä tiennytkään, että noin suurin
joukoin...

Olimme kokoontumispaikalla vesitornilla. Väestön-
suojelupäällikkökin? Puheenjohtajamme? Ei mitään
puheensorinaa, kuten aikaisemmin. Mitä kummaa nyt
oli tekeillä?

"Hyvät lotat", alkoi puheenjohtajamme. Hiliakseen,
hyvin vakavana hän kertoi meille, enä vaikka emme ole
saaneetkaan tietää mitään tarkempaa Moskova-neuvotte-
lujen kehityksestä emmekä tiedä mitä on tulossa, olem-
me kuitenkin saaneet määräyksen alkaa säåinnöllisen
ilmavalvonnan kotikaupungissamme tinå yönä klo 24.
Tiedämme tehtävämme 

- 
yritämme ne täyttä 

- 
mei-

tä tawitaan...
"Kahden tunnin vartiovuorot täällä tornissa, kaksi

lottaa aina paikalla. 
- 

Ketkä kaksi haluavat ensimmäi-
sen vartiovuoron?"

Pelotti. Ei uskaltanut "haluta" kukaan. Arpa lankesi:
lotat S.ppänen-S:mäki. En voinut sanoa

mitään, ääneni kavaltaisi ehkä pelkoni, ehkå itkisin.
Nyökkäsin myöntymykseni ia klo 24 olimme vesitor-
nin ylätasanteella, jonne jo aikaisemmin oli järjestetty

puhelinlaitteet ia -yhteydet paikalliseen Iv.-keskukseen.
Vs.-päällikkö antoi vielä viimeiset ohieensa, ia nyt pa-

himman jänniryksen ja painostavan epävarmuuden hiu-
kan lauettua tiedustelin häneltä mitå. ia kenen olivat ne

lentokoneet, joiden moottorien surinaa olin niin selvästi
kuullut pari tuntia aikaisemmin. Sain vastaukseksi, ettei
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nam
se
all«oi
LOKA-marrasl«run vaihteessa v. 1939 sain eräänä il-
tana n. klo 21 Kouvolassa puhelintiedoituksen ilmaval-
vontajaostomn:e päälliköltä, lotta J:lta: "Kokoonnu-
taan heti vesitornille. Viestitä edelleen!"

Soitin välittömästi ryhmämme seuraavalle lotalle tois-
taen viestin ja pian olin ulkona sysipimeässä, myrs§i-
sessä yössä matkalla vesitornille. Mitä kummaa tämä
hälyrys voi merkitä7 Tuleeko sota? 

- 
Hävittäjä! 

-Pommikone! 
- 

Moottorin surinaa! 
- 

f,iv6i552ni g2-

koi... En saanut mitään järjestystä asioihin, joita yritin
kerrata viime aikoina käydyistä kursseista ja perusteelli-
sista harjoituksista huolimatta. 

- 
Surinaa 

- 
surinaa

- 
vihollisko oikea havainto ja nopea viestitys 

-hallitsenko hermoni... Jotain kauheaa tämä on, nyt ei
ole §seessä pelkkä harjoitus. Sataa ja myrskyää. Taas

tuo moottorin surina kuuluu. Tähyilen ylös pimeään, en

saa selvää "surinan" suunnasta, ei näy koneen purjeh-
dusvaloja missäänpäin.

Pysynkö paikallani 
- 

jos tarvitaan! Ei saa väistyä.
Kaikki pelkäävät, on voitettava pelkonsa 

- 
niin opetet-



mitään lentotoimintaa ole ollut näillä seuduilla viime
päivinä.

Olimme kahden, lotta S ja minä. Sade oli lakannut.
Näkyi muutamia tähtiäkin. Kumpikin tähystimme omaa
valvonta-aluettamme. Vain joku hiljainen kuiskaus, kun
Iuulimme näkevämme purjehdusvalo ja itäisellä :aivaalla
keskittyessämme kuulemaan mooftorin surinaa... Toistu-
vasti totesimme näkemämme valot harha-aistimuksiksi.
Kaupunki nukkui. Ei valon välähdystäkään. Täydelli-
nen pimennys. Täysi hiljaisuus.

"Kuule! Tuo valo lähestyy. Olen seurannut sitä kau-

varmasti lentokone 
- 

viestitä sinä tämä ensim-
mäinen..."

Katsomme kumpikin. Lähestyy se. Ei, - 
lähestyy...

Ihme ettei kuulu surinaa, johan tuolta matkalta pitäisi
kuulua, tuulikin humisee niin kovin... lähestyy 

- 
ei 

-ei! Vapauttava huokaus. Se olikin tähti.
Nyt pitäisi vuoron n:o 2 saapua, olemme olleet io

kauan tåälla. Tuntuu kolkolta. Himmenneryn sähkö-

lampun valossa katsomme kelloa, se on 00,20. Koko
tämä ikuisuus on kestänyt vajaan puoli tunria.

Tähän astisen elämäni kaikkein "jännittävin" ia kau-
immin kestänyt kaksituntinen oli alkanut ja päätryi
vasta klo 2 samana yönä. Silloin II vuoro vapaumi mei-
dät 

- 
neljäksi tunniksi.

Lottia ilmavalvonnassa

mHil0ll
MABTTI UUSITALO

S.\-lar.r

l|PMAilA
Partio lähdössä
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Itä-Karjalan rajalinjalla

KERRON seuraavassa elämäni jännittävimmistä hetkis-
tä Talvisodan aikana 17.L1940. Tapahtumapaikkana
oli Suomussalmen Raate ja joukko-osastona 6./JR 65.
Komppanian päällikkönä oli kapteeni Otto Valie,
joukkueen johtajana vänrikki Osmo Kokkonen ja

ryhmän johtajana alikersanni Pauli Lilja. Irse toi-
min pikakiväärin ampujana eli ns. "Tiltun sulhasena",
koska aseeni oli sitä aina roimivaa limpputyyppiä.

Olimme siirtyneet hetken lepoon 
- sen pituudesta ei

tosin ollut tietoa, vaikka lopulrakin odotimme todellista
lepoa. Kävi kuitenkin niin, että ,o I6.t., ani varhain aa-

mulla, meitä oli 4 asevelvollista lähdössä vapaaehtoi-
selle partiomatkalle.

Retkemme vaarallisuus ei ollut kenenkään tiedossa,
mutta olihan meillä jo partiokokemusta. Vaarallinen se

retki ei kuitenkaan ollut, mutta joitakin seikkoja siitä on
jäänyt mieleeni.

Vanhimpana osastossamme oli stm. Lasse V i r t a-

n e n Hattulasta. Olimme valioporukan näköinen ryh-
mä, vitivalkoisine lumipukuinemme, leipälaukut las-
tattuina hyvillä herkuilla, jollaisia en siihen asti ollut
osannut ajatellakaan.

Tehtävänämme oli hiihtää lyhintä tietä naapurikomp-
panian kenttävartioon, aivan rajan pintaan, noin 4 km
Raatejärven pohjoispuolelle ja sieltä suorinta kompassi-
linjaa käyttåen rajan suunnassa halki metsien ja mai-
den, välillä rajan pinnassa pistäytyen, omaan yksik-
köömme. Meidän nyt aukaisemaamme latua tultaisiin
käymämään yhteyslatuna naapurikomppaniamme kent-

tävartioon, jonka alue tähän asti oli ollut koskematonta
maaperäå.

Omasta teltasta tapahtuneen lähdön jälkeen oli en-
simmäinen tehtävämme ottaa yhteys ko naapurikomp
paniamme komentopaikalle, mistä saisimme lisäohjei-
ta. Virtanen, porukkamme pää, meni telttaan ja me toi-
set iäimme ulos odomamaan. Koska olin siihen aikaan
melkoisen tanakka poika, hyvin treenattua painoa yli 80
kiloa, olivat sukseni kovan taakan alla käyneet melkoi-
sen kelvottomiksi. Teltan ulkopuolella odotellessamme
havaitsin suksitelineessä melkoisen hyviä suksia ja päd-
tinkin kåyttåå tilaisuutta hyväkseni, ja vaihdoin omat
sukseni parempiin. Kuka lie ollut se aseveikko, joka jou-
tui puijatuksi. Mitä nöyrin anteeksi pyyntöni hänelle
näin monien vucien takaat.

Matka jatkui, saimme yhteyden kenttävanioon. Siellä
olivat todelliset korpisoturit noen mustaamine naamoi-
neen hieman ihmeissään, kun teltan oviaukosta aamu-
varhaisella ryöntyi sisään 4 lumivalkoisissa asuissa ole-
vaa miestä. Selostimme asiamme, §selimme kuulumi-
sia, poltettiin tupakat, keitettiin kahvit, syötiin eväitä,
kun oli sopivaa aikaa päivä.n koitoa odotellessa.

Eräs pesunkestävä korpisoturi §säisi puoliksi kuis-
kaavalla äänellä: "Kuka teistä on upseeriT" Kerrottua-
ni totuuden olivat kaverit hieman ihmeissään meidän
herrastelustamme, koska he, jotka suorittivat kenttävar-
tiotehtäviä rutiinityönä, saivat nauttia mustista lumipu-
vuista ja me harastelijat vitivalkoisista.

Aloitimme sitten raskaan matkamme, mistä oli luvat-
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tu meille 2 piåivää vapaata. Vuorotellen toimimme keu-
lamiehenä, sillä kukaan ei kauan jaksanut hiihtää pak-
sussa lumessa.

