I3BNSA TPBSSAtr&T
t:o 2lg77l

r trtiehet kert(Dvat

t:o2

[3Bm §e3 TfAB STrtr &B
- rrriehet kertowal

't5. 2. 1971

15

VUOSIKERTA

.

KEFTOUUI(SIA

SOTIETTE

TAPAHTUTISTA

JULKAISIJA ta KUSTANTAJA Sotarnursto-yhdrstys I y
TOIMITUSNEUVOSTO Prrlrccr)lohlala K L OeSch. kenraalrtuutnanttr evp.
'
G Magnussori. everslr evp. V Nrhlrla. everslt evp
PAATOIMIT IAJA K L OeSch. kcrlraatrtuutnar)ltr evp
TOIMITUS He lsilrkr 26. Tootorrkatu 35 B puh 44 62 42
TOilIrtUSSrltl(\.1 E KUUSSaail. €,verSlI evp
T,lloU(l{,rrl)()rl.ll,t R K.tlIrvo {,vcrslrtuutnJIllr r_,vp
fILAUSKONTTOBI: LudvrgrnkalLr 1O puh 79 08 22 postrsrItotrtr 7259-j
ILMOITUSKONTTOBI Korkeavuorenk 30 Hkr j3 pui varhde 64 90 tl

VUOOESSA 12 iIUUEROA

.

TILAUSlIINTA

16 UX . TILAUI(SET

JA OSOTTTEEiI TUUTOKSET

PUI{. ?E OA 22

LAURI ALA.JÄÄSKI

sA'twt

Leipäsuon maastoa

SAAPUESSAMME iltahämärissä joulukuun 15. päivänå 1939 Sumrnan rintamalohkoon kuuluvalle Merkin
alalohkolle voimme vain aavistella, mitä tulisimmekaan täällä kokemaan. Saattoi olla onneksemme tulopäiväksi kuten lähipäiviksikin sattunur verrattain hiljainen vaihe mainitulla lohkolla, joten vältyimme
mahdolliselta ryrmäykseltä heti ensimmäisessä erässä.

T?illä sattumalla saattoi olla suuri merkitys

omaa

kestoky§ämme ajatellen. Painostuksen näet vähitellen kasvaessa mekin kasvoimme siinä mukana, emmekä näin olleet joutuneet käymään "lattiassa" koko
"ottelun" aikana.
Kapteeni R. F. A. Hallbäckin pataljoona johon
kuuluimme, muodosti yhdessä ratsum. G. A. E, Ramrtt)'n ia kapteeni P. Kanteleeru pataljoonien kanssa
Osasto B:n (Os. Berg).
Pataljoonamme miehitti seuraavana päivånä etulinjan asemat Munasuohon rajoittuvalla Merkin lohkolla. Täällä olivat sodan jäljet jo nähtävissä. Edellispäivien taistelujen jäljikä kaksi tuhottua hyökkäysvaunua lojui asemiemme edessä. Jäljistä päätellen vaunur
olivart ajelleet asemiemme yli pitkin taisteluhaudan
valleja.

Kolme viikkoa, jotka vietimme "Merkillä", antoi-

Talvisotaa
Leipäsuon
liepeillä
vat meille monia

kokemuksia. Muistamme Munasuon, tutustuimme Lumpeistenojaan, koimme sodankäynnin kaikessa karuudessaan. Tulimme huomaamaan, kuinka vähäiseksi ihminen tuntee itsensä tykistökeskiryksen armottomassa kentässä. Tappioiltakaan
emme voineet vältcyä, mutta ne eivät meitä liioin jär§ttäneet, olimme saaneet tuntuman sodan pauhaavaan arkeen ja tottuneet suuriin vaikeuksiinkin. Niinpä kävi, että vaihtavan rykmentin saapuessa tuntui
haikealta lähteä tutuiksi käyneiltä tanhuvilta kohti
tuntemattomia kohtaloita.
Jätimme Mannerheim-linjan, joka useita viikkoja
oli maailman suuren ihailun kohteena. Millaiseksi
kuviteltiinkaan rajojemme ulkopuolella tämän tarunhohteisen linjan rakenteellisuusT Ken joutui käytännössä näkemään tämän linjan esimerkiksi Munasuon-Lumpeistenojan tienoilla, oli todettava, että tämän maineikkaan linjan vahvimpana oli sittenkin
juuri sen ihailtu nimi.
Venäläisten suurhyökkäyksen alkaessa helmikuun
alussa olimme väliasemaa varustellen reservinä asemien takana Kuikkalammen maasrossa. Mannerheimlinjan alkaessa horjua helmikuun ll-I2. päivinä pataljoonamme siirrettiin nopeasti Kangaspellon, Paake33

lin kautta Muolaan kirkolle, jonne saavuttiin

13.
päivän iltana. Täällä oli samana päivånä tapahtunut
sisäänmurto ja pataljoonamme sai käskyn ryhtyä yön
aikana vastahyökkäykseen. Tehtävämme rajoittui kuitenkin verrattain vähäiseksi, sillä yleistilanne alkoi
nopeasti muuttua, joten vastahyökkäyksestä laajem-

oli luovuttava.
Tapahtumien ketju oli päästetty irralleen, rintamalinjat alkoivat liikkua. Samana päivänä Summan lohkolla tapahtunut laaja sisäänmurto aiheutti uuden tilanteen. Pataljoonamme suoritti täyskäännöksen ja tavoitteena oli jälleen tuttu Kuikkalammen maasro.
Tåähä käsin voisimme nopeasti miehittää väliaseman
Kämärän-Leipäsuon maastossa. Enteellinen 13. päivä muodostui kohtalokkaaksi Summan lohkolle, syntynyttä murrurnaa ei voitu enää tukkia ja aukosta
työntyi vihollismuodostelmia jatkuvana virtana kohti
Kåmtuåå.
Vänrikki Nurmen konekiväärijoukkue johon kuuluin, oli alistettuna kapteeni tVestergrenin komppanialle. Tämä osasto miehitti helmikuun 16. päivän
aarnuna Kattilanojan tiestä alkaen Leipäsuon pohjoisreunan. Muu osa Hallbäckin pataljoonasta oli Ilämärän asemalta Kiimärän §lään johtavan rien varressa aina Perojokeen saakka.
Ei ollut suinkaan liian aikaista miehittää nämä
asemat, sillä saman päivän iltahämärisså ajoivat ensimmäiset hyökkäysvaunut asemien eteen Kämärän
asemalta §lään johtavan tien suunnassa. Tämä
"tervehdyskåynti" ei vielä pahempaa yhteenottoa
synnyttänyt, joskin komppaniastamme kaksi miestä
haavoittui. Seuraavana iltapäivänä oli hyökkäysvaunujen lisäksi ehtinyt jo jalkaväkeåkin mukaan, mutta
hyökkääjät lyötiin tappioita kärsien takaisin omien
menetyksien jäädessä vähäisiksi.
Painostus kasvoi jatkuvasti tien suunnassa, niinpä
seuraavana päivänä sunnuntaina 18. helmikuuta
hyökkääjä yritti entistä suuremmin voimin murtautua
asemiimme, mutta vaiherikkaiden taistelujen jälkeen
hyökkäys torjuttiin. Tämä päivä oli konekiväärikomppaniamme osalta sodan raskain, sillä mm. kornetti
Janssonin joukkue menerti kaatuneina, kadonneina ja
haavoittuneina puolet silloisesta vahvuudestaan. Tämän päivän kokemukset myös osoittivat, kuinka epätasaiseksi käy taistelu silloin, kun puolustaja ilman
riittäviä toriunta-aseita yittåå pitdå puoliaan hyökkäysvaunuja vastaan. Rohkeinkin taistelija tuntee io
tällöin ennakkoon olevansa heikommassa lähtöasemassa kuin vastassa oleva tulta sylkevä hyökkäysvaumassa mitassa

nu.

Jos olikin Kämärän tien varsilla tiukat okavat ja
niin kuin näyttäisi paine tulisi yhä vain nousemaan,
szunaan aikaan Leipäsuon pohjoisreunan miehittänyt
Osasto tVestergren oli jäänyt vähemmälle huomiolle.
Leipäsuohon työntyi pohjoisesta tylppä maastoniemeke, jonka kärkeen oli kaivettu taisteluhautaa sa34

dan metrin verran. Niemen kärjestä suoraan etelään
aukeni lähes kilometrin laajuinen avosuo. Suon pohjoisreunaa seuraten halkoi maisemaa tukevan näköinen piikkilankaeste. Niemessä oleva tukikohtamme
oli tavallaan erillinen, sillä matkaa osaston majoituspaikalle kertyi runsas kilometri, yhteyden ollessa lähettien varassa. Tukikohtamme miehityksestä vastasi
vänrikki Ked.on kiväärijoukkue, minkä lisäksi molemmilla sivustoilla olivat konekiväärit, jotka tosin asemistaan eivät pystyneet ampumaan tukikohtamme
eteen.

Tällainen tulivoima siis hallitsi tukikohtaamme,
joskin on muistettaya, että yksiköt eivät olleet enää
täysivahvuisia. Erillisestä asemastamme huolimatta
tunsimme olomme verrattain turvalliseksi, sillä hyökkäysvaunut eivät pystyisi tässä maastossa ahdistelemaan. Mikäli jalkaväki ryhtyisi laajan suon yli hyökkdåmådn, siitä vaarasta uskoimme selviytywämme.
Saimmekin olla joten kuten rauhassa kunnes 20.
päivånä helmikuuta alkoi rykistötuli asemiamme vastaan. Keskiryksen tauotessa yöksi se alkoi seuraavan
päivän valjetessa entistä ärhäkkäämpänä ja jatkui pienin keskeyryksin iltah?imäriin. Kun 22. päivåoä tavan-

mukainen keskitys oli jauhanut asemiamme useaan
otteeseen, aloimme aavistella hyökkäyksen jälleen olevan tulossa. Iltapäivä oli jo pitkälle kulunut, kun keskirys oli vihdoin tauonnut. Nousimme koloistamme
tarkastelemaan hävityksen jälkiä, joista eniten huolestutti osaksi tukkoon mennlt taisteluhautamme.
Ihmetellessämme maisemakuvan äkillistä muutosta
joku vartiomiehistämme ilmoitti hätäillen, että suo on
mustanaan vihollisia. Keskellä suota oli tosiaan vihollisia, mutta ei nyt aivan mustanaan, kuten vartiomies hiukan hermostuneena oli ilmoittanut, mutta
komppanian verran heitä saattoi tosin olla. Päällystakit yliään ilman lumipukuja nuo miehet kahlasivat
vyötäisiään myöten hangessa kohti asemiamme. Matkaa oli jäljellä vielä 500 metriä ja vaikka vauhti ei
ollutkaan nopeimpia, niin välimatka kuitenkin metri
metriltä lyheni. Yaanivaa odotusta jatkui puolellamtarkoituksella avata tuli vasta lyhyeltä etäisyydeltä. Seuratessa vihollisen ponnisteluja häivähti mieleen jopu säälin tunne. Olisimmeko gentlemanneja
ampuessamme miestä, jolla on jo ilmankin riittävästi
vaikeuksia.

Sota oli jo kuitenkin raaistanut luonnetta, inhimillisyyden käsitteet väljentyneet ja niinpä etusormella oli
vastustarnaton halu hakeutua liipaisimelle. Tarjoutui
tilaisuus kokeilla kiväärien tarkkuutta, iolloin osoittautui, että pystykorva oli täydessä vireessä. Hämärän
tullessa tilanne oli selvitetty tuloksella, että puolet vihollisen komppaniasta jåi suolle odottamaan ikuisen
kevään tuloa, toisen puolen kaivautuessa lumeen ja
vetäytyessä pimeän tullen takaisin.
Että olimme vihollista kohtaan näin tylysti menetelleet, saimme samana iltana kostoksi aikamoisen kra-

naattiryöpyn. Seuraavan aamupäivän aikana tykistötuli entisestään voimistui, enteillen iltapäiväksi "uusintanäytöstä" edellisen päivän kohtauksesta. Näin rapahtuikin sillä erotuksella, että hyökkääjien lukumäärä
oli hiukan kasvanut. Hyökkääjien onnistui pädstå låhemmäs esteitä kuin edellisenå päivänä, mutta muuren
oli loppunäytös täydellinen uusinta edellisen päivän tapahtumista.

Tavoilleen uskollisena vihollinen yritti kahtena seuraavanakin päivänå kahlata vastarannalle, murra
suo osoittautui hankalaksi ylittää. Piikkilankaesteelle

joten kuten päästiin, mutta siihen kompastuttiin. Kaatuneiden tummat hahmot muuttivat lumikuvan kesäisen kirjavaksi.
Helmikuun 26. päivå valkeni ukkosen lailla pau-
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haavan tykistötulen säestämänä. Keskiq,ksen aamupäivällä tauottua lähdin tavanmukaiselle päiväkierrokselle, jonka aikana kävin joukkueemme konekivääriasemat ja erikoishuolenani oli yhteyden pito vasemmalla olevaan vänrikki Kedon tukikohtaan. Puolipäivå oli käsillä ehtiessäni juuri alkavan keskityksen
ajaksi tämän tukikohdan taisteluhautaan. Hauta oli
jauhautunut monin paikoin tukkoon, mutta tarjosi
kuitenkin avomaastoon verrattuna turvallisen tuntuisen suojan sen yllä riehuvaa teräsmyrs§ä vastaan.
Keskirys oli raju, tarkoituksena oli yarmaan pitää
päämme matalana, jotta samaan alkaan etenemään
lähtenyt jalkaväki onnistuisi päåstå tavoitteeseensa.
Tulituksen kestetq,ä puolisen tuntia putket jälleen vaikenivat 1a tuokio vain, niin yksi toisensa jälkeen
aloimme kömpiä koloistamme ylös.
Muistikuvani mukaan meitä oli pystyssä yksitoista
miestä
kaikki eivät nousseet. Samanaikaisesti puolet miehitysjoukkueesta
oli lepovuorossa osaston majoituspaikalla, tullakseen yöksi vartiovuorolleen.
Kuten odotettiin vihollinen oli jälleen liikkeellä.
Epäilikö hyökkääjä kenties tykistötulensa tarkkuutta,
tai oltiinko H-hetken aikataulusta jäljessä, hyökkäysmuodostelman kärki oli näet tulituksen tauottua vielä

neljän-viidensadan metrin päässä
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asemistamme.

Huomiomme kiinqri suolta kuuluvaan kovaan meteliin. Asemistamme katsoen näytti ilmeiseltä, että hyökkääj1ä oli vaikeata saada etenenemään. Sieltä täältä
sinkoilevat erittäin voimalliset moneen kertaan toistetut komentosanat antoivat tukea käsirykselle, että
joukkoja kenties ajettiin eteenpäin.
Tunsimme mielihyvää oman tykistömme arnpuessa

muutarnan kranaatin sarjan vihollismuodostelman
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Taisteluasemien seutuja Summan Leipäsuon
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keskustaan. Todellisen täysosuman aiheurtama pakokauhu oli silmin nähtävissä. Valitettavasti sarja jäi sinä päivänä lohkollamme ainoaksi.
Hyökkääjien lukumäärä alkoi hahmottua, ehkä heitå. oli patal joonan verran kahlaamassa kohti asemiamme. Muutamilla harvoilla olivat lumipuvut,
mutta yleiskuvaa hallitsivat päällystakein varusterur
tuilnat hahmot. Vihollinen oli lukumääråhåän ylivoimainen, mutta edellispäivien kokemukset mielessä keskuudessamme ei ollut ainakaan nä§vää levonomuurta havaittavissa.
Hyökkäysmuodostelman kärki oli vihdoin edennyt
ampumaetäisyydelle, 1a nyt oli meidän tilaisuutemme.
Suurehko etäisyys haittasi aluksi osumatarkkuurra,
mutta sittenkin veli toisensa jälkeen tuupertui hankeen. Leipäsuon jäåtäva hanki otti heidät kuolettavaan syleilyynsä. Tilanne muistutti tapahtumia ampumaradalla, maaleja oli jatkuvasti tarjolla, parhaita valittiin ja välimatkan lyhenryessä tulokserkin paranivat. Oma asemzunme tuntui verrattain turvatulta, hyökkääjän luodit osuivat ylös puihin. Uskoimme
lisäksi piikkilankaesteen ainakin hidastavan päälle
tuppaavaa vihollista.
Ryhmiryksen kärki oli lopulta saavutranut jo piik-