Pahempia säikähdyksiä, mitå matkalla jouduimme
kokemaan, aiheuttivat riekot, jotka pyrähtelivät lentoon
aivan suksien kärjen alta. Pistäytyessämme rajaviivalla,
synkän kuusikon reunustaessa rajaa molemmin puolin,
ajatuksiin tulvahti muisto Kailaan runosta "Raja railona
aukeaa". Huh, huh, §llä olikin synkän tuntuista olla
ensi kenaa tiållå, rujaviivalla tietämättä, mitä vastakkai-
sessa kuusikossa mahtoi olla.

Raskaan hiihdon jälkecn olimme onnellisesti perillä
ja aseveikkojen kyselyjen kohteina. Näin helposti kului
siis 2 päivää ja yötä.

Seuraavana päivänä saimme kokea rauhalliselon iha-
nuudesta. Siinä puolen päivän tienoissa tuli telttamme
eteen hevonen ja mies ja toivat mukanaan kuumaa vettä
naamafl pesua ja parran ajoavaften. Tämä oli loistavaa,

- 
huolto toimi! Varasin pakkini vettä täyteen, kuten

muutkin ja asetin sen kamiinan päälle, jotta se pysyisi
lämpimänä.

Samoilla hetkillä sujutteli telttamme eteen partio,
neljä miestä, joista tunsin ainoastaan partion "vetäjän"
alikersanttiVilho Kn u ut i I a n, Kauvatsanpoikia ja
TR:n miehiä, kuten minäkin.

Ville §syi: "L'ähdetkös, Masa, meille oppaaksi, men-
nään ottamaan yhteyttä naapurikenttävartioon, sitä sa-

maa latua myöten, jonka eilen hiihditte?"
En voiriut Villeltä kieltää apuani, koska hän oli jo

Lahdessa osoittautunut kunnon alikessuksi meitä alok-
kaita kohtaan ja saman maakunnan veri sitoi meitä
voimakkaasti. Selostin hänelle kuitenkin ihanan vesiti-
lanteen, minkä johdosta Ville lohdutti, että emme me
siellä kauan ole, pian me sen hiihdämme, ja niin uskoin
itsekin.

Koska olin pk.ampuja, lainasin joltakin toveriltani
melko uuden pystykorvakiväärin. Tarkastin makasiinin
ja varasin vielä taskuunikin jonkun verran patruunoita.
Pystykorvan ripustin tunuun tyyliin hihnasta kaulaan,
ja mars matkaan! Ohitettuamme viimeisen vartiomiehen
Raatejärven rannassa, hän kehotti meitå jädtå. ylittäes-
sämme hiihtämään pitkin välimatkoin, koska naapuri
oli pitänyt tapana harjoitella maaliin ammuntaa jäällä
liikkuvia vastaan. Teimme työtä käskettyå, ia jään ylirys
onnistui erinomaisesti.

Päästyiimme metsän suojaan pidimme lyhyen hengäh-
dystauon, ja Knuutila mainitsi, että oma partio voi olla
odotettavissa juuri tällä ladulla, koska tämä olisi heille
lyhin tie. Partio oli näet käymässä vierailulla vihollisen
kenttävanion kimpussa. Keskustelimme hetken ja so
vimme merkeistä, joita antaisin, jos havaitsen jotakin
erikoista, minä kun hiihtelin muutamia §mmeniä met-
rejä partion edellä. Pakkanen oli kova ja suksien ääni
kuului kauas. Olimme varovaisia siitäkin huolimatta,
vaikka erämaa tuntui hiljaiselta.

Noin 3 km hiihdettyämme pysähdyin taajassa kuusi-
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kossa ja erotin selvästi suksien ääniä edestäpäin. Arve-
Iin §llä, että sieltä varmaan on tulossa oma paftio,
mutta parasta oli sittenkin olla varuillaan. Nostin kivää-
rin pois kaulasta ja laskeuduin suksen päälle polveni
varaan. Paikka oli §tälle varsin suotuisa, latu kaartui
aivan heti vasemmalle ja kuusikko olitaaja. Ei tarvinnut
kauan odottaa, kun ensimmäinen hiihtäjä vilahti puiden
lomasta.

"Tunnussana" oli tervehdykseni ensimmäiselle hiih-
tåjålle, joka ei osannut aavistaa, että häntä odotettiin.
Tuohon kysymykseen ei tarvinnut vastausta odotella, se

tuli kuin "apteekin hyllyltä".
Mies, joka hiihteli ensimmäisenä, oli oman komppa-

niamme lääkintäkorpraali L e p p ä n e n . Miehellä
oli kädet veresä, partio kun oli käynyt "tervehtimässä"

vihollisen kenttävartiota eikä siellä vastaanotto suinkaan
ollut mikään ystävällinen. Omia poikia oli pari haavoit-
tunut ja Leppänen "ammattimiehenä" oli antanut heil-
le ensiavun. Haavoittuneet saatiin matkamme kohteena
olevan kenttävartion toimesta toimitetuksi JSp:lle.

Keskustelimme hetken aikaa partion kanssa, ja pojat
totesivat, että vihollinen ei ollut lähtenyt heitä seuraa-
maan. Mutta olettivat, että sieltä taholta voi olla lähi-
aikoina odotettavissa ikävyyksiä.

Varilomlec kolllh.
rintamal la Talvisodessa

Jatkoimme matkaamme ikäänkuin rauhallisemmin,
sillä olivathan omat poikamme juuri tulleet samasta

suunnasta, joten mitäpä siinä nyt turhia syitä pelkoon
olisi ollut. Edessämme oli noin 0,5 km:n levyinen suo,
jonka rannat varovaisuuden vuoksi tähystelimme melko
huolellisesti. Ylirys onnistui suunnitelmien mukaan.

Suota seurasi jälleen metsäsaareke, jossa pidimme ly-
hyen tauon ja keskustelimme hetken aikaa. Olimme-
han jo noin 6-700 m:n päässä ko. kenttävartiosta.
Metsästä laskeutui latu jälleen pienelle suoaukealle, jos-

sa kasvoi joitakin puita sekä puskamaista näreikköä.



Hämmästyin melkoisesti, kun huomasin edessäni
noin 30 metrin päässä ladun varressa olevan puun taka-
na miehen kyyrysillään vitivalkoisessa lumipuvussa.
Åjattelin heti, että kenttävartion miehet olivat lähteneet
tarkastuskierrokselle lähimaastoon. Pysähdyin ja kysyin
tunnussanaa, mutta ihmeekseni en saanutkaan vastaus-
ta. Nopeasti otin kiväärini kaulasta ja tiukkasin toisen
kerran tunnussanaa, 

- 
€i vastausta vieläkään.

Nyt alkoi jo sydän läpättåä,, sillä arvelin, että ei meil-
lä ole sama "murre", koska tuntematon vastapelurini ei
minua ymmärtänyt. Samalla kummastelin, että jos hän
on vihollinen, niin miksi hän ei ole jo ampunut, sillä
mikäpä on sen parempi maali kuin aukealla suolla suk-
sien päällä seisova mies. En silloin heti oivaltanut, ertä
vihollispartio §ttäsi meitä vanginottopuuhissa.

"Mikä on tunnussana" oli kolmas kehoitukseni, ja sa-
malla varmistuin täydellisesti siitä, että omaa miestä
minä en ainakaan ampuisi, koska vastausta ei kuulunut.
Nostin pystykorvan poskelleni ja tähtäsin rauhassa mies-
tä, samalla kummastellen, että miksi hän ei tehnyt sa-
moin. Painoin liipaisinta ja kuulin vain heikon naksah-
duksen iskurin laiskasti palautuessa. Ankara pakkanen
oli tehnyt tehtävänsä ja jähmettänyt rzrsvan kiväärin lu-
kossa. Ajatukseni kohdistuivat kiukkuisina jo siihen
aseveljeeni, jolta olin kiväärin lainannut, kun ei pitänyt
asettaan paremmin rasvasta puhtaana. Olin itse monet
kerrat joutunut pursaamaan oman pikakiväärini kovassa
talvipakkasessa, ja se oli todella tehtävä, jotta oman
henkikullan säilyminen olisi turvamu.

Salaman nopeasti vedin iskurin päälle, ja nyt alkoi jo
vastustajanikin liikehtiä siihen tyyliin, että minullakin
oli odotettavissa milloin tahansa nappi orsaan. Pysrykor-
va lensi poskelleni, eikä tähtäys ollut enää paras mah-
dollinen, se oli paremminkin heittolaukaus. Se oli tais-
telun haaste, kumea laukaus, joka rikkoi erämaan hil-
jaisuuden. Kova kuri vihollispartion keskuudessa piri
miehet toimettomina, vaikka he selvdsti näkivät mitä oli
tekeillä. Tuskinpa suomalaisia sotilaita hillitään kovim-
mallakaan kurilla pysymään roimemomana silloin,
kun vihollinen rauhassa tähtää jotakin heistä. Nyt oli
kuitenkin vihollisleirissä käynyt niin.