kilankaesteen, jossa viholliset ilmiömäisen nopeasri
kaivautuivat lumeen. Kauempana oli vielä tulijoita
riittävästi, joten ammunta jatkui keskeyrykserrä, mG.
nen matkaajan päättäessä maisen vaelluksensa Leipäsuon armottomaan hankeen. Esteen taakse kaivautuneisiin oli vaikeampi osua, sen sijaan heidän tulensa
oli jo vaarallisempaa.
Ammuskelin pystykorvallani eräässä ampumahaudan mutkassa, aivan rinnan muistikuvani mukaan
Oksanen-nimisen miehen kanssa. Emme liikoja puhuneet, mutta tunsimme olevamme kuin toinen toisemme tukena tässä vähälukuisessa puolustajien joukossa.
Välimatkan ollessa enää runsaat sata metriä osuminen ei ollut vaikeat.r, mutta uhkaavan usein iskeyryi
luoti myös taisteluhautamme reunaan. Meidät oli havaittu. Ollessani jur-rri painamassa liipaisinta kuulin
vieressäni terävän naksahduksen,
kääntäessäni päåtäni huomasin toverini mitään sanomarta
lyyhisryvän
jalkoihini. Luoti oli osunut läpi kypärän keskelle otsaa, mitään ei ollut enää tehtävissä,
toverini sodankäynti oli päätrynyt.
Vaihdoin ampumapaikkaa, sillä oletin entisen käyvän kohtalokkaaksi. Entisen asemani edessä oli murros, joka esti näkemästä erästä kohtaa piikkilankaesMiehet taisteluhaudoissaan Summan Leipäsuon rintamalla
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teeltä. Muutettuani paikkaa ilmeni, että juuri siitä pimentokohdasta vihollinen oli kaivautunut esteen alta
ja saanut pikakiväärinsä asemiin esteen sisäpuolelle.
Joku miehistämme oli tämän hankkeen huomannut,
sillä kiväärien takana olevat vainajat olivat muistuttzunissa jäljestä tuleville, kuinka sopimattomaan
paikkaan he olivatkin aseensa sijoittaneet. Esteen alla oli käytävä, mutta kuinka paljon oli miehiä jo sisäpuolella, sitä oli vaikea päätellä.
Esteen ulkopuolella sen sijaan nä§i liiketrä, murra
kaivautuminen oli yleistä. Vilahtelevia maaleja oli
edelleen tarjolla kysyntää vastaavasri, mutra saartoi
havaita, että eteneminen oli pysähtymässä. Takanamme kuului räjähdyksiä, joihin erune aluksi kiinnittäneet huomiota, mutta niiden uhkaavasri lähestyessä
asemiamme ilmeni, että §seessä oli kranaatinheitintuli. Räj?ihdykset halkoivat ilmaa jo kiusallisen lähellä. Olimme kahden tulen välissä.
Olin juuri ottamassa sopivaa uhria jyvälle kun kiväärijoukkueeseen kuuluva ryhmänjohtaja, alikersantti Seppälä tuli huolestuneen näköisenä viereeni sanoen:
Ammu sinä toi nrlenjohtaja tuolta!
Hän sanoi
-valkoisen §pärän hetkeksi nousevan lumivallin
takaa, sekä nopeasti painuvan takaisin. Arveli olevan
§seessä krh-tulenjohtajan, koska kypärä näytråytyr arna silloin, kun ammukset räjähtelivät takanamme. He
olivat moneen kertaan yrittäneet ampua lqpäråå,
mutta osumama. Valkoinen kypärä lumea vastaan oli
vaikea maali. Hän näytti paikan, mistä kypärän pitäisi ilmestyä, emmekä odotuksessa pertyneetkään, sillä
kiiltävän valkoinen kypärä kohosi jälleen hitaasti, nä§i muutaman sekunnin liikkumattomana ja painui
jälleen nopeasti alas. Olipa todella aavemainen nä§.
Tuotti hankaluuksia ottaa jyvälle valkoista §pärää, vaikka vapaasti katsoen ääriviivat erottautuivatkin. Arvioin välimatkaksi sataviisi§mmentä, asetin
kiväärin valmiiksi, puuttui vain, että kypärä ilmesryisi
näkyviin. Ja sieltä se lumivallin takaa hitaasti nousikin. Kypärä oli muutaman sekunnin liikkumattomana, nyt se on tähtäimellä, qalkoiset ääriviivat hukkuvat kuin usvaan, painan hiuksen verran piippua alas
laukaus. Laukaus osui, §pärä kohosi kuin räjäh-dyksen voimasta lentäen kaaressa
parisen metriä kantajastaan sivuun. Seppälä vieressäni ihmetteli tyytyvåisenä myhäillen kypärän lentoa. Niin, mikä voima olikaan aiheuttanut harvinaislaatuisen lennonT
Tätä ihmetellessämme kranaattisarja räiski uhkaavan lähellä takanamme. Teki mieli painautua montun pohjalle, mutta etumaastoakin oli pidettävä silmällä. Emme ehtineet muuta kuin ihmetellä, kun kranaattituli lakkasi. Eikä se sinä päivänå enåå alkanut.
Näynelikö valkoinen l<ypärä sittenkin tärkeätä osaa
meneillään olevassa näytöksessä?
Iltahämärä oli jo laskeutumassa suon ylle peittäen
suojaavalla hunnullaan pysähtyneen vihollisen. Pimeän tullen oli turvallista vetäyryä takaisin, niiden

jotka vielä pystyivät vetäyrymään. Suo oli tänään ollut
armoton, se oli jälleen vaatinut viholliselta veronsa.
Kaatuneiden lukumäärä oli tåndån ollut suurempi
kuin edellispäivien tappiot yhteensä.
Ehkä vihollinen oli saanut suostamme jo §lläkseen, sillä seuraavana päivånä suolla ei havaittu minkäänlaista liikettä. Eilispäivän kammottavat jäljet olivat nähtävissä,
mutta he eivät enä liikkuneet.
Yleistilanne -rintamilla oli yhä muuttumassa. Ylivoimaisen painostuksen edessä oli tuuma tuumalta
väistyrtävä. Tästä seurauksena saimme 27. päivån ikana käs§n vadytyå väliasemasta. Leipäsuon maastosta luovuttiin,
siirryttiin viivytystaistelujen liikkuvaan kauteen. Hallbäckin pataljoona kävi uuvuttavaa viivytystaistelua sodan loppuun saakka, jolloin harventunein
rivein päädyimme Rajaharjun-Patakahian-Näätälän kautta Taliin. Vetäyrymisvaiheen taistelut, joissa
oltiin asemissa tasamaalla, kasvattivat tappioita
huomattavasti nopeammin kuin kaivetuissa asemissa
ollen. Vaikka aikaisemmat asemat eivät olleetkaan
sen kummempia kuin tavallinen taisteluhauta, ja sen
yhteyteen kaivettu konekivääripesäke. Lumeen kaivettu konekivddriasema ei näet suojannut suorasuuntaustykkien tulelta, jotka tykit olivat lumeen poljettujen,
rintamatulta ampuvien konekiväärien kauhuna.
Saattaa olla yllättävää konekiväärikomppanian tulivoiman huomioon ottaen, että viivytystaistelun aikana komppaniamme miehet kaatoivat yksiryisillä kivääreillään enemmän vihollisia kuin konekivådreillåån.
Näin tapahtui. Emme silti saa syyttää konekivääriampujia saarnattomuudesta. Monissa tapauksissa viivytystaistelun lumiasemista suoritettu tulenavaus konekivåärillå olisi merkinnyt samaa kuin itsemurha. Kokemu$akin oli. Eikä meillä suinkaan ollut miehiä tarpeettomasti uhrata.
Suorasuuntausrykit olivat näet yleensä ampumavalmiita aukean toisella laidalla, josta vainusivat liiankin hyvin konekivääriemme olemassa olon. Usein jo
ennen tulenavaustrunme. Yksiryiset kiväärimiehet sen
sijaan saivat ampua pitkään samasta asemasta, ennen kuin heidät keksittiin, jos keksittiin ollenkaan.
Heidän tulensakin oli tehokasta.
Oli tietenkin suojattujakin konekivääriasemia, joista päästiin ampumaan sivustatulta, itse asemien ollessa suorasuuntausrykeiltä suojassa. Maastohaitat sekä
kiire oli usein esteenä tällaisten asemien saamiselle,
sillä ihanneasemia ei ollut valmiina ja kiireessä ei ollut aikaa ryhtyä kunnollista rakentamaan. Kun kaiken muun touhun lisäksi olisi vielä pitänyt aamuöisin
pari kolme tuntia nukkuakin.
Paljon olimme kokeneet, jotain jo ehkä unohtaneetkin, mutta mieleeni on kuitenkin elävästi syöpynyt
komppaniamme lähetin Miikelän sanat 13.3. "Kello
yksitoista tulee rauha".
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MUOLAANJARVEN R'
OLIMME olleet Oinaalasta perääntymisen jälkeen
pari päivåå "mukamas" levossa jossakin Paakkolan-Mälkölän seuduilla. Mutta ei sitä juuri levoksi voi
sanoa, koska heti ensimmäisestä päivästä lähtien alkoi
ankara korsujen kaivu. Hermot siinä kuitenkin vähän

rauhoittuivat koska olihan työ kuin ainakin rauhanaikaista touhua. Ei kuulurnut kovaa tykistoammuntaakaan, olihan "vanjakin" muuttopuuhissa. Se
oli taaskin saanut vallattua uutta maa-alaa, niin että asemien vaihto oli heilläkin käynnissä. Ilmatorminta oli sitävastoin mitä vilkkainta, ilmatkin olivat oikeaa lentosäätä. Se ei paljon meidän korsuntekohommia häirinnyt, kun vain muistimme pitää h1vää huolta naamioinnista ja olimme itse ilmasuojassa koneitten päällä ollessa. Ne kyllä pommittivat ia ruuttasivat
konekivääreillä armotta, kun vähänkin jotain liikettä
näkivät.
Saimme montun kaivettua

ja varasimme juuri kattohirsiä, kun työmme taaskin kerran keskeytettiin. Se
ei ollut meille mitään uutta, olimmehan kaivaneet jo
niin monta monttua, jotka sitten jäivät vain montuiksi, niin nytkin.
Tuli komppanianpäällikön, luutnantti Pokkisen låhetti teltalle ja ilmoitti: "Tykinjohtaja heti komentoteltalle!" Oli jo iltapimeä, arvasimme mistä on taas
§symys, tietysti meillä on lähtö edessä. Ehkä sentään
saadaan yö nukkua rauhassa ja aamulla sitten vasta... Tykinjohtaja, alik. Vasama saapui hyvin nolon
näköisenä korrrntoteltalta. Aloimme jo kiireisimmin
panna kamppeita kasaan, Vasama sanoi: "Oikein
pojat, lähdemme heti matkaan, ja suunta on entinen,
siis "Osasto Pöyry" Muolaanjärven rannalla oleva Ilveksen Lylä." En enää muista, kenelle meidän piti siellä ilmoittautua, mutta se oli Osasto Pöyryn alaisia
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porukoita. Kirosimme kohtaloamme katkerasti. Miksi
emme saaneet taistella oman pataljoonan, siis JP 2:n
mukana, vaan meidän oli aina oltava "alistettuna".
Siellä jos tiedettiin, että meitä on jäljellä vain mies tai
pari ja jonkinlainen tykin tapainen, niin heti meidät
hälytettiin sinne. Näin oli tapahtunut joulukuun puolivälistä lähtien ja jatkui sodan loppuun asti. Tiesimme
jo edeltäkäsin kohtalomme, olimme siellä kuin "mustalaiset". Emme aina muutamaan påivään saaneet
tietää, mistä saamme ruokaa, mistä kuivan muonan,
mistä saamme yösijan, kun meillä ei ollut omaa telttaa koskaan mukana. Niin kävi nytkin. Alik. Vasama sanoi, että "kaikki muut varusteet otetaan mukaan, mutta teltta jåtetåån paikoilleen, lähdemme heti matkaan".
Oli jo aika myöhäinen, ehkä kello 20 maissa, kun
erosimme omasta yksiköstämme, JP 2:sta, jota emme
enää sen jälkeen tavanneetkaan, kuin vasta parin päivän kuluttua aselevon jälkeen. Niin siis lähdimme
matkaan yötä vasten tuolle I5--2O km marssille, jolta olimme juuri muutama vuorokausi sitten tulleet,
siis 17-18. pv:n välisenä yönä. Jokainen hiihteli vaiti, kaikilla oli mieliala aivan "mollissa". Miksi meitä
rangaistaan ja kidutetaan tållå tavalla. Miksi meitä
ei voitu jo jåttåå perääntymisen aikana Ilveksen §lään, vaan väsyneiden miesten piti tehdä tuo noin 40
km matka aivan turhaan. Kaivaa pari päivää melkein yötä päivåå kädet rakoilla korsua, ja nyt lähteä
taas yötä vasten takaisin samoille 1äljille. Kyllä elämä
oli kovaa ja katkeraa.
Mutta matka jatkui hiljalleen, niin että olimme johonkin aikaan yöllä perillä Ilveksen §lässä. Saimme
jostakin jo tutuksi tulleen määräyksen; etsikää nyt itsellenne vähän lämpimämpåå paikkaa loppuyöksi ja

Muolaanjärvi rintaman kohdalla

NTAMALLA
Taistelun iälkiä vuotta myöhemmin
kuvattuna Summan
Muolaan asemissa

-

sitten aamuhämärissä viekää tykki asemiin, josta saa
lähemmät ohjeet aamulla. Jätimme tykin ja ammuslaatikot siihen betonikorsun eteen, niitä nä§i olevan
siinä lähellä kaksi, molemmin puolin tietå, 40 metriä
vain väliä. Hevosmiehen lähetimme johonkin taaksepäin käskien etsiä itselle ja hevoselle jokin suojaisempi
pesäpaikka vähän kauempaa, mutta aamulla tulla ilmoittamaan jotain itsestään, jos meille hätä tulee. Yksi mies jätettiin vaftioon tykille ja me toiset painuimme bunkkerin sisälle, vaikkei sinne olisi sopinutkaan.
Menihän sekin loppuyö jotenkin, betoniseiniin nojaillen, koska ei edes lattialla voinut istua, kun siinä oli
vettil ia uutta tippui katosta. Se olikin vain kk-bunk-

kerin osa, missä näin yön aikana oli vähän tilaa meillekin "alistetuille" vieraan yksikön miehille.
Aamuhämärissä meille neuvottiin, mihin pitää viedä
tykki asemaan Kangaspellon §lään päin. Kylien välillä oli jonkinlainen joen tai puron tapainen ja silta,
jota piti varmistaa. Vihollinen ei ollut vielä ehtinyt
joelle saakka sillä kohdalla. Saimmekin tykin asemiin
tien varteen ja parivartion sille. Sitten me toiset lähdimme majoitus- ja muonatiedusteluun. Majoituspaikka löytyi helposti, mutta muonajuttu oli jo vaikeampi. Vihdoin tukikohdan päällikön vaikutuksella sekin
järjestyi, kun sanottiin, että eihän me voida syömättä
tdållå olla ia tapella. Majapaikaksi valitsimme erään
pienen mukavan talon estelinjojen läheltä. Illalla pimeällä lämmitimme talomme. Jokainen etsi nukkumapaikan, mistä parhaaksi näki. Me Vasaman ja eräån
kolmannen pojan kanssa nousimme uunin päälle, jossa oli lämmin ia hyvä nukkua.
"Kranuja" tippui lähistölle harvakseen, mutta eivät ne meitä erikoisesti häirinneet. Vihollinen piti vain
tarkistusammuntaa Muolaanjärven takaa Ilveksen
§län linjalle. Seuraava päivå oli pilvinen, joten
voimme lämmittää kämppämme jo iltahämärissä. Mutta voi surkeutta, kun iltayöstä talo syttyi tuleen, hädin
tuskin pääsimme kampsuinemme karkuun. Mutta ei
mitään hårää, sillä olimme päivällä tehneet uusia majoitustiedusteluja. Tien vastapuolella oli iso perunakellari tyhjänä, ja menimme sinne. Siellä oli kylmä,
mutta turvallinen olo, olihan se oikein valettu betonista ja kivestä. Aamulla jv.äljät olivat meille pahaD?, kun muka sytytimme talon tahallaan palamaan
ja he sitten saivat kovan tykistökeskiryksen niskaansa. Varmaan "vanjakin" luuli, että nyt suomalaiset
jo lähtevät peräänrymään Ilveksen kylästä, koska kylää
alkoivat polttaa.
Muutaman vuorokauden kuluftua, kun jouduimme
perääntymään estelinjojen taakse, vihollisen edettyä jo
esteille saakka, meni parikymmentä "vaniaa" peräkanaa samaan kellariin, jonka oviaukko oli sinne
meille päin. Meillä oli tykki asemissa nyt aivan betonibunkkerin takana mäen nyppylällä tien varressa n.
70 m päässä kellarista. Meitä harmitti moinen julkeus, kun keskellä päivåä marssittiin meidän entiseen
majapaikkaarnme noin röyhkeästi. Ammuimme puolenkymmentä kranaattia oviaukosta sisälle, mutta ei
tullut yhtään ukkoa ulos. Vihollinen itse vielä varmisti
työmme. Se alkoi ampua järcållä tykistöllä, tavoitti
kait meitä ja bunkkereita. Mutta ryhmä jäi ainakin
lyhyeksi ja yksi kranaatti osui kellariin, joka sortui ia
näin se muodostui vihollisen omaksi joukkohaudaksi.
Ilveksessä esiintyi muutenkin aika röyhkeää porukkaa. Eråä,näkin aamuna bunkkerin teräskuvussa oleva
vaftiomies ilmoitti: "Vihollisen puolella estelinjan takana heilutetaan valkoista lippua. Sieltä lähestyy
luultavasti venäläinen upseeri." Bunkkerissa oleva
meikäläinen luutnantti kielsi ampumasta, koska ne
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varmaan antautuvat vangiksi. Venäläinen käveli aivan suoraan piikkilankaesteelle ja viittoili meikäläisiä
tulemaan sinne ja näytti, että ei ole aseita. Kun luutnantti meni myös esteelle ja ilman aseita, alkoi neuvottelu. Meitä keräänryi ulos asemiin ja mikä mistäkin
seuraarnaan tilannetta arka liuta porukkaa ja ottamaan vastaan, jor sieltä rupeaa tulemaan vankeja
paljon. Vartiomies oli panssarikuvussa valmiina sormi konepistoolin liipaisimella. Toisetkin olimme varuillamme, koska arvelimme jonkin petoksen olevan
§symyksessä. Aikansa neuvoteltuaan venäläinen näytti kädellä kaulaansa, että sitten tuosta pannaan poikki. Hän käänryi ympäri ja lähti marssimaan selkä suorana taakseen vilkaisematta takaisin. Hän oli vaatinut meitä antautlunaan. Samalla tien kahta puolen
kätkeytyneet jo aamuvarhaisella tulleet venäläiset
avasivat ankaran tulen. Hädin tuskin meikäläinen
Iuutnantti ehti pelastamaan nahkansa. Oma kp.mies
hyvästä asemastaan alkoi suolata vanjoja maantien
ojiin, samoin me toisetkin avasimme kiivaan tulen.
Vihollisia oli arvion mukaan ainzrkin sata miestä siinä estelinjan takana. Osa kaatui, osa pääsi olan pohiaa ryömien pois. Petollinen "rauhanenkeli" kaatui
tielle tovereittensa keskelle.
Nyt tuli meillekin kiirettä kun täyryi torjr-ra tankkien hyökkäy.ksiä tien ja Muolaanjärven suunnalta ja
pian myös Ayråpäån1ärven puolelta. Osumia saatiin,
mutta linjojen välit olivat niin lyhyet, että viholiinen

kivääri asemissa

Soppaa tuotu
etul injaan

Kannaksel la

Pst.ioukkue lähdössä

aina yön aikana, jopa päivälläkin hinasi ne tankkinsa pois, jotka vielä kannatti pois korjata. Siten niitä
emme päässeet lopullisesti tuhoamaan.
Ilmapommitus ja tykistön tulikin oli aika ajoittain
niin kovaa, että muutaman laukauksen jälkeen meidän oli aina tykki vedettävä pois asemista bunkkerin
seinän viereen suojaan, ettei se olisi tuhoutunut. Jos
olisimme sen menettäneet, olisimme olleet aivan turvattomia, niin me itse kuin jv.porukatkin. En ainakaan minä nähnyt enkä kuullut siinä lähettyvillä olevan muita pst.porukoita, koska meidän piti hypätä
edestakaisin paikasta toiseen. Ei ollut rurvaa olla
enää missään betonikorsussakaan, koska järeä tykistö
jys§tti korsun seiniä jatkuvasti. Samoin ilmahyökkäykset järisyttivät tuota betonijättiläistä ja kaivoivat
maata sen ympäriltä suurilla pommeillaan. Teräskupu bunkkerin katolla sai täysosuman ja halkesi. Sisällä oleva vartiomies meni tainnoksiin. Myöhemmin
kuulin, että teräskupu oli useamman osunan jälkeen
pudonnut alas ja koko bunkkeri kallistunut.
Kerrankin sattui aivan harvinainen tapaus, kun
mentiin rykkiä ja ammuksia pelastamaan bunkkerin
suojaan. Toiset pojat vetivät rykkiä ja me jäljessä ammuksia. Tykj. Vasama edellä, Uola Yåinö keskellä ja
minä jäljessä. Jokaisella oli molemmissa käsissä ammuslaatikko, joissa oli ammuksia muistaakseni ) kpl
kussakin. Joku suhahti ohitseni, joko kranaatin sirpale, betonin kappale tai kivi, koska lähelle tuli "kranuja". Se iski Uola Väinön vaserunan käden zurunuslaatikkoon, joka räjähti, Uola kaatui ja me toiset ihmeteltiin, mikä se meidän keskellä oikein räjähti. Uolalta meni vasen jalka aivan juuresta poikki, vaatteet vain pitelivät sitä mukana. Alik. Vasamalla oli
selkäpuoli kuin jauhelihana, samoin minun etupuoleni. Eihän meillä ollutkaan toisiimme väliä kuin metrin
verran. Nostimme Uolan ahkioon, oikaisimme jalan
toisen viereen. Uola ei edes pyörtynyt eikä vuotanut
vertakaan, mutta jalka oli poikki varmasti. Uola
pyysi vielä ennenkuin häntä lääkintämiehet ja Vasama lähtivät viemään JSp:lle: "Kun minulle tulee paketteja, niin älkää niitä palauttako, vaan syökää porukassa." Ja hån sai niitä aika usein, joten me sitten
vain porukassa herkuteltiin. Vasaman palattua JSp:stä hän sanoi: "Kyllä se Uola siitä nyt pelastuu, kun
pääsi lääkärin hoiviin ja oli vielä sielläkin aivan tajuissaan." Mutta toisin kävi, vaikka emme sitä tietäneet, ennenkuin aselevon jälkeen. Peräännyimme Saimaan kanavan varsia pitkin ja päädyimme lopuksi
Lappeenrannan Myllymäelle. Siellä oli eräs iso varasto tai lato, johon oli Kannakselta päin ajettu kaatuneita. Niitä siellä pesi ja asetteli arkkuihin jokin vanhanpuoleinen karskin näköinen nainen. En tiedä oliko
hän siellä yksin päivät pitkät puuhailemassa, mutta
emme muita eläviä olentoja siellä koskaan n'ähneet.
Palvelukseen mennessä ja ohi kulkiessa me aina luettiin arkkujen nimilapuista, oliko tuttuja. Sitten eräänä

päivånä luki lapussa arkun pässä: Uola Väino, Rauma Lautta§lä. Siinä siis oli matkan päässä meistä yksi, kaiken Isänmaalle antaneena. Sekin ainakin meille aseveljille pienenä lohdutuksena, että ruumis oli
saatu evakuoitua pois vihollisen jaloista kotimaan
multaan. Niin oli käynyt jo monelle pojalle meidänkin joukostzunme. Meillä jäljellä olevilla vain toiminta jatkui ja kiihryi kohti sodan loppua, mitä lähemmäksi se hetki tuli, sen kuumemmaksi ja verisemmäksi sota kiihtyi.
Olimme melkein sekaisin valvomisesta ja väq,myksestä, ukko kuin ukko. Tiesimme ettemme voi ja kestä
enåå tåtå kauan, romahdus tulee, se lähestyy jättiläisaskelin. Mutta vielä panemme vastaan, §nsin hampain. Kun tulee se romahduksen hetki, se saa olla sitten vaikka aivan täydellinen. Niin kului viikko, ehkä

parikin. Ajan lasku oli heittänyt volttiaan, emme
tienneet enää, mikä viikon päivä oli, monesko päivä
helmi- vaiko jo maaliskuuta. Tiesimme vain, yö vaihtui päiväksi ja että olemme vielä täällä maan pinnalla
eläviä olentoja. Maa vapisee ja rysk å. jatkuvasti, onhan nyt sota ja se jatkuu, jatkuu kohti loppuaan.
Jossakin lähiseudulla tuli linjoihin paha repeämä
ja läpimurto. Meillekin anneftiin mddråys lähteä vetääntymään yhä vain taaksepäin uusia kohtaloita kohti. Niin jäivät Muolaanjärren rannat lopullisesti muistojen joukkoon, enkä ole niitä enää sen jälkeen joutunut näkemäänkään.

HANKKI LEIPÄruSÄ
JATKOSODAN aikana palveli Lempäälässä komppanianpäällikkönä kapteeni, joka käytti opetuksessaan

runsaasti sivisryssanoja. Kerran hän piti oppitunnin
ja opetustaan havainnollisti onnistuneilla ja selvillä taulupiirroksilla, jolloin hän rakrillisin

puolustustaistelusta

rnerkein nuolin jne. kuvasi rlrt.rr srs.r.uunurtautunut viholliskiila katkaistaan ja eristetään vihollisen päävoimista.
Eristämis-sanaa hän ei kuitenkaan käyttänyt, vaan tällä
paikalla esiinryi korostetun ahkerasti sana "isoleerata".
Kun varsinainen oppitunti eli uuden opetus oli päätrynyt, seurasi kertaus, kuten hyvän opetuksen periaatteisiin kuuluu. Tällöin oppiunnin pitäjä piirsi jälleen tauIulle edellä kerrotun taisteluvaiheen kaikkine nuolineen
ja n-ruine hienouksineen ja kysyi, mitä omat joukot tässä
vaiheessa tekevät. Opettaja rierysti toivoi, että oppilaat
olisivat omaksuneet ja käyttäisivät myös vastatessaan hie-

noa "isoleerata" -sanaa. Vastaa.iaksi hän nimesi eräiin
l.rieman yksinkertaisen rornaaninuorukaisen, joka rauhallisen verkkaisesti nousi tuoiiitaan ja jäi kiusaantuneen
näkriisenä seisomaan osaamatta vastata mitään.
Tok- kapkopa te edes kuuntelitte mitä äsken opetini' sanoi

teeni niirkäsryneenä.
Jos olisin puhunut hevoskaupoista,

niin kyllä kai

- silloin olisitte kuunnellut niin hyvin,
rekin

emä osaisitte

nyt jotakin vastata.

Minä saan leipäni hevoskaupoista, te taas siitä,
- puhutte ja piirtelette tuollaisia, vastasi romaanipoikun
ka rauhallisesti.
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JALKAVAKIRYKÄ,{ENTTI l2:n II pataljoonan 6.
komppania oli 27. päivänä helmikuuta 1940 kello 27
saapLlnut Keihäsniemeen. Eikä sen tulo ollut mitään
paraatimarssia, kuten siellä mukana olleet varmasti
muistavat, vaikka pienemmät yksityiskohdat lieneekin
ajan hammas jo osittain himmentänyt. Olimme vasrikään hiihtäneet yli 30 km pituisen taipaleen Koiviston Keskisaaresta mantereelle. Hiihtäneet kuin henkemme edestä ylitse muhkuraisen ja epätasaisen Suomenlahden jäån, vihollisen hävittäjäkoneiden nuuhkiessa koko ajan iimassa, olisiko karhu vielä kierroksessa, saarrettuna pieneen Keskisaareen vai olisiko

päässyt livahtamaan kierroksesta. Ja liikkeellehän me

tosiaankin olimme lähteneet, koska Päämajakin yön
pimeinä tunteina pidetyn pitkän neuvottelun jälkeen
katsoi, että nyt oli koittanut viimeinen hetki, mikäli
me yleensä halusimme irroittautua saaresta ja samalla vältryä siellä odottavalta varmalta tuholta.
Myöskin vihollinen oli tästä täysin selvillä. Samalla
hetkellä, kun sen radio ilmoitti kotirintamalle, että JR
12 on tuhottu viimeiseen mieheen, sen hävittäjäkoneet
kiertelivät ilmassa, konekiväärit kuin hurtan hampaat, valmiina puraisemaan heti kun saalista vain ilmaantuisi r-räkyyiin. Ja niin kuin lumi joskus talvella
Lumipukuiset sotilaat asettuneet taisteluun
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peittää pakenevan otuksen jäljet, niin mekin irronauduimme asemista joukkueittain puolen tunnin vä1iajoin 23.2. kello 4.10, ja myöhemmin lähelle jään
pintaa laskeutuvan sakean sumun suojassa teimme
tuon 30 km pituisen taipaleen ja saavuimme Kaukialan kylään Säkkijärvelle. Edelleen Tervajoen Karppilaan ja §eltå 21.2. kello 23.00 Keihäsniemeen. Kuvittelimme mielessämme, että tämän rasittavan viimeisenkin hikipisaran valuttaneen hiihdon jälkeen saisimme hiukan levahtaå ojennellen väsyneitä raajojamnre,
lepuutella aristavia ja kangistuneita koipiamme.
Mutta kuten sanottu, sodassa ei pitäisi kuvitella mi-

Suomalaiset vetäytyivät helm ikuun
lopussa'l 940 Viipurinlahden
länsipuolelle

asemarnme. Ensimmäinen ryhmä kopisteli sisään avonaisesta ovesta kylmään ja kolkkoon rakennukseen.
Stm Juorur.la, joka ei yleensä pitänyt kiirettä enempää

asemien kaivuussa kuin maahan menossakaan, oli
jostakin syystä tällä kerralla muita nopeampi ja löysi
kuin löysikin eräästä komerosta 5 kg vehnåjarÄoja.
Unohtuipa siinä annetut opetukset, unohtui sekin että
tulta ei aamuhämärässä eikä ainakaan yöllä saanut
etulinjassa sytyttää. Pakin kannet nopeasti hellalle,
tulta alle ja lumesta sulatettuun veteen sekoitetut jauhot ilman suolaa ja muita mausteita nopeasti paistumaan.

Stm Juonila oli tässä hommassa muita nopeampi ja
sai osuutensa ensimmäisenä loppuun paistettua. Stm
Lilja kopisteli juuri sillä hetkellä sisään, koska vartiovuoro oli juuri päättynyt. Lämmitteli kohmettuneita
käsiänsä lämpimällä hellalla ja tokaisi: "Kuulkaapa
pojat, eikö teistä kukaan lähtisi viemään stm Haaralalle pari lättystä sinne kuulovartioon, on niin hiton
k),lmä, että jååtyy paikkaansa.
Juonila Iähti sanaa sanomatta. Otti konepistoolin
naulasta ja astui ulos talviseen ilmaan. Päivä oli alkanut hiljalleen valjeta ja piipusta nouseva hienoinen
savukiehkura piirtyi jo selvästi aamutaivasta vastaan.
Juonila konttaili vartiopaikalle, missä Haarala välinpitämättömän näköisenä tähysteli edessä olevaa
maastoa. "Näkyykö sieltä mitään?" §syi Juonila huolimattomasti ja vain saadakseen jutun luistamaan.
"En tiedä", vastasi Haarala, lyhyt tanakka pisamanaamainen Keravan poika, "mutta jotakin outoa
tuolla edessä vain on, katso nyt tarkkaan tuohon etuviistoon vasemmalle, siihen on varmasti yön aikana
ilmestynyt konekivääripesäke ja tuosta aivan edestä
sieltä on kaiken aamlra kuulunut outoa liikettå 1a ra"No syö nyt ainakin nämä tuomani lättyhinaa."
set, sillä ei sitä näissä olosuhteissa koskaan tiedä, milloin seuraavan kerran syödään ja yhdessä istutaan! "
tokaisi Juonila verkkaisesti aivan kuin omissa mietteissään.

Haaralan mutustaessa halukkaasti saamiaan outotåäo, yllåtykset kun saattavat tulla millä hetkellä tahansa.

Tuskin olimme päästäneet reput, kiväärit ja konepis-

toolit turtaksi puutuneilta hartioiltamme, kun vihollinen jo alkoi liikehtiä vastapäisestä Lihaniemestä. Ja
yrirykseemme aloittaa asemien kaivuun se vastasi tekemällä 2.3. klo 5.30 väkivaltaisen tiedustelun, jolloin syntyneessä kiivaassa tulitaistelussa stm Sundell
kaatui kranaatinsirpaleesta.
Seuraavana aarnuna sai luutnantti Velamon I
joukkue käskyn siirtyä asemiin aivan Keihäsniemen
kärkeen. Jonkin matkaa meren rannasta oli pitkä 3
huoneen huvilarakennus ja aivan sen vieressä suuri
korkea kivi. Aamu oli rauhallinen, talvinen hämärä
verhosi vielä vaippaanåa niin vihollisen kuin omatkin

ja herkkuja Juonilaa alkoi tämä outo hiljaisuus iotenkin painostaa. Kaikessa oli jotakin kohtalon omaista,
jotakin sanoin kuvaamattoman tuskallista. Hän kohotti verkkaisesti katseensa taivaalle ja mykisq,i hetkessä sanattomaksi. Sitten hän veti toveriansa hihasta
ia kuiskasi pelon ja hämmennyksen vallassa: "Kato,
kato perkules vihollisen tähystyspallo ia aivan meidän
tupamme kohdalla ja siellä ne poikiemme sauhut yhä

vain selvempinä piirqzvll

selkenevää aamutaivasta
Haarala pinkaisi juoksuun viimeisten lettujen vielä roikkuessa suupielessä, oli päästävä kiireesti
tuvalle, saatava lunta pesään ja tupa ryhjäksi. Juonila kuunteli hetken pois häipyviä askeleita, eikä osannut aavistaa sillä hetkellä, että oli nähnyt stm Liljan
sinä aamuna viimeisen kerran.
Hänen nuori lupaava elämänkaarensa katkesi, ia

vastaanl

"
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Hläil?'åfr.x?å';,?,"
hänen maallinen vaelluksensa p:åråttyi sen talon raunioihin, jonka sijainnista tuo samainen vihollisen tähystyspallo oli antanut niin pirullisen tarkan osoitteen. Kaksi täysosumaa, yksi kumpaankin päähän, sytytti talon hetkessä ilmiliekkeihin. Stm Kantola Valde
Kanteleelta pelastui haavoittuneena jalkaan hyppäämällä avojaloin ikkunasta lumihankeen ollessaan juuri muuttamassa kuivia jalkaråttejå.
Juonila syvenryi tarkastelemaan uutta asemapaikkaansa. Siinä oli vasemmalla sivulla noin metrin korkuinen kivi ja palanen puutarha-aitaa, sekä oikealla
puolella aivan poteron reunalla noin 6 tuuman paksuinen turvallisen tuntuinen, mutta lopulta hyvinkin
kohtalonomaista osaa näyttelevä mänty.