Kiväärini lauetessa kuulin voimakasta huuroa, se oli
kuin haavoitetun pedon kiljuntaa. Oletin sen olevan vi-
hollispartion johtajan tulikomento, koska samalla het-
kellä tunsin voimakkaan kuuman sysäyksen oikealla
puolella rinnassani. Vastapelurini oli ilmeisesti juuri vi-
hollispartion johtaja, jota minä hätäisellä laukauksella-
ni pystyin vain haavoittamaan ja hån antoi minulle ta-
kaisin samalla mitalla. Onneksi vain tähtipistoolilla.

Laukausten vaihdon alkaessa minulle selvisi, että
olimme joutuneet vihollispartion muodostamaan puo-
liympyrään, mistä hengissä pois selviäminen tuntui
utukuvalta.

Silloin, kun toverini olivat huomanneet minun tiuk-
kaavan tunnussanaa, he olivat hiihtäneet aivan taakse-
ni ja heittäytyneet pois suksiltaan. En tullut ajatelleeksi

hämmästyksissäni antaa heille mitään merkkiä.
Partion johtaja, alikersantti Knuutila oli havainnut

vihollisia useampia, ja ehti teilaamaan kaksi miestä,
kunnes itse haavoittui käteen. Meidän partiomme ainoa
konepistoolimies, korp. Av i kai ne n, Juvanpoikia,
sai heti kuollettavan osrunan ja niin meidän ulitehom-
me jäi vähäiseksi.

Sillä hetkellä, jolloin sain luodin rintaani, olin juuri
työntämässä uutta patruunaa piippuun, muma oikea kä-
teni herpaantui niin, että en pystynyr samaan patruu-
naa aseeseeni ja aloin käåntyå suksineni takaisin.

Toverieni huomatessa, miten asiat olivat, he alkoivat
myös irtaantua vihollisen tulittaessa jatkuvasti. Käänry-
essäni huomasin, että Knuutilan oikeasta kädestä vuoti
verta, ja että Åvikainen jäi hangelle makaamaan, vasra
silloin minulle selvisi meidän todellinen tilanteemme.
Käänryessäni olin ottanut kiväärin vasempaan käteeni ja
sauvani jäivät hangelle pystyyn. Tovereiltani jåivdt kai-
ken lisäksi sukset taistelupaikalle.

Luodin osuessa rintaani tuntui kuin joku olisi antanut
minulle voimakkaan iskun palleaan. Henki salpautui ja
veri tulvahti suuhun vaikeuttaen hengitystäni. Päässäni
takoi vain yksi ajatus: päästå metsän suojaan.

En ajatellut sitä, että yhä olin mitä parhain maalitau-
lu kyttäävälle viholliselle, murta sitä samaa olivat
myös toverini. Kuin ihmeen kaupalla selvisimme kuiten-
kin metsän suojaan, ja vieläkin pidän sitä aivan häm-
mästyttävänä seikkana, että vihollisen vimmatusti tu-
littaessa me selvisimme enemmiftä vaurioitta.

Pysähdyimme metsään ja kaksi toveriani, jotka selvi-
sivät rytäkästä naarmuitta, alkoivat tahystäå tulosuun-
taamme, sillä olimme varmoja, että viholliset lähtevät
a'lamaan meitä takaa, havaittuaan meidän avuttomuu-
temme. Yhtäkkiä vihollisen tuli lakkasi, ja me odotim-
me hetken, mitä tuleman pitää, mutta ihmeeksemme
mitään ei nä§nyt eikä kuulunut.

Minulle tuli erittäin vaikea olo ja pyysin tovereitani
auttamaan minua. Eräs heistä veti minua kiväärini pii-
pusta jonkun aikaa, mutta koska heidän kulkunsa oli
myös erittäin raskasta ja vaikeaa paksussa lumessa, mi-
nulle tuli sellainen tunne, että olen vielä paljon onnelli-
serunassa asemassa, koska minulla olivat ainakin suk-
set, vaikka ei ollutkaan sauvoja. Lupasin yrittää omin
voimin. Oloni paranikin hieman ja me sovimme, että
lähden hiihtämään vointini mukaan. Niin sitten aloinkin
tehdä taivalta yksin. Jos se oli minulle raskasta, niin
uskoin, että vähintäin samanlaista oli matkanteko tove-
reilleni, jotka joutuivat kahlaamaan upottavassa lumes-
sa. Monenlaiset ajatukset pyörivät päässäni, kun väki-
sin yritin eteenpäin. Aikaisemmat kilpahiihtoni olivat
väsymyskohtauksen sattuessa olleet leikintekoa siihen
verrattuna, mitä oli hiihtoni nyt.

Matkalla muistin avuftomuuteni, patruuna puolittain
kiväärin piipussa eikä mitään puolustusmahdollisuutta.
Vasemmalla kädellä kaivoin esille puukkoni ja koetin
sen avulla saada patruunan pois ja koettaa uutta tilalle,
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mutta en onnistunut siinäkään. En saanut myöskään
puukkoa takaisin tuppeen ja jatkoin matkaa, kivääri va-
semmassa kädessä ja puukko oikeassa.

Ikuisuudelta tuntuva matka alkoi kuitenkin lähetä
loppuaan ja Raatejärven rannassa oleva vartiomies kat-
soi ihmeissään nähdessään minut.

Puukko toisessa kädessä ja kivääri roisessa, sekä suun
ympärystä veressä, ei ollut suinkaan kaunis nä§. Teltal-
le ilmestyessäni synryi siellä kova vilske poikain heti
lähtiessä auttamaan tovereitani.

Telttaan päästyäni join heti lämpöisen parravereni,
sillä jano oli aivan sietämätön. Pyysin uutta verrä, muna
samassa tuli telttaamme joukkueen johtaja, vänrikki
Kaipainen ja sanoi: "Alä hyvä poika juo noin paljoa, jos
luoti on vahingoittanut sisäelimiä, ota ruosta pikkuisen"
ja ojensi minulle pienen pullon, jossa oli konjakkia.
Otettuani pienen kulauksen, runsin, että jälleen alkoivat
ikäänkuin voimat palautua.

Hetken kuluttua tuli lääk.korpraali Leppänen paik-
kailemaan minua. Kovasti oli poika ihmeissään, kun
kuuli minkälainen tuuri meillä oli ollut.

En itsekään vakavasti ajatellut, mikä minussa oli va-
hingoittunut. Arvelin §llä, että ehkä luoti oli osunut
keuhkoihin, koska suusrani tuli niin tavattoman paljon
verta. Vasta omassa teltassa maatessani ahkiossa ja kuul-
tuani korp. Leppäsen keskustelun muiden kanssa ajaae-
lin, että taitaa sittenkin olla vakavampikin asia §sees-
sä. Minusta tuntui kaikki yhden tekevältä, minua vain
nukutti ja paleli, olin kertakaikkiaan poikki. Henkensä
edestä taisteleva ihminenkin yltåå, nåin jälestäpäin aja-
tellen, aivan yliluonnolliselta tuntuviin tekoihin. He-
vosella alkoi matka JSp:lle. Monet toverini saarelivat
minua, vieläpä ryhmänjohtajamme alikersanni Lilia ai-
na JSp:lle saakka, t<.rivotellen siellä minulle pikaisra pa-
ranemista ja takaisin paluuta. Siellä tapahrunur käden
puristus ja hyvästi jättö oli viimeinen, sillä joitakin viik-
koja myöhemmin Kuhmon ankarat taistelut yaatiyart

hänetkin.

JSp:ltä matka jatkui autolla kenttäsaftaalaan. Mat-
kalla auto ajoi ojaan, mutta minä vaan nukuin, eivät
sellaiset pikkuseikat minua saaneet hereille. Samassa au-
tossa tuli myös alikersantti Knuutila, sillä hänkin oli jo
selviytynyt vaikeasta matkasta ja ehti mukaan samaan
kfytiin. Knuutila oli isällisesti hoivaillut minua matkan
aikana ja ylisti sairaalassakin minun sitkeyttäni, unohta-
en oman panoksensa ja uhrauksensa, joka oli vähintäin
yhtä arvokas.

Talvisota oli minun kohdaltani päättynyt, siitä sain
muistoksi keuhkon lävistäneen ja kaksi kylkiluuta kat-
kaisseen luodin, joka tänä päivänä on oikeanpuoleisen
keuhkopussini tuntumassa.

Sodan loputtua sain eloon jääneiltä tovereiltani kuul-
la, että ko. vihollispartio oli ollut valkoisin suksin ja
valkoisin asein varustettu ja taistelupaikalta oli löydetty
3 paria vihollisen jälkeensä jättämiä suksia. Olivatko ne
kuuluneet kaatuneille vai haavoittuneille, sitä ei ole tie-
dossani.

Kenttävartio, johon olimme matkalla, oli miehittänyt
asemansa, ja heillekin asia selkisi vasta sitten, kun oma
partiomme oli käynyt siellä selvittämässä tilanteen.

Edellisen päivän suksien vaihto eli "varkauteni" oli
saanut palkkansa.

KALASTUSTA
ERIiS Ää.rise., rantavarmistusta suorittaviin
joukkoihin kuuluva sotamies kuvaili 1943 kesål-
l.? ystävättärelleen kirjoinamassaan kirjeessä
Aänisen ihanuutta, kyseisen kesäpäivän kau-
neutra, souteluretkiään, mahtavia kalansaalii-
taan jne. Ystävätär (leski) vastasi:

- 
Kyllähän me täällä koti-Suomessakin souta-

misesta ja onkimisesta tykkäisimme. Valitetta-
vasti kaikki koukut ovat siellä.