I

t

Juonilan tuumailut päåttyivåt tähän. Ilmassa vihelsi
kolme perättäistä raskaan kranaatinheittimen iunmusta. Ehtimättä edes suojautua hän kuuli takanaan vastaavat räjähdykset ja sitten aivan kuin hiljaista tulen
råtinäå. Rätinä hukkui vihollisen valtavaan keskirykseen rakennuksen ja niemen kärjen väliseen maastoon. Päämaja ilmoitti seuraavana päivänä, että tähän
noin hehtaarin suuruiselle alueelle oli vihollinen sinä
päivänä ampunut yli 3,000 kranaattia. Juonila kuunteli tiiviisti poteron pohjalla maaten tåtå ratdan ja
teräksen valtavaa sinfoniaa, hänen mielestään suorastaan pirullista sodan infernoa, kun äkkiä kuului valtava rysäys. Tajunnan hävitessä Juonilasta tuntui
kuin hän olisikin ollut isänsä kanssa kesäisellä heinäpellolla ja sitten keskellä kirkasta heinäpoutaa jossakin jyrähti ukkonen ja hänestä tuntui kuin tuulispää
olisi tullut ja nostanut hänet valtavan suureen keinuun, kieputellut häntä ympäri ja pudottanut mustalle
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ja nokiselle hangelle. Viimeisenä tajunnan rippeenä
hän kuuli vielä ikänkuin kaatuvan puun rytinää, sitten kaikki pimeni hänen ympärillään.
Muua nukkuessaan tajuttoman unta syvällä talvisessa lumihangessa, kaatuneen puun suojatessa rungollaan ja oksillaan häntä sirpale.'raaraka Juonila ei
tiennyt mitään ympärillään tapahtuvasta taistelun
melskeestä. Raskas kranaatin ammus oli katkaissut
puun hänen vierestään noin 4 metrin korkeudelta,
heittänyt katkenneen lawuksen hänen ylitsensä, sirpaleiden lennellessä kauas hänen ympärilleen. Luutnantti Velamon joukkue putosi sinä päivänä pois muonavahvuudesta. Sillä taistelu jatkui kiivaana ja katkerana eikä siinä armoa pyydetty eikä annettu hämärän
tuloon asti. Juonilan vasemmalla puolella oli joukkueen varaiohtaia, kersantti Väinö Lassila Pukkilasta
asemiin tullessaan saanut kranaatinsirpaleen vatsaansa ja kuoli stm Abokannon syllin, "isä meidän"
rukousta soperrellen. Hänen vasemmalla puolellaan
ollut konekivääripesäke tuhoutui viimeiseen mieheen.
Alikersantti Saraaalan kiiruhtaessa isemaan viimeinen pesäkkeessä ollut stm Laine sai pikakiväärisuihkun kaulaansa ja vaipui hiljaa koristen veren pulputessa rikotusta kaulasta jo täysin mustuneelle talviselle hangelle. Vaihdon tapahtuessa kello 6 illalla oli
luutnantti Velamon ensimmäisestä puolijoukkueesta,
jossa taistelun alkaessa oli 17 miestä, illalla enää. 4
miestä 1äljellå. Mutta rintama oli pidetry vaihtoon
saakka, jolloin 4. komppania otti vistuun harteilleen.
Åika kului, vaihto oli suoritettu, ja 6. komppania
oli illan hämärtyessä siirtynyt uusiin tehtäviin Neulasaarille. Tappiot olivat olleet raskaat. I joukkue oli
lakannut olemasta ja sen rippeet 1. puolijoukkueen 4
ja 2. puolijoukkueen 14 eli yhteensä 18 miestä siirrettiin muihin joukkueisiin. Myöskin Juonila oli jo laskettu pois muonavahvuudesta. Mutta illalla kellon lähetessä 21.30 hänen taiuntansa alkoi hiljalleen palata. Hänen korvansa humisivat kuin puhelinlangat
pakkasella ja päå tuntui sanomattoman raskaalta,
kunnes ankan viluntunne alkoi puistatella hänen
ruumistaan. Hän yritti avata silmäluomensa, ne olivat lyijynraskaat, hän koetteli sormiansa, ne olivat
turtuneet ja §lmästä kohmeiset. Hän ponnisti voimiansa ja ihme §llä ne liikkuivat, ei paljon, mutta
liikkuivat kumminkin. Hän raotti silmiänsä, tähtinen
taivas loisti puun rungon ja oksien välistä ja vieressä
törrötti noin 4 metrin korkeudelta pirstoutuneen männyn runko.
Kaikki päivän tapahtumat palautuivat vähitellen
hänen mieleensä, aamuinen pannarin paisto, tulo vartioon ja sitten ne kohtalokkaat savukiehkurat, iotka
nousivat taivaalle. Yaltava ilmanpaine ja tåmå kaatunut puu. Hän ummisti hetkeksi silmänsä, kaikki tuntui niin raskaalta ja painostavalta. Ilmassakaan ei
tuntunut tapahtuvan mitään. Ei kuulunut tavanomaista rykistön ja krh.ammuntaa, ei kk- eikä pk-sar-

joja, ei edes yksinäisiä kiväärinlaukauksiakaan. Hän
terästi kuuloaan, mutta surina vasemmassa korvassa
oli niin voimakas, että mirään ei kuulunut. Juonila
ryömi ylös kolostaan musrana ja likaisena, heitti kc
nepistoolin olalleen ja lähti kävelemään siihen suuntaan, mistä muisteli aamulla tulleensa. Maisemat eivät enää kuitenkaan olleet samat. Katkenneita puunrunkoja, kranaatin kuoppia ja mustaa ja nokista lunta vain joka puolella. Hätkähtäen hän heräsi siihen,
kun aivan hänen edessään konepistoolimies huusi:
"Tunnussanal"
Juonila vastasi: "Viimeinen mies
ja
6. komppaniasta" vartiomies laski aseensa sekä tokaisi: "Kiitä luojaasi, ertä se kp. keikkui niin huolimattomasti olallasi, sillä muuten en olisi laskenut sinua niin lähelle, vaan päästänyt ilman pois jo aikoja
sitten, sillä tulet suoraan vihollisen asemista päin.
Taina jatkui, kerrottiin kuulumiset puolin ja toisin. Selvisi sekin, että 6. komppania oli jo 3 tuntia sitten lähtenyt ottamaan Neulasaaria haltuunsa. Juonila oli jo aikeissa lähteä omien joukkojensa jälkeen,
kun rantakiviltä alkoi kuulua heikkoa valirusta:

"Tulkaa auttamaan, tulkaa hyvät miehet

"

aurra-

Juonilan kysyvään katseeseen vartiomies vastasi, ettei hän voi jättää vartiopaikkaansa ennen kuin
tulee vaihto.
Juonila ei tiennyt oikein itsekään, oliko se väslmyksestä vaiko vain kurjasta tilasta johtunut, murra n)'r
hänen sisunsa kuohahti, ehkä ensi kerran koko sodan
maan!

Kk-asema Piispansaarell
Viipu rinlahdella
maaliskuulla 1940

a

Soturi ateriallaan

aikana oikein sydänjuuriaan myöten. Hän lausahti
vartiomiehelle verkkaisesti jokaista sanaa ikään kuin
tahallisesti korostaen: "Vai niin, että siis 6. komppanian miehiä ja ollut ehkä jo kolme tuntia, taikka sitten ei ole tiennyt koko vaihdosta mitään. No niin, siinä tapauksessa 6. komppania myöskin korjaa haavoittuneensa pois. Nyt vasta hän havaitsi oikein toden
teolla, kuinka vaarallinen tilanne todellakin oli.
Edessä laakeata maastoa noin 250 metriä, sirten merenlahti ja siellä 2 vihollisen konekivääriä valmiina
seuraarnaan jokaista vastapuolen liikettä. Korvissa
soiden, polvet pelosta vapisten Juonila lähti kahlaamaan kohti meren rantaa. Kuu oli sillä hetkellä pilvessä, mutta valaisi pian taas mustunutta aavemaista
kenttää. Ensimmäisten luotisuihkujen halkoessa ilmaa
hän heittäyryi nopeasti maahan ja alkoi ryömien lähestyä tavoitettansa kohden. Juonila tiesi, että hänet
oli keksitty, sillä luotia alkoi sataa yhä tihenevässä
tahdissa ja yhä ilkeämpänä niiden ujellus alkoi soida
hänen korvissaan. Hän makasi suuren kiven takana,
ja haavoittunut makasi vain 10 metrin päässä hänestä, valittaen hiljaa.
Juonila mietti ankarasti, palaako sittenkin takaisin
vai jatkaako loppuun saakka. Terve itsesäilyrysvaisto
kehoitti palaamaan, kun vielä oli aikaa ja tilaisuutta. Mutta toisaalta hän oli niin turtana kaikesta kokemastaan, ettei oikeastaan §ennyt ajattelemaan
mitään asiaa loppuun asti.
Silloin kohtalo puuttui jälleen asiaan ja keskeytti
Juonilan tuumailun. Kuu meni jälleen pilveen ja aavemainen hämä,rä peitti tienoon. Juonila teki nopeasti
ratkaisunsa ja pian hän oli haavoittuneen vieressä.
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Siinä makasi haavoittuneena rurtu aseveikko koko
Talvisodan a1aka, alikersantti Olavi Jäppilä Askolasta. Sitä kiitollista katsetta, jonka haavoittunut kesken
tuskiensa häneen loi, sitä katsetta ei Juonila varmastikaan voi koskaan unhoirtaa.
"Sinä tulit, tulit sittenkin, mutra ota vyö varovasti
pois, vatsaani koskee niin kovasti, ja napit, hellitä
napit!" Viimeinen sana hukkui hiljaiseen valitukseen.
Juonila kumartui katsomaan, vatsassa hiukan vasemmalla oli ammottava reikä. Siihen oli siis vihollisen
luoti sattunut.
Varovasti yritti Juonila kallista ja vaikeasti kuljetettavaa lastiansa selkäänsä sovittaa. Mutta onnistuihan se lopulta ja vaivalloinen taival omien linjojen
taakse alkoi. Kuljettiin kompastellen ja taas nousten
noin 50 metriä, kun kuu hetkeksi pilkisti ohuen pilviverhon lävitse. Silloin rävähti konekivääri laulamaan
Suomenlahden jääha. Juonila käänsi päåtåån korjataksensa haavoittuneen asenroa ja silloin tuntui kuuma
puhallus kaulassa ja heti sen jälkeen polttavaa kirvelyä leuan alapuolella. Juonila tuupsahti taakkoineen
hangelle ja siinä maatessaan hikisenä ja huohortavana hän totesi, että kaksi luotia oli läpäissyt kauluksen,
toisen piirtäessä haavan leuan alle. Siinä miettiessänsä
hän saattoi vain todeta, kuinka lähellä kuoleman viikatemies jo toisen kerran szunan vuorokauden aikana
oli häntä ollut. Mutta elämän tiimalasin hiekka ei hänen kohdallansa liene sittenkään vielä loppuun kulunut, koska hän yhä saattoi elåå ja hengittää. Hän vilkaisi vieressään lojuvaa haavoittunutta aseveljeään
nähdäksensä, vieläkö tämä oli säilynyt hengissä.
Kaikesta näki että haavoittuneella oli kovat ruskat,
mutta valitusta ei tällä hetkellä kuulunut. Yrircipä
hän vielä hienoista hymynvärettäkin siinä kuitenkaan
täysin onnistumatta. Tåmä hymynväre niin pieni ja
olematon kuin se olikin, se sai Juonilan jälleen unohtzunaan ympärillä olevan vaaran, ilkeästi ujeltavat
vihollisen luodit, sodan ja koko kavalan maailman.
Hän näki vain tuskissaan kamppailevan ihmispoloisen, jonka ainoa lohdutus oli se, ettei häntä sirtenkään ollut kokonaan unohdettu, ja ettå hänelle, mikäli tämä loppumatka vielä onnistuisi, tultaisiin tekemään kaikki se mikä inhimillisesti suinkin oli mahdollista.

Juonila nousi päättäväisesti, sijoitettuaan haavoittuneen varovasti selkäänsä, jatkoi vaivalloista kulkuaan
rinnettä ylös ja tulelta suojaan. Ja yht'äkkiä Juonilasta tuntui kuin vihollinen olisi alkanut seurata hänen
vaivalloista kulkuaan, ehkäpä hänelläkin oli omat inhimilliset tunteensa, sillä ammunta oli tyystin lakannut. Vain jokin yksinäinen luoti siellä täällä sirotteli
kaarnaa puista, ikäänkuin viitoinaen sitä tietä, jota
Juonilan oli kuljettava. Ja lopulta iäisyydeltä tuntuvan ajan kuluttua hän pääsi kuin pääsikin mäen toiselle puolelle suojaisen kuusen juurelle. Asetettuaan
haavoittuneen mukavaan asentoon hän kiireesti etsi
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komppanian lääkintämiehet ja pian saapui myöskin hevonen paikalle. Haavoittunut vietiin nyt kiireesti JSp:n sidottavaksi ja sieltä edelleen kenttäsairaalaan. Sinne päåttyi myöskin kahden viikon kuluttua

4.

tämän urhean, tuskiensakin keskellä esimerkillisen sotilaan elämäntyö.
Juonilan oli aika palata omien asetoveriensa luokse. Hän laahusteli siihen taloon, josta aamulla oli
lähtenyt viemään veteen paistettuja pannukakkuja sotamies Haaralalle. Mutta talo oli palanut poroksi jo
aamupäivän tunteina. Hienoinen tuulenvire sai kuitenkin aina jonkin palamattoman hirrenpätkän leimahtamaan ilmiliekkeihin, valaisten likaisia noen,
mudan ja ruudinsavun mustuttamia hankia. Juonilan
koko vähäinen maallinen omaisuus reppuineen, suksineen ym. oli tuossa nyt tuhkana. Mutta aika riensi
eteenpäin eikä Juonilalla ollut kauan aikaa surra menetetryä omaisuuttansa. Oli saatava nopeasti sukset
jotta pääsisi jatkamaan matkaa vielä elossa olevien
asetovereitten luokse.

Kulkiessaan Juonilan silmiin osui nuoren sotilaan
jäykistynyt ruumis. Henki oli lähtenyt, mutta vainajan
kasvoille palavan raunion viime liekit loivat omaa
tarunomaista hohdettaan. Kesken kiireittensä hän kumartui katsomaan kuollutta. Siinä makasi hänen lapsuudentoverinsa, koko sodan ajan samoissa leikeissä
mukana ollut alikersantti Viljo Aaltonen. Juonila seisoi hetken hänen maallisen tomumajansa äärellä. Monet lapsuudenaikaiset muistot palautuivat siinä elävästi mieleen. Siinä seisoessaan ja tuntiessaan myöskin
oman elämänsä turvattomuuden hän aivan kuin huo
maamattaan lähetti sinne ylös pienen hartaan toivomuksensa, että Suuren Mestarin käsi ottaisi tämänkin,

yhden parhaimmista ja luotetuimmista

tovereista

kaikki voittavan kätensä huomaan.
Mutta tunnit kuluivat ja Juonilan oli jälleen toimittava. Talon vieressä olevan suuren kiven kupeella oli
alikersantti Hiipakan eloton ruumis istuvassa asennossa. Päivän taisteluissa olivat hänen molemmat jalkansa menneet aivan ylhååhå poikki ja. välttääksensä
enempiä kärsimyksiä oli lopettanut siihen itsensä muiden huomaamatta. Käsi oli vielä ojennettuna oikeata
ohimoa kohden, mutta aseen oli jokin tarvitseva korjannut. Hänen vierellään oli jonkin kaatuneen asetoverin hyväkuntoiset sukset. Sidottuaan ne jalkaansa
Juonila läksi hammasta purren hiihtämään komppaniansa jälkeen Neulasaarille. Niille samoille saarille,
jotka vihollinen jo muutaman runnin kuluttua, seuraavana azununa klo 4.20 väkirynnäköllä ja valtavia
"vraa" huutoja huutaen valtasi, mutta näiden tapahtumien kertominen ei enää kuulu tämän vaiherikkaan
päivän tapahtumiin.

Lotta iakamassa ruokaa haavoittuneille
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VEIKKO

SAVOLAINEN

JOSSAKIN maaliskuisen taiviran sinessä Tammisuon
yläpuolella surrasi vihollisen hävittäjä. Sen konekiväärien lyhyet kurnutukset kantautuivat pääsidontapaikan potilashuoneisiin. Joku ulkona liikkuva auro, hevosmies tai yksinäinen sorilas oli siellä maalina.

Sidontapaikaksi nluutetun maalaiskansakoulun
Iuokkahuoneet ia käytävät olivat täynnä haavoittuneita ja kuolevia sotilaitamme. Veren, lääkkeiden, lian,
l-rien kuvottavat lemut täyt1ilr,i, huoneiden jokaisen sopen.

ovi avautui ties kuinka monennen
kerran viimeisen tunnin aikana. Lääkintämiehet toivat tarkastetLrn potilaan pair.ririvin jatkoksi ja veivät
Leikkaushuoneen

lsu
uuden potilaan sisään. Avoimesta ovesta vilahti lääkärin verenpunaarrl.r valkea takki.
Laahauduin tuolin v.rrassa tulokkaan viereen ,.,
kumarruin:
Veli, kuinka voit.'
-Korpraali Veli Vanhapihan kauniilla, miehekkäillä
kasvoilla näkyi kuoleman omistusleima: vihertävä
kalpeus, kireät suupielet, painr-rneet posket, syvälle vajonneet silmät. Raukeat luomet avautuivat hitaasti,
tummissa silmissä häivähti tuntemisen ilme. Verettömien huulien välistä kuului katkonainen soperrus:
Veko!... Sinä tåållä1... Miten tänne jouduimme/
Hän hengitti lyhyin nykäyksin, riutuneet knsvot taptri47

:F

livat hymyä

Tulin kai juuri tajuihini... En

,t

muisperka-

ta... Se leimahti...
sitten kaikki pimeni... Minä
sin silakoita siellä majapaikassarnme... Minä... Miten
pojille kävi?
Heillä ei ole håtåå, valehtelin. Ponnistelin kaik- kyetäkseni peittämään Vanhapihan epäluuloisiksi
keni
teräsryneet silmät.
Pikku-Erkki ja Kohosen Asko
saivat vain vähäisiä naarmuja, kuten minäkin. Vierimaa ja Kalinen jäivät sinne. He säilyivät.
Tammisuon lohkolla, I?ärstilänjärven rannalla,
Burtenofin kartanossa me silloin maaliskuun yhdeksäntenä 1940 olimme saaneet vihollisten kranaatista
täysosuman tilapäiseen majapaikkaamme. &rtamies
Vierimaa oli kaatunut, sotamies Miettinen ja Kohonen ia korpraali Vanhapiha haavoittuneet kuolettavasti, minä lievemmin. Vain korpraali Kalinen ainoana joukostamme oli sääsrynyt vedenhakumatkansa
ansiosta. Vanhapihan ei tarvinnut tietää, että kolme
hänen kumppaneistaan makasi jossakin korsun paaririvissä tai pihan ruumispinossa.
Koskee hirveästi... oi, oi...l Voi pääni, päänii...
Sano, Veko, olenko halvaantunut!... En voi liikuttaa
jäseniäni...l Sanol
Se johtuu vain verenhukasta. Menee ohi kun- voimistut. Muistin ammottavan reiän Vanhapihan
han tumman tukan peittämässä takaraivossa ja siitä
sysäyksittäin pulppuavan veren. Näky oli oilut ensimmäinen tajuttavani herätessäni täysosuman saaneen
huoneemme nurkan rojujen seassa.
Sirpale päässä,
halvaus! Tuo ennen niin elinvoimainen
nuoruk.rinen
loppuiäkseen vuoteeseen tuomittunal Jo ajatuskin siitä
tuntui kauhealta.
Ei, ei, ei! Miksi se sirpale osui
niin huonosti!
Vanhapihan luonnottomasti kiiltävät turnmat silmät katselivat kuin §syen, voiko vakuutuksiini 1r-rortaa.
Noinhan äsken sanoi hoitajatarkin. Hän vritti keskitryä ajatukseen, mutta viiltävä kipu vääristi hänen kasvonsa ja hän parahti tuskasta. Kelmeär kasvot värähtelivät. Hetken hän lepäsi hiljaa, sitten lur>
met aukenivat hyvin, hyvin hitaasti. Kuiskaus kuului
kuin hengähdys:
Tämä on helvettiä... älä välitä... Huomenna
- parempi... huomenna... niinhän hoitajatarkin sirolen
noi... sinäkin... On hyvä, että olet siinä lähellä... Ethiin
jätä vielä... ethän... jätä...
Tajuttomuus armahti hänet tuskiltaan.
Istuin huoneen perällä. Vammani oli äsken uudelleen tarkastettu. Vatsani oli täynnä hyvää ruokaa ja
kahvia. Kivut olivat kadonneet.
Luokan opettajankoroke oli paikallaan. Sen päällä
oli pino lasten pieniä pulpetteja. Seinillä riippuivat
yhä kartat ja muuta sekä opetustaulut. Mutta punaposkisten lasten tilalla oli epälukuinen joukko partaisia, iikaisia sotilaita, jotka verisin sitein istuivat juron
äänettöminä tuoleilla tai tajun ja todellisuuden rajoillahiljaa valittivat tuskiaan. Ero tuntui riipaisevalta.
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Haavoittunut joukkosidontapaikalla
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Luokkaan ilmestyi pitkä sotilas, jolla oli sanomalehtipinkka moitteett<;masti istuvan manttelin kirinalossa. Toinen käsi lepäsi luontevasti taskussir, toinen
käsi rinnalla, peukalo saurnassa. Mies harppoi huolettoman arvokkaasti luokan vapaalla tilalla, hoikat,
pitkät sormet rintaa rurrmuttaen. Hän oli kuin juuri
upseerikoulusta valmistunut vänrikki, joka yrtilasrivin
edessä koetti matkia everstin arvokasta käyti)stä peittääkseen untuvaista kokemattomuuttaan, lrlsrnml,yttään korostaen. Kymmenen askelta, käännrjs... Lfrrmenen askelta, käänn«is... kvmmenen askelta...

Haavoittuneiden silmät seurasivat marssijaa. AlukJoutilas
heppu, mikä lie. Ehkä joku lääkäreistä/ K«rrk:rnncnli,

si huvittuneina, sitten välinpitärnättijmiisti.

rurnmuttavat puhraanvalkoiset s()rmet, leikatLrt
viiksenirlut, huoliteltu ulkoasr.r Lieliviit, ettci rnies .rinakaan ollut mikään rintamajcnnu. Poissaolela, kar-rkaisuutcen tähdätr1, katse antoi kuvan, kuin joku ensiarv<>isen tärkeä strateesincn probleema olisi ollut
vailla ratkaisua. Silloin tälliiin mies sipaisi hoikalla
sormellaan kytimyn rrenänsä vartta.

. ^ .!ö_
Haavoittunutta
purilailla

kul

jetetaan

Ulkoa hoiperteli sisään haav<-rittunut s()til.rs. Härr
haparoi tukea seinästä. Siinä hän seisoi ontoin, väs1'nein silmin, paftaisena, viikkojen pinttynecn lian ja
pakkasen mustuttamin poskipäin, apuir odottaen.
Voisiko joku teistä auttaa minut sinnc perem- istumaanl hån mutisi uupuneenir.- Istujat vilmälle
kuilivat toisiinsa. J«rku sanoi:
Ei meistä kenestäkään taida olla siihen. Ellei
- Puhujan katse tavoitti kävelijän...
tuo...2
Tämä ei ollut kuulevinaankaan vihjaisua.
Olkaa hyvå ja auttakaa tuo uusi mies tänne,
- kajanderilaiseen puettu leve2iharteinen sotilas,
sanoi
jonka ainoat vrtilaalliset merkit olivat

sotilzulakissa

ja pistoolivyössä.

Kävelijä vilkaisi puhujaan ihmetellen,

kävelyään

hiljentämättä:
Te juuri! Askeisessä äänessä kajahti uhka.
- Ei kuulu minulle, totesi kävelijä yliolkaisen hal-

veksivasti.

Teille juuri! Käskijän äänessä kalsk:rhti teräs ia
- niin hillittiimän rtrjuna, että kävelijän askel t<ikraivo
sähti kuin seinään. Toinen sormeili pistrxrlikotelonsa
läppää ja tuijotti kipinriivin silmin omazr tärke)'ttäär)
täynnä olevaa marssijaa.
Lasken kolmeen: yksi...

-

kaksi...

Ei, ei, ålkäå ampukol Kyllähän minä... Kors- kasvoille valahti suunnaton pelko. Lehtipinkka
keille
luiskahti hänen kainalostaan lattiallc ja pitkin askclin hän harppoi ohuilla koivillaan ovelle ja auttoi
haavoittuneen huoneen perälle. Huolestr.rnecsti uhkaajaa vilkuillen hän koppasi lehtensä ya katsoi.
Valtava nauru rcmahti.

-

Mikä

saatana se

luuli olevansal

Ties miten suuri tappi!
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liin!

Pane se tussarisi piiloon,

ei niitä

saa viedä sivii-

Olisitko ampunut?
juomuiset kasvot hymyilivät. Hän näytti
T?imä unohtui vyölleni.
tyhiää pistoolikoteloaan.
Aseen lainasin yöllä kaverilleni.
Se olisi ollut ammuftava, saatanat
-Muuan sotilas astui kiireesti sisään. Hän oli sama,
joka oli jokunen tunti sitten kyydinnyt meidät JSp:ltä

-Miehen

pääsidontapaikkaan.

pitkää

Kreivi! Onko joku äskettäin nähnyt

sellaista

heppua? Sotilas mallasi kuvaavin elein kasvo

jaan.

Vasikan nuolema tulpa, kiiltokuva, vahaviiksi,

lakeerisaappaat?
Kreivikö oikein

7

Paskan mafiat. Kirjuri vain. Seurustelualiupseeriksi haukumme. Suuruudenhullujen ihmisten aamuyön lapsi kai. Jos tulee uudelleen käskekää viivana
toimistoon, muuten vääpeli halkeaa kiukkuunsa. Kreivii... krei...!
Kaikenlaisia leivänsulattajia sitä onkin armei-

-

jassa.

Pelkäsi hoidettujen sormiensa töhräänqvän ve-

- Hä, hä...
reen.

Paskiainen!

-Pieni välikohtaus

piristi haavoittuneiden mieltä. Se
poisti jäykkyyden toisilleen tuntemattomien väliltä.
Juttu juoksi. Verisen sodan kauhut kaikkosivat. Kepeillä jutuilla ia kommilla jokainen muurasi nyt kii-

reesti korkeammaksi sitä muuria, jonka toisella puo
lella kuoleman teräsmyrs§ ahneena ja §lrymänömänä riehui ja jonka turvallisemmalle puolelle olimme
onnistuneet pujahtamaan. Tosin täälläkin asui kuolema, mutta se ei koskenut meitä omin voimin aurtavasti liikkumaan §keneviä.
Hoitajattarien ja låäVåreiden mielestä se oli ihmeellistä. Eräs äidillisen näköinen hoitajatar sanoi minulle
kummastellen:.

Emme täällä jaksa käsittää, kuinka te yhä jakkuukausien kauhut taisteIuissa, ilman kunnon lepoa tuolla hirvittävässä pakkasessa. Mistä saatte voimia kestävyyteenne?
Nolostuin. Jonkin vähäpätöisen komman aiheumama nauruni katkesi. Yllättäen tajusin äkkiä puhjenneen hilpeyteni syyn: olin jäänyt eloon, olin sästänyt
henkeni! Sama päti kumppaneisiinikin. Kaukana takana olivat vihollisten hirvittävät rykistökeskirykset,
kranaattiräjähdysten hermoille klifuä nurunutus,
maan tärinä, viuhuvat tulikuumat sirpaleet, luotien
vinkuna, apaattisina, kasvot polvien väliin haudattuina jäisessä rosopintaisessa poterossa viimeistä iskua
odottavien inhottavat tunteet, kuolevien, omien ja vihollisten karmivat huudot ja voivotukset. Tuhannet
kaatuivat, ystäviä ja vihollisia, me jäimme eloon. Tåmä oli vastareaktio. Tuolle naiselle en kehdannut
paljastaa sitä: me nautimme elämästä nyt, toiset tais-

- na:uraa? Aiatelkaa:
satte
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telkoon yhä, toiset kovaonnisemmat. Vastasin vältelSanoisin: helpotuksen hymyä.
len:
Hoirajarar
katsoi minua pitkään. Tiesin, että hänkin jo tiesi. Hän poistui hitaasti.
Miettinen kannettiin leikkaussalista. Hinauduin hänen paariensa viereen. Olimme olleet tovereina
RKII/JR 67:n kevyessä ryhmässä Ylä-sommeelta Tammisuolle. Tånåån oli ryhmämme saanut kokea sen sG
tamme viimeisen iskun: täysosuman. Toverini valjujen
kasvojen kielimä sanorna kouraisi sydäntäni juuriin
asti.

Kuinka voit, nappula?

- Menettelee. Miettisen kuiskaus kuului vaivoin.
-Hukatun veren, toisen käden ja toisen jalan mene-

-tys oli vienyt hänen voimansa.
Kipuja ei ole, on vain

Kylmä.. Voisitko

§lmä...
- noilta kipusiskoilta minulle
toisen peitteen.
saada

Varmasti saan. Odota hetkinen. Viitoin hoitajattarelle
ja tdmå palasi pian peite käsivarrellaan.
Kas tässä poika! Levitin huovan toverini ylle.
-Onko parempi2 Haluatko savukkeen?
Voisihan sitä koettaa.
-Työnsin sytytetyn savukkeen toverini kelmeiden
Vedä sinne niskanappiisi päin.
huulien väliin.
- heikosti puhaltaen savun ulos nenäsMiettinen imi
tään. Nikotiini vaikutti huumaavasti heikentyneeseen
ruumiiseen. Muutaman savun jälkeen hän kallisti päätåån ia savuke vierähti lattialle.
En jaksa enempää... Nukuttaa.. Veko!
- Sanoitko jotain?
- Siirry lähemmäksi. Potilas keräsi silminnähden
Veko! Tiedän, miten laitani on. Toinen
voimiaan.
- jalkani mennyt... Tämä on menoa nyt...
käsi, toinen
En välitä siitä enää... Hänen uupuneille kasvoilleen
häivähti osa entistä ilkikurista ilmatään. Miettinen oli
heppu
ollut ryhmämme iloluontoisin vekkuli.
- Joku Olin
saa nyt ottaa entisen hanttimiehen paikkani.
puolihorroksissa, kun kuulin tuolla leikkaussalissa lääkäreiden puhuvan minusta. Joku sanoi, ettei tuo pieni
sotamies näe uutta päivåå... Päätin, päätin piruuttanikin kestää... Nyt en siitä välitä, haluan nukkua pois...
Toivon, eftä saan vielä kerran tuntea käresi... Juuri
siihen... Hyuä... Nukuimme monta yötä vierekkäin, sinä, Kalisen Santtu ja minä keskellä. Olin teille suurille miehille aina vain Pikku-Erkki, muna tulimme silti
hyvin juttuun... Isukki! hän hymyili melkein entisellä
Se sopi sinulle, Isukki!
poikamaisella tyylillä,å
Nuo mustat viiksesikin. Olit vanhinkin sakissamme...
Montako ryhmästämme jär?... Ei, älä sano, tiedän sen
jo. Kuulin, vaikka luulitte, etten tajunnut. Puhuit siitä
Santun kanssa reen luona lähtiessämme... Vierimaa
kaatui... Häntä ei enää ole... kohta ei minuakaan...
Ilätesi on läm..min... lämmin... Hyvää yötä... isukki...
hyvää... hy...vää... yö...tä......
Miettisen raukenevat, haaleat silmät painuivat umpeen. Vain vaivoin kuulin hänen viimeiset kuiskauk-

tummaa poikaa veljeksenne, muistutatte paljon toisianne.

Koulu sairaalana

Vielä kerran raukea katse avautui. Se harhailaipiossa... siirryi paneelin luaa alas seinälle... minuun... Katse himmeni... luomet sulkeutuivat. Vain
rinnan heikosta kohoilusta voin päätellä, että elon
liekki vielä lepatti tuossa hirveästi silpoutuneessa piesensa...

li

nessä ruumiissa.

Äskeinen hoitajatar saapui luoksemme. Hänen
osaaottava äänensä lävisti panssarini.

Tämä on kovaa teille. Hyvin kovaa. Ensin vel- sitten tämä pieni sotilas ja se Kohonen niminen
jenne,
tuolla leikkaussalissa.
Veli?

- Tuota toistahan nimititte veljeksenne.
- näköäkin.
samaa
silti.

Teissä on

Veli on etunimi, mutta veljen veroinen hän on

Anteeksi, en tarkoittanut tunkeilla. Minä...
Naisen silmistä nä§i hänen hyvä sydämensä. Sitä ei
ollut vielä ammatti kovettanut. N?imä näyt ja kokemukset olivat hänelle hirvittävämpiä kuin minulle.
Hänen silmänsä §lpivät osanoton kyyneleistä. Rajusti
läikähtänyt suuttumukseni katosi katumuksen tieltä.
Alkää pahastuko, minun pitåä pyytåä anteeksi.
Häpeän itseäni.
Voi
koskahan tämä teurastus päåt- NämäJumalani,
ryy...
kaksi toverianne eivät näe arunua. Sen
kai tiedätte... Viimeiset hetket... Luulin todella tuota

Jostakin kaukaa vastasi ääneni kumman vieraana:
Voisitteko... voisitteko järjestää niin, ettei näitä to-vereitani vietäisi... sitten tuonne ulos. Näin siellä pitkän ruumispinon... he... niin... ymmärrättehän... En
haluaisi... He ovat jo kärsineet §lmää tarpeeksi...
ja... He... saivat... jo...
Takaan, ettei niin tapahdu. Naisen käsi puristi
- omaani. Toimitan heidät heti ensimmäiseslujasti
sä kuljetuksessa-sisämaahan... Ehkä se tieto teitä hiukan lohduttaa.
Ilta pimeni. Suuri linjavaunusta muokattu ambulanssi ajoi portaiden eteen. Tuo jo tuttu hoitajatar
Te lähdette nyt tässä kuljetuksessaapui luokseni.
- Rauhan sairaalaan, sieltä jatkatte
sa. Se vie teidät
junalla jonnekin sisämaahan. Kumppaninne Kohonen on yhä narkoosissa. Kerron hänelle terweisenne
huomenna. Hän menetti molemmat kätensä ja toisen
silmänsä, mutta jää eloon. Hän on hyvin voimakas
Erikoiluonne, ei hän siitä murru. Nainen hymyili.
nen tyyppi. Kun lääkärimme §seli hänen -vointiaan,
murahti tämä vain: Turpa kiinni, ala paikata käsiäni!... Arvatkaapa mitä? Tohtorimme nauroi sille sydämellisesti. Eikä hän ole nauranut viikkoihin. Hän
pitää karskeista miehistä. En ole aikoihin nähnyt tohtoriamme niin huolellisena. Pitkään hän mietti ennen
kuin leikkasi toverinne kädenriekaleet pois, mutta siihen oli pakko. Uskokaa, pakko... Haluatteko vielä
katsoa niitä kahta toverianneT He... he ovat...
Nyökkäsin. Nainen auttoi minut viereiseen huoneeseen.