Partio
saavuttanut
vihollisen
leiripaikan
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POSLIINIPATAIJOONA
ONNI PAANANEN

"Nyt tuli linjaan posliinipataljoona Helsin-
gistä. Nyt tapellaan." (Kaiatti uibollisen
koaaääninen Taipaleenjoella t. 1940. )

KERRON aluksi miksi vihollinen kutsui JR 61:tä "pos-

liinipataljoonaksi". Asia oli nimittäin näin. Kun ryk-
menfti saapui linjaan, oli sen miehet varustettu puh-
taanvalkoisilla lumipuvuilla ja jopa hevostenkin seläs-

sä olivat lakanat, niin emä korvat sen kuin pilkistivät
esiin tuosta kummituskaavusta. No, se oli järkevää. Li-
säksi suksemmekin oli maalanu valkoisiksi. Rykment-
timme oli todella valkoinen rykmentti. Paljosta olivat-
kin naapurimme siis tietoisia ehkä vakoilijoittensa ja tä-
hystyksensä ansiosta. Olipa miten oli, rykmenttimme
oli koomu juuri Helsingissä ja olimme todella valkoisuu-
dessamme posliinin kaltaisia.

Tammikuun alkupäivinä lähdimme Kaartin kasarmil-
ta suuntana Kannaksen sotanäyttämö. Matkustimme
härkävaunuissa koko matkan, mutta en muista, mikä oli
sen pikku aseman nimi, josta purkauduimme ladulle.
Hiihdimme suoraan Ylöjärvelle ja siellä majailimme pa-
risen vuorokautta. Sodan kumu kantautui korviimme,
kuuntelimme sitä ja luulenpa, että jokainen kaipasi
päästä yhteenottoon. Sota ei pelottanut, se oli uutta, toi
vaihtelua ja jännirystä. Vain ammaftisoturit, aktiiviup
seerit ja kapitulantit tiesivät, mitä sota on, ainakin osa
heistä sekä Vapaussodassa tapelleet. Heille sota oli vaka-
va asia eikä mikään seikkailu, jossa voi tyydyttää tappe-
luhalujaan, anastaa vihollisen omaisuutta jne. He osasi-

vat suhtautua siihen oikealla tavaLla, eivätkä he tur-
haan sitä romantisoineet.

Kuuluin kapteeni L e m i s e n pataljoonaan. Komp-
paniaamme komensi luutnantti Ten jus. Se oli 3.
komppania, samoin kuin joukkueenikin oli III. Joukku-
eenjohtajamme oli vänrikki R e i n i k a i n e n .

Kun olimme viipyneet Ylöjärvellä parisen vuorokaut-
ta, saimme lähtökäs§n. Mielialamme oli reipas, ehkä
propagandankin ansiosta. Menimme työntämään vihol-
lista pois mailtamme, kuten uskoimme silloin. Pååma-
jan tilannetiedotukset kuuluivat jatkuvasti: "Vihollisen
yrirys ylittää Vuoksi torjuniin". Niinpä mekin jouduim-
me tuollaiseen torjuntataisteluun Suvannolla ja siinä
saimme tulikasteemme. Sen jälkeen §llä koko olemi-
semme olikin sitä tulikastetta. Sitä saimme jatkuvasti
aina maaliskuun kolmanteentoista päivåån saakka.

Vihollisen virranylitysyrirys torjuttiin silloin tulikas-
teerrrrne aikana ja jådlle jäi noin seitsemänsataa kaatu-
nutta vihollissoturia. Se vihollisen yksikkö oli ainakirr
pukeutunut lämpimästi. Jokaisella oli mustat vilttitosi-
sut, lämpimät sotilaspuvut, joita emme ilenneet verr'a-
takaan omiin jätkän puseroihimme ja nauhamonoihirn-
me. Ja aseistus heillä oli ykkösluokkaa. Silloin tuunrin
siinä itsekseni, että ei se meidänkään "Teuvan Tiltu"
taida aina pysyä totuudessa. Silloin oli vielä vaikea suh-
tautua siihen propagandamyllyyn oikealla tavalla. Nyt
jälkeenpäin oivaltaa senkin tarkoituksenmukarsurrden.
Niin kuin senkin, että yksi suomalainen vastaa viittä ul-
komaalaista soturia. Jaa, ehkä jossakin tilanteess;a voi
niin ollakin, mutta sitten tulee tilanne, jossa asia onkin
päinvastainen. Suvannolla kuitenkin JR 61 pärjäsi. Sii-
nä olivat pärjänneet toisetkin ryhmät ja pärjäsivirt edel-
leen, kun me siirryimme siitä pois ja jouduimme soram-
me kuuluisille taistelukentille Taipaleenjoelle.

Siirtomme tapahtui muistaakseni 29.I.40. Siellä oli
tilanne todella sekava. Vihollisrykistö jyskytti meitä ja

omiaan. Sattui niinkin, että samassa taistelu haudassa
lqörkki omia ja vieraita. Tämä on totuus, sen tietää jo-

kainen mukana ollut 
- 

ainakin helmikuun 1 8. päivän
aikaan. Se oli tuhoisa päivä rykmentillemm,:. Meidän
komppaniamme menetti melkein kaikki upseerinsa
Koukunniemeen. Sinne saavuttuermme sai mme oitis
kuulla uuden nimemmekin. Vihollisen kovaä.äninen kai-

Taipaleen
kannaksen
rintama

Xoqju

{9. 45
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utteli linjojen takaa: "Nyt tuli linjaan posliinipataljoo-
na Helsingistä! Nyt tapellaan!" Ja paljon muutakin
saimme kuulla, mm. kehoituksen heittää aseet pois ja
antautua. Erkkoakin he haukkuiyat ja sai siinä Cajan-
derkin kuulla kunniansa. Eräs keskipohjanmaalainen
soturi, jolla oli §llä muistissaan kansakouluopinnot,
mutta joka tiesi politiikan arvomiehistä hyvin vähän, sa-

noa murahteli:
"Mitäs ne noita meijän runontekijöitå alkaa haukku-

maan?"
No, aseita emme heittäneet pois, se olisi ollut ruma

l:emppu, ruma jopa vihollisemmekin mielestä.
Tykistötuli oli parturoinut alueen melko tyystin. Ei

o,llut edes sen vertaa puhdasta lunta, että olisimme saa-

ne'et sulatetuksi siitä juomavetä. Se oli multaista, täyn-
nä havurreulasia, ei siitä ollut mihinkään.

1ta tykistö möyrysi edelleenkin aluetta. Nit jälkeen-
päir,r ajat,ellen tuntuu suorastaan ihmeeltä, että siinä tu-
lessa säilyi kuitenkin joku mies ehjin luin ja jäsenin.

Nimr:nomaan juuri tuona helmikuun 18. päivänä. Se oli
tuhoisrirrrpia päiviä JR 61:n historiassa.

Mannerheim-linjat eivät ainakaan Koukunniemessä
vastan neet nimeään. Ne olivat puoliksi lumeen ja puo-
liksi jiiäryneeseen rahkaan tongittuja ampumahautoja
ja pesäikkeitä. Pakkanen oli hirvittävä ja kiukkuinen
tuuli tu'prutteli lunta taisteluhautoihin, että ne oli mo-
ns513 k6rhdasta ufllmessa ja siinä oli työtä avata ne, kun
vihollise n käsituliaseet tulittivat ylitsemme vinkuvia
kuuliaan. Kesken tuollaisen kaivamispuuhan sattui
usein, ett ä vihollinen hyökkäsi hurjasti kiljuen sotahuu-
toaal... izr tanner sai kuvaansa yhä uusia ja uusia ruu-
misröykkir:itä. Niitä oli paikoitellen jo päällekkäinkin,
jäätyneitå pxikkelöitä, joita toiset hyökkääjät koemivat
kåy ttää tul; isuo j anaan. Kal lista linnoitusma rcr iaaliat

Korsut, joita oli Koukunniemessä, olivat edellisen

rykmentin t'ai pataljoonan rakentamia. Eivätkä ne huo-
noja olleetk,aan. Koska rakentajayksikkö oli Jiwäskylän
tienoilta, oli'vat korsut saaneet sen mukaiset nimiryksen-
sä. Korsu, joka myöhemmin sai osuman, oli nimeltään
"Jyväshovi". KomenLtokorsua kutsuttiin "Karman ko-
loksi". Ruma ja peri,n enteellinenkin nimitys. Kaikkia
en nyt enää jaiksa muListaakaan. Samoin useiden miesten
nimet ovat uno,htune,et. Pääkihojen, samoin kuin pääta-
pahtumapaikko;ien kr.:vat ja nimet ovat sentään säily-
neet mielessä -- ja juuri tämä helmikuun 18. päivä.
Ensin haavoittui jouk:kueenjohtajamme, vänrikki R e i-
nikainen. Siinä meni pelistä pois hyvä mies, itse
rauhallisuus, jos voin näin sanoa. Luutnantti T e n j u s
sai konekiväärisuihkurn rintaansa. Hän kaatui lumisessa
jokimaisemassa ja lier:santti Y lö ne n Hlwinkäältäen-
nätti olla hetken aril<aa komppanian korkein viskaali,
mutta hänkin oli nopeasti poissa pelistä. TZimä sitkeä so-

turi haavoittui vaike:asti olkapäähänsä ampuessaan vie-
ressäni esiin tunkeur:uvaa vihollislaumaa. Yritti ampua
edelleenkin, vaikka miehellä ei ollut olkapäästä kuin
muisto jäliellä.