Miettisen pyöreät pojankasvot olivat ankaran juhlalliset. Tutun nauravan irvistyksen tilalla oli omituinen arvokkuus, joka ei niille ollenkaan sopinut. Hänen harvahko, vaalea tukkansa oli valunut sivuille
ja päålaen omituinen teråvd harja kuulsi läpi.
Vanhapihan trunmat, miehekkäät kasvot olivat ryynet ia kauniit. Tunsin tyydytystä, että hän oli päässyt
tuskistaan. Katselin heitä kauan kuin painaakseni
nuo kahdet piirteet iäksi mieleeni. Heidän tuskansa
olivat lopussa.
Hoitajatar tafttui kevyesti käsivarteeni. Hänen auttalmanaal hypin toisella ialalla ulos. Naisen myötätuntoisen kädenpuristuksen saattamana kompuroin
auton katosta roikkuville paareille.
Moottori hyrähti. Auto liikahti ja huojui pihan halki tielle. Sen sinisellå maalilla kavennetut valot läik§ivät pihatien korkeissa lumivalleissa, huuneisissa
puissa ja puolittain lumeen hautautuneessa pitkässä
ruumispinossa. He, miehet siinä pinossa, olivat maksaneet maalleen viimeisen veronsa.
Jossakin aivojeni sopukassa äänteli taukoamatta
Hyvää yötä, isukki,
Pikku-Miettisen hiljainen ääni:
hyvää yötä, isukki... hyvää yötä...51

PEKKO KOKKONEN

LIENEE sattunut jär§ttävämpiäkin kokemuksia elämässäni, mutta tämä kokemukseni on jäänyt mieleeni,
koska siinä oli paljon sodan tuomaa, ennen kokematonta ja entiset mielialani muuttavaa jär§tystä.
Elimme Talvisodan alkupäiviä joulukuun puolivälissä. Olimme taistellen vetäyryneet rajalta, olimme
valvoneet Uuksunjoen jäisillä kaltailla ja torjuneet vihollisen ajoittain rajutkin hyökkäykset. Mutta Uomaalla oli ollut vihollisen painostus niin suuri, että
meidänkin oli vähitellen vetäydyttåvå palavan Pitkänrannan ohi aina Kitilän-Leppäsillan linjoille saakka, johon rintama sirten vakiintui pienin muutoksin
sodan loppuun saakka.

Oli jär§ttävä ja mieltä masentava nä§, kun kauniit, uudet ja viihryisät karjalaiskodit roihusivat ia
valaisivat kaameasti punertaen öistä taivasta. Väsl neenä ja uupuneena paljosta valvomisesta sekä raskaista viivytystaisteluista, emme olleet enää herkkiä
juuri minkäänlaisille vaikutuksille. Mutta nuo tulipalojen lieskat ja öinen kaamea kajo teki väkisrenkin
mielialan apeaksi, ja kurkussa oli ainainen katkera
pala, joka ei sieltä ottanut lähteäkseen.
Emme silloin vielä olleet tottuneet sodan arkeen.
Emme kulkeneet niiden sodan kiirastulten läpi, jotka
meistä sitten vähitellen tekivät §lmiä, ulkonaisesti
mistään jär§rryksistä piittaamattomia sotilaita.
Meidän oli itsekunkin kuljettava tuon kynnvksen

yli, tavalla tai

toisella, ennenkuin tasaannuimme tavallisiksi rintamasotilaiksi, sotilaiksi, jotka eivät enää
tunne vihaa ei mitään hillitöntä kiihkoa, ei edes pelkoa vihollistaan kohtaan, mutta jotka tekevät tehtävänsä voimiensa ja §kyjensä mukaan: eivät mistään
pakosta tai kunnianhimosta, vaan velvollisuudentunnosta sitä yhteiskuntaa kohtaan, joka menneinä rauhanvuosina oli meille ollut jonkin arvoista ja jonka
olemassaolosta oli nyt §symys.
Omakohtaisesti nuo järkyrykset tulivat tuohon I'limenokohtaan minulle vasta Polviselän kallioilla viettämänäni yönä. Silloin ratkesi sielussani jotakin, joka
ei enää tule entiselleen. Enkä sitä enää toivokaan, sillä
elämä on meitä muovaava niin, että tulemme kestämään tulevatkin tuskanpäivät, entistä voimakkaampina ja lannistumattomina.
Olimme varanneet taisteluasemarnme Polviselän
kallioilta, jotka sijaitsevat Kitilän kirkon eteläpuolella, muutaman sadan metrin päässä kirkosta. Asemamme olivat sellaisia kuin ne yleensä Talvisodan
aikaan olivat, mutta tähystyspaikkana ne olivat erinomaisia. Niistä saattoi seurata vihollisen liikkeitä ja
tulittaa sen taisteluryhmityksiä.
Tietysti meidät havaittiin, ja saimme niskaamme
monet ryöpyt vihollisen rykistöstä, mutta ilman suurempia menetyksiä, sillä meitä oli siellä vain muuta52

ma mies, joten säilyimme melko hyvin kallionkoloissa.

Kitilän §lä oli palanut, mutta kirkko oli säästynyt
tulen tuhoilta. Arvelimme, että se on jåtetty polttamatta, koska ei tahdottu tuhota Jumalan pyhättöä.
Tuo arvelumme osoittautui myöhemmin kokonaan
vääräksi, sillä tämä Herran huone oli pantu palvelemaan sodan lakeja, ilman enempää tunteilemista.
Meillä oli parivartio ja tähystysaika oli pari tuntia

vuorollaan, joten ei tarvinnut yksin olla "pelkäämässä", jolla tavalla kutsuimme vartiovuorojamme. Sattui kuitenkin niin, ettei minulle erään kerran ollut-

kaan toveria, kun läksin vuorollani pelkäämään.
Vaihto oli klo 21.00-13.00, siis iltamyöhäinen vaihto.

En välittänyt, vaikka jäinkin silloin siihen kallion
kielekkeelle yksin, sillä iltatunnit kuluisivat jotenkuten. Lähin vartiomies oli sentään usean sadan metrin
päässä.

Yksin jäätyäni ei aluksi tapahtunut mitään erikoista. Jostakin Ruhtinaanmäen puolesta kuului melko

voimakasta tykistön toimintaa, ja taivas hehkui sillä
suunnalla tulipalojen loimusta. Omalla lohkollamme
oli tavallista rauhallisempaa. Jokin harva laukaussarja sieltä täältä ilmaisi, että siellä oli ihminen aseineen. Harvakseen tuli aina jokin heittimen ammus,
ikäänkuin hiljaa voihkien ja sitten kimeästi räjähtäen.
II

KITILAN
KIRKON
rr
RAJAYTTA.
MINEN
rr

Kitilän kirkonkylän keskustamaastoa

ll

Kitilän

ki rkonkylä

Tuo kaikki sai minut ikäänkuin unitilaan,

jossa

huomaa kaiken, mitä ympärillä tapahtuu, mutta seuraa sitå kuin sivusta katsojana, ilman mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Aivankuin elokuva tai
lapsuuden aikainen unikuva, josta ei herättyään tiennyt, oliko se unta vai totta. Jotenkin tällaisessa turrumuksen tilassa seurailin ympärilläni vallitsevaa sodan
hiljaiseloa.
Silloin se tapahtui! Kuului vakava räjähdys talvisesta yöstä. Olin pian valppaana, ja kaikki aistit
herkkänä seurasin ympäristöni tapahtumia. Räjähdys
kuului vihollisen puolelta. Pian alkoi sieltä näkyä ja
kuulua jotakin.
Kirkko kävi yhtäkkiä valoisaksi, ja pian tulen lieskat valaisivat tienoota laajxti. Silloin aivoissani välähti
pioneerit, ne ovelat vekkulit
- tekojaan on tuo kaikki, he ovat järjestäneet
heidän
-yllätyksen viholliselle, joka oli yrittänyt majoiaua
kirkkoon.
Kirkon ympärillä nä§i pian liikettä. Sieltä pyrki
pois joitakin hoippuvia olentoja, jotka äänekkästi pulisten, ja toiset valittaen kompuroivat pois valon piiristä. Jostakin kercyi siihen katsojiakin, jotka töllistelivät tulipaloa, auttamatta lainkaan onnettomia haavoiftuneita, jotka pyrkivät pois tuhon paikalta.
Oma tykistökin oli käynyt toimintaan, syyräen ammuksiaan palavaan rakennukseen ja sen ym$rist1

,/

töön, josta töllistelijäin joukkokin pian hajosi. Nyt
kuului vain kranaattien räiskähtelyn lomasta voimakkaita valitushuutoja palavasta kirkosta. Varjot häilyivät aavemaisesti palon ympärillå, luoden kammottavan taustan sieltä kuuluville äänille. Nuo äänet olivat kauheita kuulla koska sieltä kuului tuskaisen raivokasta ja kauhun käheätä voihkintaa sekä melkein
eläimellistä mylvintää.
Nuo kaikki kuvastivat ihmissielun syvintä håtdd,
kuoleman kauhua ja voimatonta raivoa, sekä ruumiillista tuskaa, jota sentään huuto, millainen tahansa, jollakin tavalla vähän lievitti.
Tuo kaikki oli jär§ttävåå, ja se vaikutti ensin masentavasti, vaikka nä§ olikin kaamean juhlallinen.
Vaikerointi, kiljunta ja tulipalon rätisevän kumajavat
aänet, yhdessä valtavan tulipatsaan kanssa, loivat
kammottavan taustan sille sielulliselle järkytykselle,
jonka tuona lyhyenä hetkenä jouduin kokemaan.
On vaikea sanoin selittää, mitä silloin tunsin, mutta sen muistan, että sinä yönä tasaannuin tavalliseksi
sotilaaksi. Åhdistava, katkera tunne oli poissa, nielin
alas kurkussa kaihertavan palan. Olin kuin toinen
mies, josta oli karissut pois paljon haurasta ihanteellisuutta, katkeruutta ja vihaa. Tilalle oli tullut uutta,
ehkä ei niin kaunista, mutta sittenkin kaikkia sodan
kauhuja ja kärsimyksiä ryynesti kestävä mies, joka ei
enää masentunut suuremmistakaan järkytyksistä.
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HRR tunkeutunut
Muurmannin

rautatielle
Viiksjärven
suunnalla
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TAUNO LAITINEN

rcUffiUS

OLI marraskuun 5. päivän l94l

aarr,u sarastarnassa.

Kipinävahti nuokkui kaminan ääressä. Teltasta kuuh.ri väsyneiden HRR:n miesten kuorsausta. Joku r'ääntelehti kylmissään. Joku kähisi "pokköiä pesään! ' mlrtta "kipinämikko" vain nukkui. Olin ollut valveilla yo
pitemmän aikaa, kun kuului epäselvä huuro, jorir en
odottanut toistuvaksi, mutta kuinka kävikään. Askelten rouske tuntui lähenevän. Kohta lehahti reltan oviverho ylös ja eskadroonan päällikön lähetti huusi jo
tutuksi käyneen sävelen: "Herätys eskadroona, puolen
tunnin kuluttua marssivalmiinal Sitä ennen jaeraan
kolmen päivän muona ja kaksinkertainen tuliannos."
"Selvä, nyt sitä taas mennään, mutta minneT" sanoi
eräs ryhmäni miehistä. "Autuaat menevät taivaaseen,
mutta toiset helvettiin." Tähän toinen vastasi: "Ei po1at, våårin arvattu, mehän menemme ristiä hankkimaan. Toiset saavat puuristin, toiset rauraristin, risti
kuin risti, samapa tuo lienee."
Siinä oli sitten kuhinaa ja tohinaa, kun lyötiin teltat kasaan ja kuormastoon. Kolmen päivän muona ja
ylimääräiset panokset, kun eivät tahtoneet mahtua leipälaukkuun, eivätkä taskuihin. Selvittiin siinä kutakuinkin maåråajassa marssivalmiiksi.
Niinpä sitten olikin HRR:n 2. eskadroona luutnantti Pettran johdolla joukkuejärjestyksessä valmiina
painumaan korpeen, kohti tuntemattomia kohtaloita.
Oli pieni pakkanen, lunta maassa §mmenkunta
senttiä. Jäärynyt lumi ja oksat rasahtelivat jalkojen
alla kuulakkaassa aamuilmassa, kun jonossa mentiin. Aluksi oli tietöntä metsää, mutta sitten tuli vastaan poluntapainen, jota myöten kävi kulku helpommin.
Siinä matkalla saimme vihiä, että nyt ollaan matkalla katkaisemaan Muurmannin rataa. Se piristi vä54

hän mieliä, kun päästään niinkin kuuluisalle radalle,
pitkän korpisodan jälkeen.
Kun oli matkaa tehty alun toista§mmentä kilometriä, niin tuli pysåhdys, pieni lepotauko, jonka kuluessa tuli takaa pst-kivääriryhmä ja meni keulaan.
Me vähän ihmettelimme, että tuolla vehkeelläkö se rata katkaistaan. Ilmeisesti olimme jo matkan puolivälissä. Metsässä vallitsi hiljaisuus, vain kaukaa etelästä
kuului kumeaa rykkien jyrinää.
Niinpä siis marssimme jatkui. Nyt kehoitettiin välttämään liikoja åänlå, tähystys sivuille, tupakointi kielletry, ettei tuulen mukana kulkeva savun haju paljastaisi aikeitamme. Näin meni taas muutamia kilometrejä tapahtumatta mitään. Välillä olimme suolla, joka onneksi oli jäätynyt, välillä tiheässä vesaikossa. Nä§väisyys oli mahdollisimman huono.
Päivä oli jo kallistumassa iltaan, kun saavuimme
metsän halki virtaavalle purolle. Pieni pysähdys. Tunnustelijat pääsivät osittain jäätyneen puron yli paria
tukkia myöten, samoin ensimmäisen joukkueen ensimmäinen ryhmä, jota johti alikersantti Kauko Rintaluorna sekä pst-kiväärimiehet ja joukkueen johtaja,
luutnantti Narmala, Minä olin 2. ryhmän kanssa juuri ylittämässä puroa, kun edessä jyrähti pst-kivääri, jo
ta konepistoolin sarjat säestivät. Siihen sentään ammunta loppuikin. Syöksyimme pienen metsikön läpi,
ja niin olimme vallanneet Muurmannin radalla
Viiksjärven aseman. Viholliselle tämä hyökkäys tuli
täysin yllätyksenä. Aseman miehityksenä oli vain kolme miestä. Yksi lähti potkimään rataa pitkin pohjoiseen, toiset kaksi radan yli johtavaa polkua metsikköön.

Tutkimme asemarakennusta, kun aseman puhelin
soi. Tykistön tulenjohtueen vänrikki vastasi venäjän

kielen taitoisena puhelimeen jotakin "pölöttäen", pani sitten puhelimen kiinni ja sanoi, että "nyt äkkiä rata poikki, sillä venäläiset lähettävät tavarajunan pohjoiseen ja kysyivät, että onko rata selvä?" "Selvähän
se", oli vänrikki vastannut.
Siinä tuli kiire, molempiin kiskoihin sidottiin kasapanokset, ja puhelinlangat karkaistiin. Sen jälkeen joka mies asemiin odottamaan junan tuloa. Tarkoituksena oli räiäyttåä rata vasta sitren, kun juna olisi
noin sadan metrin päässä miinoituksesta, etteivät ehti-

si pysäyttää, vaarr suistuisivat kiskoilta. Mutta junaapa ei kuulunut ja kaikki muukin oli rauhallista. Sen
tähden jätettiin eskadroonan kolmas joukkue asemaa
varmistamaan ja kaksi ensimmäistä joukkuetta lähti

yli siihen suuntaan, jonne kaksi vihollista pakeni. Tämå polku olikin hyvin tallattu, josta päätellen oli odotettavissa vastarintaakin. Lähtiessämme asemalta eskadroonan päällikkö selitti, emä kilometrin päässä on Kontupohjasta Karhumäkeen kulkeva maantie, joka myös katkaistaan. Niinpä sirten
lähdettiin entistä valppaammin etenemään. Sivustaetenemään radan

pitåå. Ja kohta mutkan takaa tulikin hevoskolonna
näkyviin, noin §mmenkunta ajoneuvoa. Heidän pääsryään kohdalle Narmala huusi:
"Tulta! "
Siinä ei mennyt montakaan minuut- oli tuhottu, vain yksi hevosmies häntia, kun kolonna
niltä pääsi pakenemaan. Tämän jälkeen paikalla vallitsi pahanenteinen hiljaisuus, jonka kuluessa iäriestettiin joukkueet uudelleen asemiin, ensimmäinen joukkue tien oikealle, toinen vasemmalle puolen, sekä pstkivääri tien varteen.
Ilta alkoi håmånaå, joitakin lumihiutaleita leijaili
maahan. Asemalle jåånyt kolmas joukkue tuli mukaamme, aseman miehityksen jäädessä ensimmäiselle
eskadroonalle. Maasto sillä kohtaa oli lievästi kumpuilevaa paksua mäntymetsää, näkyväisyys kahdesta§mmenestä metristä sataan. Maantie oli suora, mutta sadan metrin päässä se teki jyrkän mutkan vasemmalle. Paikka ei ollut edullinen puolustukselle. Poteroita ei voitu kaivaa, koska maa oli jäässä, jokainen
sai asemansa ottaa mistä parhaaksi näki ja ennätti,
sillä mutkan takaa alkoi kuulua hiljaista moottorin
surinaa, joka voimistui vähitellen. Sen ehdimme vielä
ajatella, ettei sieltä ainakaan hyökkäysvaunu tule,
kun mutkasta porhalsi hämärän turvin panssariauto,
joka syyti tulta ja noin viitisen§mmentä vihollista samalla huutaen ja ampuen. Meille tämä oli suoranainen yllätys, eivät nämä aikaisemmin ole rällä tavoin
silmille käyneet. Siinä ampua räiskittiin puolin ja toisin, pst-miehetkin ehtivät ampua jonkun panoksen
panssaria kohti, mutta tuloksetta, se vain tuli ja meni
kuin menikin :rsemiemme läpi, samoin suurin osa vihollisista.

Erååkä. haavoittuneelta viholliselta saimme tietää,
että siinä panssariautossa meni meille paljon vastusta
antanut suomalainen kommunisti, everstiluutnantti
Valli, ja vihollisen tarkoituksena ei ollutkaan muuta
kuin saattaa Valli läpi asemien.

Ensi lumi karjalaiskylän raitilla

vartiointia tehostettiin väijyryksen yllärykseirä, kun tiedettiin, että asemalta karanneet ovar ehkä ehtineet
järjeståå meille vastaanoton, murta mitään ei kuulunut. Kaikki oli hiljaista. Tunnustelijat nousivat pientä
rinnettä ylöspäin ja kummulle päästyään he äkkiä py-

oli näLlwissä.
Tiellä ei ollut mitään liikettä sillä kohtaa, murta oikealta kuului kovaa pulinaa ja kärryjen kolinaa.
Luutnantti Narmala käski heti joukkueen ketjuun
maantiestä noin 50 metrin päähän:
"Eikä ammuta ennenkuin ovat kohdalla!" varoitti
hän vielä.
Valmis, odotettiin vain mitä tuleman
sähryivät. Sana taakse, koska maanrie

-

Tähän saakka koukkauksemme oli onnistunut ilman tappioita ia tavoitteet saavurertu. Mutta tiedettiin myös, ettei se tåhån jåånyt. Niinpä alkoikin metsästä kuulua risahtelua ja pulinaa ia tuota pikaa olikin uusi hyökkäys käynnissä koko miehityksen leveydellä, mutta se ei kestänyt kauan. Nähtävästi viholli
nen kärsi tappioita pimeässä tehdyssä hyökkäyksessä,
koska ammunta heikkeni vähitellen päätyen asemasG
daksi. Silloin tällöin surahti vihainen luoti etsien kohdetta ja myös löysikin. Alikersanni Rintaluoma haavoittui vaikeasti rintaan sekä pari muuta. Sidontapaikkana oli pieni monttu, jossa lääkintämiehet antoivat ensiavun. Sen jälkeen oli haavoittuneita lähdettävä kuljettamaan JSp:lle. Minä sain ryhmäni kanssa
tehtäväksi haavoittuneiden kuljetuksen Viiksjärven
asemalle, joka aamulla vallattiin. Iöysimme lavettireen johon haavoittuneet nostettiin ja niin vaivalloinen matkamme alkoi kivikkoista polkua pitkin. Tun55
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asettaa edellä kulkemaan, koska välivilisi vihollisia.
Lähelle asemaa päästyämme kuului sieltä valraran
taistelun melu. Konekiväärit lauloivat yhtenään. Tilanne tuntui «rlevan vakava ja pojat hermosruneira.
Niinpä vasemman siiven viimeinen Kp-mies meinasi
pistää meidät seulaksi, koska luuli meitä selustaan tulleiksi vihollisiksi. Ennätin kuitenkin huutaa hänelle:
"Äta helvetissä ammlr, omia ollaanl
Niin
saimme haavoittuneet asemalle ja paluumatkamme
loppumatkirssa tapasimme oman porukkamme selustasta pari vihollista, jotka teimme vaarattomiksi.
Yö kului sitten harvoin laukausten vaihdoin puolin
ja toisin, niin ettei kumpikaan luullut toisen nukkuvan. Asemat olivat puoliksi miehitetyt, toiset lämmittelivät nuotiolla. Joukkueen verran saimme vahvistusta erillisestå rajajäåkå,riosasto 72:sta. Taisteluvahvuus
oli nyt siinä 80 miestä.
Pitkä oli se yö, pakkanen vain kiristyi. Aavisteltiin,
että huominen päivä tuo ratkaisun tilanteeseen, foko
lähdetään rai jååcläån voittajana paikoilleen. Vähitellen alkoi marraskuinen aamu sitten valjeta. Edestä
kuului liikettä ja komentosanoja. Arvelimme, että vihollinen kokoaa joukkojaan hyiikkäykseen. Emmekä
me erehryneetkään, sillä heti päivän tultua hiljaisuus
loppui. Ensin tuli viholliselta käsiaseiden yhteislaukaus, ikäänkuin meidät herättääkseen. Sitten tuli
tavanomainen "uraa" -huuto, joka yhdestä paikasta
alkoi, levisi pitkin linjaa ja kohta sitä kuului kaikmaastossa
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kialta.

Kun vihollisia rupesi nousemaan pienen notkelman
takaa näkyviin, silloin vasta meidän tappava tulemme alkoi. Maalit olivat hyvin näk)ryissä,-sillä tiheässä
metsässä nämä pääsivät melko lähelle asemiamme. Ensimmäinen hyökkäys katkesi kuin veitsellä leikaten,
samoin "uraa"-huutokin.
Suora rintamahyökkäys tuotti viholliselle pahoja
tappioita ja lannisti niiden liiallisen innon. Tämän
jälkeen nämä tulivat varovaisemmiksi ja rupesivat
käyttämään hyväkseen paksuja mäntyjä, juosten puulta puulle, mutta useimmalta se jåi saavuttzunatta.
Silloin tulin huomanneeksi, että mies voi juosta vielä
kuolleenakin.
Tähtäimessäni

oli vihollinen paksun männyn takajota
jo
na,
olin kerran ampunutkin, mutta tuloksetta.
Luoti ei läpäissyt mäntyä. Huomasin, että tällä oli aikeet syöksyä toisen puun taakse. Juuri kun s1'öksy alkoi, laukaisin, mutta mies vain juoksi, r'aikka siltä oli
jo taju poissa. Miten pitkälle olisi juossutkaan, ellei
olisi törmännyt siihen puuhun, jonka raakse oli tarkoittanut mennä. Hän retkahti sen juurelle.
Vihollisen painostus jatkui ankarana. Haavoittuneita rupesi tulemaan meillekin. Lääkintämiehiä huudeltiin ja mikä pahinta, meiltä alkoi patruunat loppua. Niitä ei ollut kuin jokunen, jotka tasailtiin miesten kesken ja tuumailtiin, että jos se kerran vielä
hyökkää tai kiertää avoimien sivustojen kautta selustaan, niin lähtö tästä tulee. Mutta silloin, kun on hätä

Suomalaisia
ratsumiehiä

Karjalan
pakkaskorvessa

korvike tulella

marssilla
Karhumäkeä
kohden

suurin, sanotaan, niin on apukin lähellä. Tåmä piti
paikkansa sillä kertaa. Erillisestä rajajääl«iriosasro
32:sta tuli toinenkin joukkue apuun, täysinäinen ammustarvikekuorma mukanaan.

Vielä kerran vihollinen yritti avata tietä, \'aan samalla tuloksella. Asemasodaksi tilanne jähmern'ikin
koko päiväksi. Olin jo pitemmän aikaa ammuskellut
paksun männyn juurelta tien vasemmalle puolelle toisen joukkueen eteen, jossa liikkui vihollisia enemmän,

kun yht'äkkiä jyrähti piiskatykki ja samassa panssariammus lävisti J metrin l:orkeudelta sen männyn,
jonka juurella olin, ja karisti roskat ja lastut silmilleni. "Katsos pirua", tuumailin ia samassa muisrui
mieleeni kirja "Ei mitään uutta länsirintamalta", jossa kerrottiin, ettei kahta kranaattia tule samaan
paikkaan, eikä tullutkaan. Toinen kranaarti

ruii

malla korkeudella, mutta hiukan sivusra,

karkaisi

sa-

paksun oksan, pudotti sen kiväärini päälle ja minä sadattelin. Enempää se ei ampunutkaan ja minä syvennyin uudelleen ampumaan etuvzsemmaile, nyt polvillani. Enkä huomannut katsella eteeni, kun eräs vihol-

linen ampua tärskäytti minua kolmen§mmenen metrin päästä. Luoti raapaisi polven syrjästä nahan auki,
kulki pitkin reittå ja hakkasi housut sekä manttelin risoiksi. Jalkani meni hervottomaksi vähäksi arkaa.
Lääkintämies sanoi: "Olisipa mennyt puolta senttiä
alempaa, niin etpä enää kävelisi." Tilanteen selvitessä
menin vääpeli Rantaluomalta pyytämään ehjiä housuja, muma tämä sanoi, että "vielähän nuo

"Meneehän nämä" sanoin, "mutta alakerrassa käy
pirskatinmoinen veto." Uudet sain kuitenkin.
Päivä alkoi kallistua iltaan, ja vihollinen teki vielä
kerran heikon yrityksen asemiamme vastaan. Ammunta heikkeni sitten heikkenemistään. Ihmettelimme
vain, mikä on naapurin tarkoitus tuollaisella innolla
saada tietä auki.
Pimeä tuli, ja vihollisen puolelta arrununta lakkasi
kokonaan. Eräät pojat jo kävivät etlrmaastossa ja sanoivat, ettei siellä ole enää elävää olentoa, rlrumiita
§lläkin, eräänkin männyn jr,rurelta luettiin seitsemäntoista taistelunsa lopettanutta vihollista.
Taistelun päätöksc'en olimme ryyryväisiä. Olimmehan selvinneet vähäisin tappioin vihollisen meneryksiin verraten. Saimme sitten tietää, että yii vietetään
tässä, kun teltat ja soppakanuunat tLrlevat pian.
Yksi joukkue oli vielä varmistamassa tiellä, toiset
pystyttivät telttoja, kun mutkan takaa tulla podralsi
kaksi kuorma-autoa. "No nyt on piru merrassrr",
hurusi päällikkö. Autojen kovan vatrhdin ja lyhyen nä§väisyyden tähden emme ehtineet tehdä mitään, kun
nämä jo pysähryivät asemiimme.
Päällikkö kysyi: "Mitä miehiä ja kenen luvallzr te
Pojat selittivät olevansa JP l:n
tåållå ajelellg)"
piti olla noin 7 km pääsmiehiä ja jåäkåripataljoonan
sä meistä etelään. Mutta he olivat erel-rdyksesså aianeet läpi omien sekä vihollisen liniojen. Loppuy<i kuluikin rauhan merkeissä.
Aamulla lähdettiin jatkamaan marssia Viiksjärven
eteläpuolitse, kohti Uunitsanlahtea, jossa meille selvisi
minkä takia vhollinen koetti saada tietä auki. Tämä
kun joutui ajamtran suuren 80 autoa käsittävän kolonnansir huclnoa sivutietä Uunitsanlahden kautta
kohti Karhumäkeä, JP l:n takaa-ajermanar. Mutta
matka pysähryi lahden rantamille, kaikkien arutojen
upottua suohr.»n alustaansa myöten. Ncl jä viirneistä
autoa oli vihollinen ehtinyt polttaa.
Tie, jota myöten kolonna kulki viimeiset kilometrit
oli huonoa, ja sen takia kuormia oli kevennetty tic,r
varsille. Siellä oli kaikenlirista ammusta, raskaista n'
kin ammuksista pistoolin patruunoihin saakka useitir
satoja laatikoita. Niitä keräilirnme sitten kasaan kaksiviikkoisen levon aikana.
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TtlRIIIllil KAAPPAUS 1944
HEIKKI SCHRODERUS

KANSA TAISTELI -lehden numeross.r n:o 1111')-O
majuri Thure Larjo, kirioitti ylläolevirlla otsikolla srksalaisten ja suomalaisten taisteluista Torniossa st'kslllä
1944.

Siellä olin taistelussa mukana min2ikin JR 11:n maihinnousujoukoissa I pataljoonan 3. komppaniasse.
Tapahtumat kiinnostavat nyt sikäli, että haluaisin r-iihiin kertoa muutamisr.r yksityiskohdista, joit.r rl.rjLrri
Lirrjo ei ole voinut tietää, kosker on ollut kansannoLrsuporukirn johrajana eikä siis JR I l:n ntukirna.
Sodan kulussa on useinkin omat kommelluksens.r ja
varjopuolensa, niinpä tässä Tornion kaarppauksessakin.
Kun olimme merellä ankkurissa oclottamass,i m.rihintulolupaa, meille ilmoitettiin, että Röyttään on mennlt
sukellr-rsvene ottarnaan selvää maihinnousum.rhclolli-

jota ei tosi soclassa tunnettLl.
Nyt se kuirenkin tuli kuin harjoittisten aikantr ennen
"ruotuväcssii". ivleitä kiellettiin saksalaisia irmpum.rsta
ja varoitetriin, että saksirlaiset voivat .rmpua.
No voi
- miesren
p...le, johan on kumnarr sotirirl alkoi kuulua
suista, se oli outoir n-reininkiii juuri sillä hetkellä, kun
saksalaiset oli lyöt1' jir iaukkasivat larkittomin päin pakoon kuir-r hännättömät su.ler. Kr-rn voitto oli i<> meillä
varma, niin tähän tuli komento "'uli seisl "

suuksista.

Satama-alueen siviiliasukkaat kertoivat, että r-irn r'.ioli muutamia saksalaisia tiillistelli'r satemassa ia poistuneet rlrutatien suuntaan ja eträ Tornion
suunnalta oli tätä ennen kuulunut ampumista.
l-rän aiemmin

Suomalaiset maihinnousevat
Tornion Röyttään

Suomalaisia etenemässä
Tornion-Kemin tiellä

Me emme siis tienneet eikä meille ainakaan ker«rttu.
että Torniossa olisi ollut maihinnousua tukeva porukka,
eikä siitä ollut vielä tietoa Tornion asemaa vallattaessakaan. Miksi tätä ei ilmoitettu, sitä en tiedä, mutta sotijana sen tiedon olisin pitänyt aivan välttämättömänä.
Sitten nämä taistelut Tornion aseman eteläpuolella,
missä JR I 1:n I la II pataljoona tappelivat koko pyhäpäivän 1.10, olivat sotahistoriani mitä oudoimmat taistelut.
Tappelu piti olla "salamatoimintaa" ja sitä se aluksi
olikin, aina asema-:tlrreen välittömään läheisyyteen saakka, mutta tässä tuli se ennenkuvallmaton "tilanne seis"

Saksalaisia tuli vtrlkean lipun kanssa auroillii ia mtxrttoripyiirillä ajaen suom4laisten puoielle 1a su«rmalaisia
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meni saksirlaisten puolelle.
Tätä vekslausta kesti tunnin tai puolitoista. Asemalla
oli tilanne seis ja jo irlussa 2 pitkää iunaii tä1'teen lastattuina. Niistri näkyi paljon rykkejä ja kaikenlaista raskirstir asett:r. Asemapihalla oli m1'<is noin 1'10 täyteen
Itrstatturr kuormir-autoir, joiden kimpussa sarksaliriset hiiliräilivät vilkkaasti.
Tämmiiinen sr.ruri saalis oli meillä aivan nokan edessä
ja sen saanti aivan varmaa, sillä saksalaisten vastarintrt
oli enää yhden bunkkerin varassil, jossa sillä oli kolme

Tornion
jokisuu lla
Kaakaman kylä
palaa

I

I

konekivääriä ja bunkkeri oli myös päältä avonainen ja
heittimet sekä rykit junassa, joten niillä ei voinut ampua. Tuon yhden pesäkkeen tuhoaminen siinä vaiheessa ei olisi ollut enää mitenkään vaikeaa.
Kun saksalaiset huomasivat tilanteen niin vaaralliseksi, että heiltä jäisi raskas aseistus ammuksineen ja kaikki muu "rentta", mikä oli junissa ja autoissa meidän
käsiimme, keksi se saada alkaan neuvottelun niiden pois
viemiseksi. Näin se onnistuikin siinä petoksessaan, jo-

hon ei olisi pitänyt suomalaisten taholta antautua. Sitä
en tiedä, miksi ja kenen käskystä he neuvottelivat, vaan
se selvisi, että saksalaisilla olikin vain tarkoitus saada aikaa viedäkseen junat ja autot pois käsistämme. Sen vahvistivat tiedot saksalaisten mielten jyrkLlydestä, kun
saivat junat ja isomman osan autoista pois viedyksi.
Kun saksalaiset saivat nuo 2 junaa ,a satakunta autoa
pof joiseen päin turvallisen matkan päähän, siellä sen koko roska oli pantu asemiin ja kohta saimme sen neuvottelutyperyyden maksaa kalliisti, sillä nuo karkuun päästetyt aseet puhuivat heti nyt äskeisestä typeryydestä.
Tåmå neuvottelu oli mitä surkein erehdys suomalai-

sille ja ehkä se olisi ollut vielä katkerampi, ellei meidän
porukkamme jääräpäisyys sitä katkaissut niin lyhyeen.
Olimme maantien suunnassa ja tapahtumain kulun
oivalsimme, ettei tilanne tähän lopu ja ettå edessä se
vasta on sota, kunhan saksalaiset vie kamansa ja niillä
katkaisevat menomme kerralla. Niinhän se lopulta kävikin, että karkuun päästeryt aseet oli tiukkana edessämme ja tekivät pahaa jälkeå heti seuraavan liikkeelle
lähdön aikana ja sen jälkeen aina Rovaniemelle saakka
ja kenties niitä oli aina perå-Lappiin asti.
Tuosta neuvottelusta me linjamiehet teimme lopun.
Sanottiin, että jos tapellaan, niin tapellaan eli jos ei, kun
59

leikitään, niin lähdetään kotiin, vaan tåmä peli se §llä
loppuu niin, että me emme rupea enää leikkimään, ja
nyt ei enää mene ketään takaisin, joka tulee valkean Iipun kanssa
saa tulla kuinka paljon tahaan, ne ote- vastaan, yaan elävänä ei mene ketään
taan ,unpumatta
sinne enää.
Vielä tuli Röyttästä päin saksalainen moottoripyörällä valkean lipun kanssa mennäkseen omiensa luo, me
pysäytimme ukon kiinni ja pyörå paiskaniin kuraojaan
vihan vimmalla. Ukko koetti kalittaa meille jotain, josta
emme ymmärtäneet muuta kuin arvaamalla, että haluaisi omiensa luo, vaan ei siinä pulinat auttaneet. Kaksi
miestä lähti sakemannia viemään, terveiset mukanaan
mitä on päätetry, pataljoonan komentajan luo ja enempi
ei meidän kautta aioakaan tullut eikä mennyt ja siitä se
tilanne alkoi sen kolmen kk:n tuhoamiseksi ja asemaalueen valtaamiseksi, mutta nyt olikin jo meno eri rukalaa. Nyt tuli Tornionlaakson suunnalta rautatien varrelta kranaatteja ja jos jonkinlaisen hernepyssyn räjähtäviä ammuksia ilman täydeltä. Nyt alkoi myös kuulua
huutoja lääkintämiehille ja valitusta ja voivortelua ioka
taholta.
Siinä kirottiin äskeistä neuvottelua, että voi s...na
minkä sekamelskan saivat meille aikaan. Äsken se olisi
ollut kuin siivellä sipasten selvä koko paska eikä ruora
voimaa niillä olisi ollut meitä vastaan.