26

En heti havainnut kersantin haavoittumista, kun am-

puminen ja alueen ylitse pyrkivä vihollinen vei kaiken
huomioni. Kun kersantin vihdoin oli ymmärrettävä, että
hänestä ei ollut enää Koukunniemen puolustajaksi, hän
sanoi:

"Taisi sattua!" 
- 

l(a1soin miestä. "Niin taisi",
tuumin, kun näin hänen verisen olkapäänsä. Ryömin
hänen luokseen ja tarkastin haavan. Olkapää oli tohjo-
na, luoti oli tunkeutunut siitä sisään ja kulkenut jonkin
matkaa käsivartta pitkin. Näytti pahalta. Riuhtaisin li-
kaisen lumipukuni 1,ltäni ja koetin sillä sitoa haavao.
Työni oli ensiavuksikin tökeröä, en ollut saanut välskä-
rikoulututa. Ehkä siitä kuitenkin kaikesta huolimatta
oli apua. Ohjasin kersantin pois ja lääkintämiehet korja-
sivat sidontatyötäni. Kersantti eiää vieläkin jossain Hy-
vinkään liepeillä.

Siinä vaiheessa saimme viholliseltamme pienen tuli-

Taipaleen tukikohta 4:n jätteitä
kesällä 1942

tauon ia uusiakin miehiä tuli muutamia. Liniaa vahvis-
tettiin, ja eräs vänrikki hoiti komppanianpäällikön teh-
täviä. Hän oli aivan veres mies, liekö saanut kunnollis-
ta tulikastettakaan. "Karman kolon" komentokorsussa
hän päivitteli minulle:

"Sanokaa nyt te, mitä me teemmeT"
Mitä siihen olisi voinut sanoa? Ehdotin, että odotam-

me, sillä ehkä ylemmästä portaasta tulee ohjeita.
Yhteydet olivat kaikille tahoille poikki. Tapsit olivat

rykistötulen ansiosta siekaleina, eikä ollut niiden koriaa-
jia, koska he olivat joko kaatuneet tai haavoittuneina

ioutuneet pois. Vänrikki ehdotti, että ampuisin valora-
ketteja llmaan hätämerkkeinä. Ammuin määrätyt am-

mukset ja siitä ei sitten ollutkaan muuta tulosta kuin,



että vihollisen tulipeite laskeutui kiivaampana alueen yl-
le. Koukunniemi sai sinä päivänä kamaralleen monen
kaliiperin ammuksia. Oli raskasta ja kevyttä, korohoron
sukkuloita ja mörssärin miinoja. Srapnellit räiskähteli-
vät luurankopuiden yläpuolella ja sylkivät tuhoa alas.

Sitten sai "Jyväshovi" osrunan. En päässyt selville,
menikö siinä miehiä lainkaan. Uskon, että korsu oli ryh-
jänä ja kaikki miehet linjassa. Odotimme uurra rynnis-
tystä, uusi komppanianpäällikkö ja minä hänen tilapäi-
senä lähettinään. Tykistöruli loittoni, läheni jälleen ja
taas loittoni. Se kulki ikäänkuin etsien jotakin.

Meitäkö7 Tai nimenomaanko "Karman kolo" -korsu-
amme. Sitä kai. Ennen hämärän tuloa se saikin osu-
man. Tämä osuma ei ollut ruhoisa, olisiko olut nelituu-
mainen, joka räjähti aivan korsun rintaman puoleisessa
päässä. Me istuimme oven lähellä, joka oli poissa rinta-
masuunnasta. Yhtäkkiä korsu vavahti, kamiinantorvi

Tykistötu lta Taipaleel la
Talvisodassa

keikahti nurin poikkinaisena ja savunsekaista multaa
pxillähti suoja täyteen. Kun kaikki oli ohitse, pilkisteli
päivä nurkasta sisään. Muuta siinä ei sattunur, ellei ote-
ta huomioon parin kolmen miehen reppuja, jotka oli-
vat juuri nurkan kohdalla. Niitä ei enää löydetq' mil-
loinkaan, ei edes niiden riekaleita.

"Totta tämä on", tuumi uusi komentajamme, nuori
vänrikki ja katseli osuman jälkeä. Rauhallinen mies lop-
pujen lopuksi ja sehän olikin pääasia, jota kysyttiin
komppanianpäälliköltä sellaisessa tilanteessa.

Vihollinen yritti hämärän turvin tunkeutua alueel-
lemme. Mutta aina se joutui lähtemään. Nyt olin linjas-
sa päällikkömme kanssa ja tåmä käytti asetta kuin rivi-
mies, ei lainkaan enää kysellyt, mitä tehdään.

Taisteluhauta teki jyrkän mutkan joen lähellä kohden
vihollislinjaa. Siinä mutkan taitteessa oli tykistömme tu-
lenjohto - oli ollut - 

enää sitä ei ollut siinä, koska
se oli tuhottu. Siltä kohdalta vihollinen painosti ehkä lu-
jemmin kuin muualta, ja me lähdimme kulkemaan
hartiat kumarassa kohden mutkaa. Mutta saimmekin
sieltä vastaamme konepistoolituliryöpyn. Onneksi hauta
oli kovin särmäinen, ja sen turvin pääsinkin sotamies A.

J:n kanssa melko lähelle, niin että saimme nakaffua
muutamia käsikranaatteja tuonne haudan mutkaan.
Taisteluhauta oli matala. Ryömimme yhä lähemmäksi
ja siellä tapasimme kolme kaatunutta vihollissoturia.
Käsikranaatit olivat tehneet selvän heistä. Vihollinen ei
ollut käyttänyt kyllin nopeana tilaisuutta hyväkseen ja
menetti sen erän sillä kerralla. Mutka sai vahvistusta,
sinne ei ollut enää yrittämistä. Sitten oikaisussa jälkeen-
päin siitä kyllä vihollinen luopui.

Koko yön vihollinen painosti meitä Koukunniemessä.
Aamulla se kosti epäonnistuneet yriryksensä rykistöllään
ja lentokoneillaan, mutta mitään merkittävää se ei saa-

nut vielä aikaan. JR 61 oli kärsinyt menetyksensä, sillä
ei ollut enää paljon menetettävää. Pataljoonamme torjui
vihollisen esiinpyrkimykset, otimmepa vankejakin. Illan-
suussa saimme eräån tållaisen, joka ruumisröykkiöitä
hyväkseen käyttäen oli onnistunut pääsemään linjaam-
me. Vankimme oli vielä nuori, miltei poikanen, mutta
votkapullo tälläkin oli eväänään. No, se meni parem-
piin suihin, poika sen kun naureskeli ja osoitti omalle
linjalleen ja kehoitti ampumaan:

"Pum, pum... tavarits, pum, pum!"
Juonikas oli tuo vilkas aronpoika, joka ei varmaan-

kaan hiipinyt linjaamme antautuminen mielessään.
Tuhotöitä oli ilmeisesti tullut tekemään, mutta pelasi
huonolla tuurilla. Pökkelöksi jååtynyt ukkeli saattoi an-
tautua pelastuakseen pakkasen kynsistä, mutta tuollai-
nen vilkas poika ei.

Nappasipa vihollinen puolestaan pataljoonamme poi-
kia vangikseen, että melkein tasoissa oltiin... jos oltiin.
Ainakin heidän menetyksensä kaatuneina olivat valta-
vasti isommat, mutta sellainen on hyökkäävän puolen
kohtalo.

Jos saan sanoa oman mielipiteeni tässä yhteydessä,
niin pikku pelko on sodassa tarpeellinen. Mutta sen pi-
råå olla viisasta pelkoa, yrittåå säilyttää nahkansa, eikä
uhmamielessä törmäillä tarpeettomasti. Suuri pelko on
yhtä pahasta kuin uhkarohkeus. Se tappaa, jos mikään.
Eräs alikersantti pataljoonastamme pelkäsi niin, että
hän toivoi kaatuvansa päästäkseen pelostaan. Se oli mie-
lestäni sentään jo itsemurhaa.

Maaliskuun alussa siirryimme Vuosalmelle ja koska

rykmenttimme oli kutistunut kasaan kuin pyy maail-
manlopun edellä, niin meidät alistettiin JR 62:lle. Tä-
mä on kuitenkin luku erikseen, johon voimme palata
myöhemmin.
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YHTEiENOTTO
KUN Talvisota 30. p:nä marraskuuta 1939 alkoi, yksik-
kömme 2.lEr.p ll2 majaili Korpiselän-Suojänen vä-
limailla Ägläjärven §lässä. Olimme jo kolmisen viik-
koa rakennelleet Ägläjärven tienoille puolustusasemia

- 
kaiken vanka. Kolmannen§mmenennen päivän aa-

muhämärissä saimme kuitenkin hälytyksen ja illanhä-
myssä olimme Suojärven rantamilla etsimässä "ryö-
maata" ja miksei yöpaikkaakin. Kyllä silloin liikkui
hangella maatessa mielessä monenlaista tulipalojen loi-
mun punatessa yötä ja itää.