Nyt piti tapella

tosissaan

ja vaikumi ettemme pääse

eteenpäin millään.
Kun ei saatu ampua Tornion puolelle jokea, jossa oli
saksalaisilla sillanpääasemat.
Asemapihalle KK-pesäkkeen kimppuun oli tästä syystä vaikea päästä, jonka olin saanut ryhmineni määrän
tuhota.

Lopulta pääsimme käsikranaatin heittomatkan päähän pesäkkeestä ja kranaattien paljoudella se tuhottiin.
Tåmå laukaisi lopullisesti asema-alueen ja Pikku-Berliinin valtaamisen.
Tåmä rykmenttimme "hidastelu" neuvottelu oli varmasti majuri Larjon joukoillekin ja sen hyvälle valmisteluhyökkäykselle erittäin pahaksi ja vei saavutetut voitot takaisin ja uudestaan ja uudestaan oli nuo lyödyt
joukot edessämme. Ne olivat Tornion jälkeen paljon
vaikeammat ja uhreja vaativammat tuhottavat.

Suomalaisia
etenemässä

Tornion itäpuolella Raumon
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Kem i.iokivarteen.
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1.10.44

aiheuttamaan

särkyyn

. helpottaa reumasärkyä
. taittaa noidannuolen
. karkottaa liikunnan ja

har-

joittelun aiheuttamen säryn

. auttaa nivelsärkyyn
. lievittää nyrjähdysten

ia

mia kipuja
Saatavana
apteekeista
ilman reseptiä

i.ld. Llo

1

It

Tornion kooppuc

1.,l0.

KoMnnöuM lon.nlP.,Lla
Iornioa magr t 'O Lb 5 sö

L"'+aroira

l9,l{

(.illoMl.r..n
''6ltYlY')

liv6öri
It. tykki
Prt iykki
Konc

Saksoldimn sarrasim
soopui ! lO ll. @t!
Puoluslushnlo

'ru

tlyöIkir. lyötih tol.irin

oon$ { vocil

TAUNO KILPINEN

"Pomo 4:n"
komentokorsu.

Kirjoittala
oikealla

HEILURI.
VARTIO
KENRAALILUUTN. K, A. Heiskasen 11. divisioonaan kuuluva everstiluutn. J, Alton komentama JR
)0 siirryi l.I2.I94L Syvärin alajuoksulle, jossa se sai
rintamavastuun ns. Koukkulan lohkolla, läntisenä rajana Kuuttilahden (Syvärin umpisuolen) suulla oleva
vähäinen karikko ja itäisenä Segesanjärven keskiosa
Syvärin luostarista etelään. Kuuttilahden puoleinen
saurnavarmistus nojasi saksalaiseen JR 307:ään.
II/JR >0:n siirryttyä, komentajanaao maiori Erkki
Väänänen, jokivarteen joutui kukin komppania vuo-

rollaan olemaan kaksi viikkoa

rintamavastuussa
ollessa takamaastossa reservissä korsuja ja

muiden
talleja rakentaen, vastatoimintalatuja hiihtäen ja niitä kunnossa pitäen. Rintamalohko oli näihin aikoihin
rauhallinen ja vihanpito supistui lähinnä jalkaväki
aseiden tulitukseen, mikä soi tilaisuuden puolustusasemien rakentamiseen, erilaisten esteiden sijoittamiseen
sekä ansojen virittämiseen.

Toimin 4. komppanian (peitenimeltään Pomo 4.)
päällikkönä ja olimme 18.2.-4.3.42 vålisenä. aikana
vuorollamme linjassa, jonka oikeana rajana oli mainittu Kuuttilahden karikko ja vasempana Gorkan §lä. Näiden välissä sijaitsi pieni Koukkulan kylä, jossa
oli rikki arunuttu kirkko, joitakin rakennusten jätteitä
ja hautausmaa. Karikolle ja kumpaankin §lään oli
sijoitettu joukkue ja neljäs oli reservissä komentopaikan lähellä Koukkulassa.
Koukkulan ja Gorkan kylien välissä oli muutaman

sadan metrin mittainen aukeama, jota ei voitu pitää
päivisin miehitettynä, koska se oli vihollisen tulitukselle täysin alttiina. Sen sijaan se varmistettiin yön ajak-

si ns. heilurivartiolla, mufta ennen kuin kerron siitä
mainitsen, että komppaniani oli saanut 6.12. koulutuskeskuksista täydennykseksi v. 1923 synryneitä nuo
rukaisia. Tämän ikäluokan mukana tuli komppaniaani Kinnulasta Perhon rajaha kotoisin oleva metsänvartija;n poika, jonka muistin nähneeni kuutisen vuotta aikaisemmin majaillessani hänen vanhempiensa
luona heidän sydänmaan torpassaan. Tässä uskovai
sessa perheessä oli useita lapsia, mutta tämä poika jäi
jostain syystä parhaiten mieleeni.
Komppaniani

sai uusien tulokkaiden

mukana

myöskin mustalaispojan, joka oltuaan kuukauden päivät joukossamme, esitti kotipaikkakuntansa kirkkoherralta saarnansa kuulutustodistuksen ja anoi lomaa
päästäkseen käymään vihillä varsinkin, kun hänellä oli
jo lapsiakin valmiina. Asiaa harkittiin ja pojalle
jolta hän ei kuitenkaan koskaan
myönnettiin loma
palannut joukko-osastoonsa.
Heilurivartion toimintaperiaate oli s€, että sekä
Koukkulan että Gorkan kylissä asemissa olevista
joukkueista lähti määrätyllä kellonlyönnillä mies ylittämään kylien välistä aukeamaa kulkien jokitörmän
reunalla olevaa polkua, ja tapaaminen tapahtui aukeaman puolivälissä. Näin oli menetelty siitä saakka,
kun pataljoona otti rintamavastuun. Kaikki oli käy61

Koukkulan

kirkko
sisältä

Puolustusasemat
Syvärin
länsipäässä

L

Tykistötulen
vioittam a
Koukkulan
ki rkko

nyt hyvin, kunnes tapahtui se, joka aikaansai rämän
kirjoitukseni.
Jompikumpi vartiomiehistä oli erehtynyt lähtöajassa eikä niinollen saapunutkaan määrähetkellä kohtaamispaikalle. Metsänvartijan poika oli joutunut I'ksin
odottamaan sovitulla paikalla jonkin aikaa ja tåmå
muodostui hänen kohtalokseen.
Vihollinen oli epäilemåttå jo pitemmän ajan kuluessa tarkkaillut omalta puoleltaan vartiomiesten liikkeitä ja päåttånyt suorittaa vangin sieppauksen. Viiden miehen vahvuinen partio oli sakean pyryn ja pimeyden turvin tullut hiihtäen lähes kolmensadan metrin matkan Syvärin eteläpuolen metsiköstä ja asertunut asemiin jokipenkereen suoiaan. Kova pakkanen
kun oli, vaftiomies lienee suojannut korviaan niin, ettei voinut kuulla vihollispartion mahdollisesti aikaansaamaa vähäistä åånrå. Siinä ihmetellessään aseveljensä viipymistä, käyni vihollinen tilaisuutta hyväkseen
ja yllåtti. Se sai siepatuksi poikamme, joskin paikalla
oli sitä ennen käyty ottelu, josta kertoivat veritahrat
lumessa ja muutamat paikalle jääneet varusesineet.
Saatuani komentokorsuuni aamuyöllä 22.2. tiedon
tapahtuneesta siltä joukkueenjohtajalta, jonka mies
palasi lähtöpaikalleen saamafta kosketusta toiseen
vaniomieheen, määräsin välittömästi partiot tutkimaan jokitörmää.
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Vihollinen oli kuitenkin tällä välin ehtinyt omalle
puolelleen jokea, eikä mitään ollut enää tehtävissä.
Saatettiin vain ottelupaikalla todeta sieppauksen onnistuneen. Vihollispanio ei enåa paluumatkallaan
käyttänyt suksiaan, vaan se oli jättänyt lyhyet, leveät
sivakkansa törmän suojaan ja lähtenyt jalkaisin vankia mukanaan raahaten kahlaamaan paksussa lumessa takaisin

yli

Syvärin.

Tapahtumasta riitti yksikössä pitkään keskustelua
ja epätietoisuus siitä oliko vangiksi joutunut miehemme haavoittunut tai oliko hän ollenkaan enää elossa,
kaivoi mieliä. Kahtena seuraavana yönä 1'ritettiin
vastavuoroisesti vanginsieppausta, mutta kuulakkaan
såån ja kireän pakkasen takia se ei tuottanut tulosta
ja vihollinen oli sitäpaitsi tehostanut valppauttaan.
Talvi oli mennyt, lumet sulaneer ja S1värikin vapautunut jäistään, kun kirkkaana toukokuun varhaisaarnuna kuului lähesryvän viholliskoneen ääni ja ko
neen lentäessä matalalla asemiemme yli, siitä pudotettiin lentolehtisiä. Tämä oli lohkollemme jotain uutta,
ja miehet kilpailivat siitä, kuka ensimmäisenä saa paperin haltuunsa.
Lentolehdessä helmikuun pakkasyönä vangiksi joutunut komppaniani mies kemoi nyt olevansa täysin
terveenä ja hyvissä voimissa vihollisen vankina. Kohtelu oli ollut erinomaisen hyvää, vaikkakin hän oli se-

ETTE|.. KOTTUTUS

LYKKAANTYISI

MARRASKUTIN 7. päivänä 1944 sai luutnantti E. Palmunen
jossa

Parikkalassa

).D silloin oli majoitett

komen-

nuksen Hämeenlinnaan
valmistelemaan kotiuttamista. Linjaauto täyttyi kuitenkin äkkiä lomalle pääsevistä miehistä. Autonkuljettaja valitti, ettei hän mahda mitään, luutnantin on
jäätdvä odottamaan seuraavaa autoa. Palmunen pahoitteli, eträ
on se nyt ikävää, kun kotiuttaminen taaskin lykkäänryy, kun
minä en mahdu autoon. Tehtävänäni olisi Etelä-Hämeen sotilasläänin esikunnassa valmistella kotiuttamista. Timän kuultuaan 5 miestä hyppäsi heti pois autosta ilmoimaen, että kyllä
he joutavat odottamaan lomaansa vielä hetken. Ja näin raas

"kotiutramistoimenpiteet" pääsivät jackumaan.

SAVOLAISEN SANOMA
KOMPPANIAN keittäjä

oli

joutunut pois virastaan,

sarraaLaan.

Vääpeli tiedusteli keimäjän sijaiseksi miestä, joka olisi
keimämisestä edes jonkin verran periliä.
Viimein ilmoittautui mies, joka kehui keinäneensä
pienen ikänsä. Hän toimittelikin keittäjän tehräviä varsin hyvällä menesryksellä.
Viimein vääpeli tiedusteli, missä hän on taironsa oppinut, koska ei ollut arnreijassa ollur vastaavassa tehtävässä.
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Kahtooteha veäpel! Se alako oekeastaa jo sillo ku

- isävaenoon kansa Kitteellä, emä sieltähä se on aiaasuttii
kusa, voan onhan sitä tuilu pietryvä suonessa sielläi Koavilla, ettee

se

oo peässy taeto ruostr[naan.

-q._-t

kä uskovainen että entinen sk.-lainen, ja

ruokaakin

hän oli saanut riittävästi.
Monisteessa, iossa hänen nimensä

oli

alimmaisena,

hän kehoitti kaikkia rivimiehiä antaurumaan tai nousemaan upseereitaan vastaan ja sillä tavalla lopettamaan turhan sodankäynnin ja verenvuodatuksen, sillä
eiväthän venäläiset halua muuta kuin Suomen
parasta. Tai sitten pitäisi jokaisen pehdä niin kuin se
mustalaispoika, joka hänen toverinaan tuli komppaniaan täydennyskeskuksesta ja hankkiutui melkein heti naimalomalle palaamatta enää takaisin rintamalle.

Kun miehet olivat lehtisen lukeneet, synryi vilkas
keskustelu ja kaikki olivat vilpittömästi iloisia siitä,
että komppanian mies oli hengissä, joskin vankina.
Tästä olimme nyt täysin varmoja, sillä kuinka lento
lehtisissä olisi muuten voinut olla mainintoja miehen
uskovaisuudesta ja mustalaispojan tempauksista, jos
vihollinen olisi saanut käsiinsä vain joitakin henkilöllisl'yspapereita.

Ifiehemme siis eli, mutta pääsikö hän sodan pdåtytn'ä vankienvaihdossa takaisin siihen salotorppaan,
jossa vanhemmat ja sisarusparvi yarmaan häntä kaipauksella odottivat, siitä ei tämän kertojalla ole tie-
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VASTALAHJA
1941-KESÄLLÄ saatiin Kannakselle joukko-osastoihin

koulutuskeskuksista juuri saapuneita nuoria täydennysmiehiä. Tuli mm. eräs älyllisesti heikosti kehitrynyt nuorukainen. Kun tämä lisäksi oli arka ja lapsellinen, häntä
ei voitu käyttää samalla tavalla kuin muita miehiä. Hän
toirnikin jatkuvasti korsupalvelijana, siivosi, pilkkoi puita jne. Aamusumpin keicäminen kr.rului niinikän hänen
tehtäviinsä.

Kun näin oli jatkunur kauan, vanhemmar miehet

neu-

vottelivar miten poikaa olisi ryhdymävä kasvatran'raau ja
rohkaisemaan jotta hänesrä kehittyisi täysi mies. Jonkinlainen päiitöskin tehtiin. Ja kun poika taas eräänä aamuna tapansa mukaan nosri juuri keirrämänsä sumpin pör'dälle, sanoi korsrrn vanhin:
Olemme päättäneer, erremme enää pidä sinua tuoi-

- toisarvoisissa tehtävissä, saar sarnan aseman kuin
laisissa
korsun muutkin n-riehet.

Liikuttuneena ja kiirollisena poika katsoi esimiesräiin
ja srrnoi:
En minäkään sitten enää aan-ruisin syljeskele tei-

- keittoonne.
dän

Kaneikwa: Vartijat
rintaman turvana
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Pekko Kokkonen:
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Mitä alokas tekisi, jos vihollinen ampuisi Toropaista tär-

-keällä v artiop aikalla I
-

Mie kuolisin, herra alikersantti.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia sekä
epäsäännöllisyyksiä tahi puutteellisuuksia
lehden jakelussa koskeva kirjeenvaihto pyydetään lähettämään osoitteella: Pl. 10820,
Helsinki 10.
64

52

Tauno Laitinen:
ERÄS KOUKKAUS.

>4

Heikki Schroderus:
TORNION KAAPPAUS 1944

,8

Tauno Kilpinen:

6I

HEILURIVARTIO

Kirjoittojot vostoovot esittömistöön
mielipiteistö
Kösikirjoitukset poloutetoon
postimoksun seurotessq

yoan

mBNSB AB8Strtr&B
- n"riehet kertovat

F4t(rt-fr)I\/..!

I'/PIVf

rr
ri
ir.,\rDTa.i-. ^,r,).ry
,j

Tilauskonttori: Ludviginkatu 10, puh. 790822
Toimitus: Töölönkatu 35 B, puh. 446242

jln11,'tr

j
, i rå^ r 1 1.;,;ii,"i
^(?u
r

rii,

lrtonumero
1,60

ll

ESTETTA RAKEilNETAMI

:s.

I

\t

iI

§*§