Sotamme tällä Aittojoki:Tolvajärvi reitillä alkoi ai-
ka kehnosti. Emme osanneer alempana, tuntui hapuile-
van ylempikin porras ja jo keskirysvaiheessa oli kai tul-
lut laskuvirheitä. Vastustaja tuli rajan yli suuremmin
voimin kuin ylijohdon operatiivinen johto oli odonanut
ja niin olivat suojajoukot tavallistakin heikommat. Seu-
rauksena oli jatkuvaa korpivaellusta aina Kokkariin
saakka, koska komppaniamme, sivustalla ollen, ei saa-

nut edes irroittautumiskäs§ä, eikä vihollinen vaivau-
tunut sivustoille, vaan ylivoimansa turvin painui tien
runtumassa läpi useamman viivlrtysaseman ja raas saim-
me laajalti koukaten pyrkiä omiemme luo. Kovin se-

kaiselta se silloin tuntui, ja siitä kai seurasikin, enä
"ensitapaamisemme" vastustaian kanssa oli vähän seka-
va ja siitä nyt aion kertoa.

Olimme siis sekavin koukkauksin selvinneet n. 30 km
Suojärven rannaha taaksepäin, vihollista ja taistelua nä-
kemämä. Elimme joulukuun ). päivåå, olimme Äglä-
järven ja S?irkijärven välisellä kannaksella, lohkon oi-
kealla reunalla taas valmiina puolustamaan Isänmaata.
Suojärveltä Korpiselkään johtava maanrie, jonka puo-
lustuksessa olimme, tekee näillä kohdin isohkon mur-
kan perussuunnastaan poikkeamalla Ägläjäwen §lään
ja t?imän mutkan oikaisee täällä varsin yleinen avara
metsälinja, joita näytti olevan paljonkin käytössä ns.

kinttupolkuina. Niin oli tämäkin ja tåmän linjan toinen
pää kulki juuri komppaniamme puolustuslohkon halki.
Tästä linjasta tulikin sitten allekirjoittaneen tämän jou-
lukuun 5. p:n työympäristö, vieläpä varsin yllätykselli-
nen.

Aamun valjettua sain komppanian päälliköltä, vän-
rikki B lo m qv i s t i I t a seuraavan tehtävän: Komp-
paniamme puolustuslohkon läpi kulkevan linjan var-
ressa, n. 3 km edessämme on harjanne, jossa on etu-
vartiona varmistuksessa ja viivyttämässä luutnantti
L ip o I a n johtama rajamiesten joukkue. Tehtävänne
on viedä luutnantti Lipolalle ohjeet, mihin kohtaan puo
lustuslinjassa hän miehineen vetä)rtlTl, kun pakko tu-
lee. Mukaan saatte onaa kaksi miestä ja myöskin juuri
tulleista suksista saatte valita kulkuvälineet.

Siinäpä leppoisa ja toivottukin tehtävä aktiivihiihtä-
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jälle ja vapaaehtoiset paniomiehetkin löytyivät ihan
vihjaisemalla. Niinpä lähdemme "soitellen sorahan",
stm. Vitikainen Suomi-kp.selässä jastm. Jånt
t i mlgl kivä2iri aseenaan ja koska en ilennyt aivan su-
lin käsin lähteä, työnsin taskuuni 7,65 §Talther pistoo-
lin. Matka sujui mukavasti, lunta oli hiihtokeliksi juuri
ja juuri, polku linjalla tarjosi mukavan reitin ja maasto
oli melko tasainen. Keli oli kohtalainen, ilma raikas tal-
vinen, ja koska rajamiehet olivat polkuamme varmista-
massa, hiihtelimme aivan huolettornina naurrien raik-
kaasta talvisästä ja rauhallisesra tehtävästämme. Ai-
noa huoli oli se, että matkasta suuri osa oli aavaa suota,
jossa pyrimme eksymään linjalta, kun ei ollut puita em-
mekä viitsineet kompassiakaan Viytdä. Niinpä vii-
meistä suoaukeamaa ylittäessämme olimme joutuneet
n. 100 m sivuun linjan vasemmalle puolelle. Matkaa ta-
voitteeseemme oli tätä metsämaasroa karran mukaan n.
0,5 km. Aloimme siis haeskella linjaa mersässä, kään-
nyimme oikealle ja vähån matkaa hiihderyämme oli
vastassamme ylläträvä näytelmä.

Linja oli edessämme 10-1, m:n päässä ja sitä pitkin
solui länteen päin tummia piippalakkisia hahmoja tihe-
ässä jonossa, kärki alkoi olla suon reunassa ja metsästä
heitä tuntui tulevan lopuctomasti. Havaitsin, että asiat
eivät nyt olleet aivan kohdallaan, nuo eivät olleet raja-
miehiämme, vaan aivan muuta väkeä. Ja kaikenlaista
sotakalustoakin heillä oli mukana, ainakin konekiväärei-
tä ja puhelinjohtokeloja ennätin huomata käsiaseiden
lisiiksi. Tiheä kuusikko peitti meidät niin, etteivät vie-
raat huomanneet, mutta koska jonon kärki oli jo eden-
nyt aukean suon laitaan, olimme pahassa pulassa. Pää-
tin tuliylläköllä saada vetäytymisemme helpommaksi,
sillä ei meillä enää voinut olla asiaa edessä olevalle har-
janteelle, koska sieltä ruollaista väkeä valui vastaam-
me. Jaoin maalit ja manailin omaa huonoa tulivoi-
maani, olihan minulla vain pistooli aseena. Käs§: Viti-
kaisen kp. avaa tulen ja arnmunme sen kun ennätäm-
me ja on terveellistä. Odotan ja odotan, miestä soluu
ohitsemme, muffa kp. ei vain puhu mitään, vaikka Ei-
no sen kanssa nåy*dä touhuavan. Hetken kuluttua Viti-
kainen kuiskaakin: ettei tämä toimi, ampukaa te ja niin
pistoolini ia ldntin kiväärin lippaat ovat pian ryhjänä.
Maalien läheisyys näytti tehneen osumisen aika hyväksi.
Vastapelurimme olivat myös hyvin rauhanomaisesti liik-
keellä ja hölmistyivät ampumistamme aika lailla. Mil-
lainen tiimä ylläkkö olisikaan ollut, kun olisi se Vitikai-
sen kp. toiminut!

Kun lippaat olivat tyhjät, alkoivat oksat rapista myös
ympärillämme ja lähdimme syvemmälle kuusikon sylei-
lyyn, sillä suolle ei meillä enää ollut asiaa, vaan jou-

duimme sen kiertäen pyrkimään omiemme luo. Otim-
me hyvän pyriihdyksen, suksemme jäivät kohtauspai-
kalle, koska hiihtokeli varsinaisessa metsässä oli keh-
nonlainen lumen vähyyden vuoksi. Päästyämme syväl-
le metsän suojaan pidimme neuvottelutauon, jossa en-

simmäinen kysymys oli, miksei kp. toiminutT Syy oli



yksinkertainen, peräkappale oli sen verran kierrynyt, et-
tä viritystangon kohouma ei sattunut siinä olevaan
uraan. Näin ei lukko päässyt menemään aivan etuasen-
toon, ja eihän se silloin syryttänyt patruunaa. Vitikai-
nen, joka "virakaan" oli pikakivääriampuja, ei näin
loistavan maalin innostuttamana tuota häiriötä keksinyt.
Saatuamme kp:n kuntoon ja vähän henkeä takaisin yri-
timme kiireesti jatkaa kiertotietämme, ettei suoraan
kulkeva viho I I inen ennättäisi ylldrtåå. komppani aamme,
joka edelleen varmasti uskoi edessään olevan omia jouk-
koja ja eleli ilmeisesti liian rauhanaikaisesti. Ja olihan
oma paluutiekin vaarassa. Paluumatkamme sujuikin il-
man kommelluksia, mutta myönnettävä on, että jännit-

ryneitä kyllä olimme, olihan tämä ensimmäinen lähei-
nen kosketus viholliseen ja vielä sangen yllättävä. Poh-
dimme, kuinka meidän olisi käynyt, jos emme olisi
erehdyksessä eksyneet linjalta, vaan marssineet "napit
vastakkain" tai olisimme myöhästyneet sen verran, että
olisimme olleet aukealla nevalla silloin, kun vihollinen
olisi ennättänyt sen laitaan. Totisesti emme olleet vähää-
kään varautuneet kohtaamaan vihollista tällä retkellä.

Ennen håmärdä, pääsimme komppaniamme luo ja se-

lostimme retkemme vaiheet ja näkemämme komppani-
an päällikölle ja joukkueemme johtajalle. Mutta tåållå-
pä olikin pulma edessä. Upseerimme eivät millään ai-
koneet uskoa meitä, yaan ensimmäiseksi sJytettiin
omien ampumisesta. Moneen kertaan saimme selittää,
millaisia miehiä, vaatteita, varusteita ja aseita siellä met-
sässä liikkui, kuinka liikkui ja mitå tapahtui ja mitä ne
tekivät. Tuskin päällystömme täysin vakuuttuneeksi tu-
likaan ennenkuin illan pimenryessä vastapelurimme
ennättivät komppanian puolustuslinjoille saakka. Silloin
kyllä koko 2.lBr.p 112 ampui "omia".

Koskaan en ole saanut tietooni, milloin ja mihin luut-
nantti Lipolan ioukkue sieltä kukkulalta oli kadonnut.
Taistelun åånrå ei kuulunut eikä lumessa ollut jälkiä, et-
tä sieltä poiskaan olisi tultu. Luultavinta lienee, enä
sen p i t i olla siellä, mutta viivyttävät joukot olivat sii-
hen aikaan niin epäjärjestyksessä, että se oleminen voi
1åådå " pirämiseksi" vain.

Meille mukana olleille matka oli elämys monellakin
tavalla. Opimme, että sodassa ei koskaan mikään ole
varmaa ja etta pienetkin asiat saattavat merkitä äärettö-
män suurta, koko elämämme mittaa. Olimme nähneet
läheltä ihan oikeita ja eläviå vihollisia 

- 
ensi kerran.

Samalla siinä kaiken alkumasennuksen keskellå ja td-
män partiomatkan sattumuksia eritellessä vahvistui
myös käsirys, että retkiämme, ehkäpä koko sotaakin joh-
dettiin myös vieläkin ylempää kuin Mikkelin Pääma-
jasta. Tosiaan niin monenlaisten mahdollisuuksien pa-
lapelinä tämä yhteyspartion retki päättyi kuitenkin oi
kein hyvin huolimatta rauhanaikaisesta suoritustyylis-
tään. Eino Vitikainen totesikin ruokapakkinsa ääressä,
kun matka oli ohi: "Tähän sotaan minä en enää kuole-
kaan", eikä kuollut, toipa jopa "ehjän nahan" keväällä
Pertunmaalle.
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KAUNIS syksyinen pävä oli laskeutumassa iltaan ja

hehkuva auringonkerä tavoitteli jo metsäkankaan länti-
senpuoleisia puiden la*oja, jotka hehkuivat kuin tulen-
lieskat auringon valaessa niihin viimeisiä säteitään.

Peltonen oikaisi selkänsä ähkäisten ja katseli tyytyväi-
senä päivän saavutusta, kaunista suoraa ojaa suopellon
reunrssa. Hän oli muutenkin tyytyväinen tästä viljelys-
aukeasta, sillä hän oli raivannut sen omin käsin, noin
parin hehtaarin suuruisesta suoalueesta, kuivattanut ja
kuokkinut, se oli ollut kovaa työtä. Toinen puoli rai-
vauksesta olikin jo viljelyksessä kasvaen vahvavartista
kauraa, joka oli melkein jo valmistunut ja lainehti nyt
ruolla kullankeltaisena järvenä hiljaisessa syystuulessa.

Hän vilkaisi aurinkoa, mutta ei malttanut vielä jättää
työtään, vaan painoi lapion pehmeään savensekaiseen
multaan. Tåimä ryö kun mntui hänestä mukavalta, vaik-

himmälle kivelle.

mikaan siihen kunnolla mahdu, mutta hän tietä, ettei
se muuta tarvitsekaan. Sillä luoti, joka reiän on tehnyt,
on varmasti myös tehnyt selvän miehestä, joka §pärää
on joskus kantanut. Venäläisen sotilaskiväärin luodin te-

kemä se oli, tuttu näky hänelle ja monelle muulle, jot-
ka olivat siellä jossakin, noin pari§mmentä vuotta sit-
ten. Hän tarkasteli reikää vielä liihemmin. Vihollisen
tarkka-ampujan työtä varmaankin, kun oli niin suoraan
käynyt otsaan.

Muistot alkavat elää hänen mielessään. Niin, tässä se

oli jossain aivan lähellä, paikka, jossa hän silloin oli ase-

missa. Tuota suota raivatessaan olikin tullut monta ker-
taa esiin sodan j^lkiä, kranaatin sirpaleita ja ruostunut-
ta rautaromua ja kerran räjähtämätön kranaatinheitti
men kranaattikin, joka oli hänen toimestaan tultu sitten
räjäyttämään. Mutta sitä paikkaa, jossa hän viimeisen

lut kulkenut vielä alueen
hiljaisuudessa yöaikaan

I$rn hän oli sanonut pojalle, että oli paras pitä pään-
sä $iilossa ja kaivaa se mahdollisimman syvälle pote-
gffi pohjalle, säilyisi parhaiten, oli poika naurahtanut,

,',ffutta tullut sitten hyvin totiseksi ja sanoi pelkävänsä
" kroh."r,i. Hän oli råuhoittanut poikaa ja sanoi itsekin

pelkäävänsä. Hän oli sanonut, että kaikki pelkäsivät ia
ettei ollut ketään, joka ei olisi pelännyt sodassa, mutta
silti he kaikki pysyivät paikoillaan, sillä karkuun lähte-

minen ei tullut kyqymykseenkän.
Miten hän muistikin kaiken selvästi, kevät tuoksui ja

joka puolella oli heräåväd elåmää. Kevään herättämä
elämä oli vastakohta sodan aiheuttamalle kuolemalle.

He olivat vedelleet sauhuja vuorotellen yhdestä työ
miestumpista sillä muuta heillä ei sillä hetkellä ollut,
mutta sekin vähä jaettiin, tupakan saanti kun oli annos-

teltua eikä se tahtonut oikein riittä. Tupakointi oli
§llä kielletryä asemissa ollessa, mutta sitä kuitenkin ri-

ka se olikin raskasta, ja sai hänet tuon tuostakil.pll-.§ig g*..1lWlgtq taisteli, hän ei ole löytänyt, ainakaan hän ei
kimään hikeä otsaltaan ia oikaisemaan issä se olisi voinut olla.
l«äänsä. Mutta työ oli hänestä kuitenki muisti selvästi, koskaan hän ei
hättävää, tuo voimakas mull pysyviisti se on jänyt hänen
kuin antavan lisää voimaa työhön. kevätaamu, kello taisi olla
si vielä se, että maa oli hänen i kirkas ja kuuias. Linnut
ostaa tämän suoperäisen oli kuin sotaa ei olisi ol-

nalrynyt vielä mitäänmalla ja sai sillä tavalla li
taansa, joka ei sellaisenaan oli
taan.

Vasta kun aurinko oli jo johon sitten oli kaivettu
Peltonen malttoi jättää työ
emmaksi ojan pient tuon aamun uu-
saaPPa.§taan suurefirmat änen mieleensä. Ai-

oli, tuossa nuo kak-
i ollut heidän kaiva-

pojan, jonka

jollakin tavalla hä-
in siitä olisi jotain

pakka ennen kuin liihti millaista se on, kun
saan siinä tupakkavehkeitä task mitä silloin on parista tehdä, että

osui johonkin esineeseen, joka oli maassa äi t'iprt i..n päriää.
saappaansa koron alla. Uteliaisuudessaan hän
vaa sitä esiin. Se oli aika tiukassa ruohon ja
seassa ennen kuin hän sai sen näkyviin.

Esine oli vanha saksalaismallinen sotilas§pärä,
samanlainen kuin hänell2ikin oli ollut sodan aikana
päässään, juuri näillä samoilla paikoilla, noin yhdeksän-
toista vuotta sitten. Juuri näillä kohden oli rintamalin-
ja kulkenut, juuri tämä seutu oli ollut silloin ankaraa
taistelutannerta. Vielä nytkin näki suuret määrät silloi-
sessa tykistötulessa katkenneita puita, jotka törröttivät
pystyssä kuivuneina kuin jonkinlaisina sodan muisto-
merkkeinä. Harvoilla olikin onni viljellä maata, jota
oli ollut henkilökohtaisesti niin lähellä puolustamassa.

Hän k?iäntelee §pärää kädessän, se on ruostunut ia
huonossa kunnossa ja maali on jo melkein kokonaan ka-

rissut siitä pois. Sitten hän huomaa pienen pyöreän rei-
än särmin yläpuolella. Se on niin pieni, ettei pikkusor-
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kottiin ainakin päiv?isaikaan, jolloin tumpin hehku ei
niin hyvin nä§nyt, yleensä sitä suojattiin kädellä, taik-
ka vedettiin poteron pohjalla. Tupakan poltto kun jol-
lakin tavalla rauhoitti jännittynyttä odotusta.

Ilmassa oli todella jännitystä. Se ikänkuin tuntui lei-
juvan ilmassa ja oli jokaisen tuntuvissa, jokainen koki
sen eri vahvuisena luonteensa ja hermojensa mukaan.
Toisista tuntuikin tämä odotus pahimmalta. Kun rähinä
sitten alkoi he rauhoinuivat kokonaan.

Olimme kuulleet vihollisen yriaävän hyökkäystä täl-
tä suunnalta ja siksi jokainen tiesi edessä olevan kovan
ajan, josta selviäminen oli kaikilla vielä hämärän peitos-
sa, mutta jokainen toivoi kuitenkin läpäisevänsä rähi-
nän ehjin nahoin.

Hän muisti, kuinka tuo kaunis rauhallinen aamu oli
sitten äkkiä muuftunut kuin hornan myllyksi. Jostakin
kaukaa vihollisen puolelta oli ensin kuulunut muutamia
tykkien yhteislaukauksia, ja sitten oli kuin taivas olisi re-
vennyt ja kaikki muuftunut rätisevälcsi helvetiksi.
Kaikkialla paukkui ja jysiihteli, kiviä ja puunkappaleita
sinkoili ilmassa ja sitten jostakin ruolta suolta päin kuu-
lui kauhea huuto ja parkaisu, kuolevan ihmisen ruskan
huuto, joka tuntui kuin leikkaavan kahtia tämän kauhe-
an metelin, mutta häipyi sitten voimattomana sen se-

kaan, ikäänkuin osoittaen elämän heikkouden tässä ka-
malassa helvetissä, jonka ihminen itse sai aikaan.

Hän muisti selvästi tuon hetken, hän oli hätkähtänyt
omaa ääntäänkin, sillä se oli tuntunut tuossa metelissä
niin vieraalta, hänen sanoessaan pojalle, että se oli en-
simmäinen. Hän muisti pojan kasvot, ne olivat aivan
kalpeat, mutta niissä ei näkynyt pienintäkään pelon-
merkkiä, ne näyttivät vain niin merkillisen lapsellisen
vakavilta. T?imä on rykistökeskirystä, hän muistaa sano-
neen pojalle, sitä kestää vielä vähän aikaa, tdllä. tavalla
ne opettaa meidät kestämään seuraavan helvetin, joka
alkaa kohta kun tämä loppuu. Kumpi niistä on parempi
ei uskalla sanoa. Ainakin keskityksen lopunua voi vä-
hän nostaa pädrään poteron pohjalta ja ammuskella it-
sekin sekaan, ja aina parempi mitä enemmän ehtii sitä
tukalammaksi käy naapurin olo ja oma olo helponuu.

Niin sitten keskitys loppui yhtä äkkiä kuin oli alka-
nutkin ja sitä seurasi nyt lukemattomien käsiaseiden se-

kasotkuinen rätinä. Ilmassa vinkui ja sihahteli, mutta
oloa helpotti kuitenkin se, että voi itsekin vähän toimia.

Hän muisti ensimmäiset viholliset jotka hän näki sinä
aamuna. Ne tulivat ketjuna l<yyryllään juosten, heittäy-
tyivät välillä maahan ja sitten ampuivat, nousivat taas
nopeasti ylös, lyhyt syöksy jataas maahan, niin ne lähes-
tyivät nopeasti ,a hyökkääjää suojasi taemp a tuleva
ankara konekiväärituli, joka teki elämän täällä suoras-
taan helvetiksi, joskus suihku meni pelottavan läheltä,
kuulosti kuin kåärme olisi sihissyt jossakin puiden oksil-
la taikka ruohikossa.

Hän muistaa huutaneensa pojalle, ei päästetä niitä pi-
ruja läpi, sillä jos ne pääsee olemme hukassa, mutta mi-
ten lähellä ne jo olivatkaan ja aina lähemmäksi tulivat.

Kovia poikia olivat, ei mitään ensimmäisen teeren poi-
kia, näkyi selvästi, mutta ei näyttänyt olevan olo siellä-
kään kehuttavaa, sillä monelta näytti juoksu jäävän

kesken ja muutamia nä§i ryömivän takaisin viimeisillä
voimillaan.

Sitten tapahtui jotain, joka sai hänet kokonaan suun-
niltaan, se oli tapahtuma joka muutti hänen koko sen

hetkisen elämänsä ja johti hänen kohdaltaan sodan lop-
pumiseen. Poika hänen vieressään oli niin innoissaan
ertä oli menettänyt kokonaan pelkonsa ja varovaisuuten-
sa, hän nousi välillä poteron reunalle polvillaan ampu-
en siinä lähestyvää vihollista. Se oli uhkarohkeaa ja
vaarallista touhua, siksi hän oli monta kertaa varoitta-
nut poikaa ja kehottanut häntä olemaan varovaisempi
ja suojautumaan paremmin. Se oli niin tavallista, nuor-
ten poikien tapaista, hän oli sen monta kenaa huoman-
nut, ensin ollaan peloissaan mutta kun huomataan, et-
tei jokainen luoti olekaan se joka osuu, tullaan liian uh-
karohkeiksi ja varomattomiksi ja sitten käy huonosti,
niinkuin kävi nytkin. Hän oli huomannut vierustoverin-
sa äkkiä merkillisen hiljaiseksi ja vilkaissut häneen,
hän oli huomannut heti että jotain oli tapahtunut. Hän
oli ravistanut poikaa olkapäästä, mufta oli huomannut
sitten §pärån alta valuvan verivirran ja ymmärsi heti
mitä oli tapahtunut. Hän oli kohottanut pjan pädtå,

nähdäkseen oliko käynyt pahasti, mutta oli huomannut
ettei enää ollut mitään tehtävissä. Kiväärin luoti oli
mennyt kypärän läpi, tehnyt otsaan pienen rciän ja
murskannut sitten koko takaraivon.

Hän muisti miten se oli koskenut häneen, miten se oli
vihlaissut tuolta sydänalasta. Oli häneltä ennenkin kave-
ri kaatunut viereltä, mutta tämän pojan kaatuminen se

tuntui pahimmalta, ehkä se johtui siitä, että hän oli vie-
lä niin nuori. Hän muistaa miten suunnaton viha oli
äkkiä kuohahtanut hänen sisällään, miten hän oli me-
neftänyt kokonaan malninsa ja kopannut konepistoolin
käteensä, hypännyt poteron reunalle ja huutanut, te per-
keleet tapoitte hänet ja samalla ampunut lähestyvää vi
hollista. Sitten hän oli tuntenut äkkiä kovan iskun jos-

sakin polven kohdalla ja samassa oli osunut rintaan, se

salpasi hänen hengityksensä ja suu tulvahti verta täy-
tern. Maa tuntui keinuvan hänen allaan ja silmissä su-

meni, hän ei nähnyt enää lähestyvää vihollista vaan
hän tunsi kuin leijuvansa ilmassa ja sitten kaikki häipyi
johonkin kauas, kaikki pimeni hänen silmissään.

Hän oli tullut tajuihinsa vasta kaukana rintaman ta-
kana, haavat oli silloin jo sidottu ja hä,ntä kuljetemiin
parhaillaan sotasairaalaan. Siihen oli sota sitten loppu-
nut hänen kohdaltaan, mutta tällä paikalla, jossa hän
nyt oli, se ei silloin vielä loppunut, sillä sota kulki vielä
monta kertaa sen jälkeen tämän alueen yli.

Hän istui kivellä vielä kauan, syviin mietteisiin vaipu-
neena pitäen kypärää kädessään ja hiljakseen käännel-
len sitä ikäänkuin se olisi ollut jokin kallis aarre. Lo-
pulta hän nousi ylös, laski §pärän varovasti kivelle,
otti lapion ja alkoi kaivaa pientä hautaa. Jostakin muus-
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ta se olisi näyttänyt naurettavalta, joku toinen olisi eh-
kä heittänyt §pärään menemään tai ottanut sen mu-
kaansa, mutta hän ei tehnyt niin, sillä kypärä ei ollut
hänelle mikään romuesine, jota niin vain heitetään me-
nemään. Kypärään sisälryi niin paljon muistoja ja awc-
ja, ettei sitä niin voinut jåttdå, olkoon se sitten ollut ke-
nen päässä tahansa. Joka tapauksessa sen kantaja oli ol-
lut samoilla paikoilla ia tuntenut samaa kuin hänkin,
silloin kauan sitten, ja kuitenkin nyt tunrui silrä kuin se

olisi ollut vasta eilen.
Saatuaan kuopan valmiiksi hän otti kypärän ja laski

sen varovzrsti hautaan ja peitti sen huolellisesti. Sirten
hän asetti kummulle vielä isokokoisen kiven ikäänkuin
muistopaadeksi. Saatuaan ryön valmiiksi hän seisoi het-
ken kummun ääressä ikäänkuin kunniaa tehden, heirti
vihdoin lapion olalleen ja lähti hiljakseen ontumaan kG
tiaan kohden.
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SAHAN UÄNilE
VALKEASAAREN keskikaistalla sijaitsi rlm.
l4.lJR 6:n korsu Piiska. Samaan maasromuotoi-
luun korsun katon kanssa oli sen kupeeseen tehty
myös suorasuuntaustykin tuliasema, joka palveli
myös korsun polttopuuvarastona.

Eråånå kuutamoisena yönä talvella 1943 sattui
jokin tarkastuksia suorittava upseerijoukko pistäy-
tymään em. tykkiasemassa. Tällöin sieltä aluksi
kuului ihmettely: "Ohoh!" Sen jälkeen tuli nase-

vasti: "Voi h-tti!" T2imän jäkeen seurasi melkoi-
sesti muita erilaisia "sivistyssanoja" ja lopuksi
korsun ulkovartiomiehelle anneftu käs§:

- 
Hakekaa korsun esimies tänne!

Esimiehenä toimiva kersantti tuli paikalle unise-
na ja puolipukeissaan. Äskeinen sadamelija (pio-
neeriupseeri) osoini sormellaan puupinon päällä
lojuvaa sahaa ja kysyi:

- 
Mistä te olette saaneet tuon sahan pännin?

Kersantti kemoi saaneensa sahan muutamia vuo
rokausia aikaisemmin tapahtuneen asemien vaih-
don yhteydessä.

- 
Tarkastitteko kaluston?

Kersantti vastasi sen tapahtuneen, mutta pime-
ässä olleen paremmin lukumäärä- kuin laatutar-
kastusta.

- 
Senkin tunarit, ähisi upseeri. Hyvä kuitenkin

etteivät ole tappaneet itseään. Haluaisin myös ta-
vata sen hölmön, joka on laittanut räjähtävää tu-
lilankaa sahan pänniksi.

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