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TALVISODAN aikana etenivät suuret venäläisparriot
Aittojoen pohjoispuolitse kauas linjojen taakse lähelle
Tolvajäwed. Erillinen pataljoona 112 siirrettiin Möhköstä Ilomantsista niitä tuhoamaan. Komppaniamme,
joka oli luutnantti Pihljertan komennossa, laskemiin
autoista Särkijärven metsänvartijan talon kohdalla.
Sen silloinen vahvuus oli n. 60 miestä.
Venäläisten partio tulitti siinä autokolonnaamme ja
lähti edellämme vetäytymään talon suunraan, jonne
oli maantieltä matkaa ehkä kilometrin verran. Tietojemme mukaan talossa oli majaillut joku työkomppanian osasto, joka yöllä oli käynyt epätasaisen taistelun venäläisiä vastaan.
Pieni punainen talo oli autiona pienten peltojen
keskellä. Peltoja ympäröi pysryaita. Vasemmalla oli
pieni järvi. Järven reunamalla oli harva kelomännikköinen räme, johon talon puolustajat olivat aidan
varteen asettuneet puolustukseen. Kaatuneita miehiä
lojui hangessa. Eräältä oli riisuttu kaikki vaameet pois
ja rintaan isketty kirveellä pitkä haava.

Ankara pakkanen paukkui kuivissa keloissa suolla.
Auringon punainen kehrä nousi juuri taivaan rannalle. Pakkasen, lian ja väsymyksen kovettamin, ilmeettömin kasvoin seisoimme hetken tuossa suomalaisen
miehen golgadalla. Sielua ja ruumista palelsi. Tiesimme, että venäläiset eivät suinkaan olleet tulleet
tänne leikkimään, vaan heillä oli tarkoitus panna koko Aittojoen rintama mottiin. Lähdimme hiihtämään
venäläisten tekemää latua pitkin auringon suuntaan
edessä olevan aukean suon yli.
Suon takana makasi viisi venäläistä konekiväärinsä
takana lumiasemassa. Sormi liipaisimella he odottivat jonomme alkupään lähestymistä sopivan matkan
päähän. Pakkanen oli kuitenkin puolellamme. Jähmettyneet lukot eivät pelanneetkaan. Kuin valkoiset
aaveet luikeneli jonomme latua myötäillen. Kauhistuneina vilkaisivat venäläiset takana kohoavaa mäkeä.
Pakomahdollisuutta ei enää ollut. Viisi käsiparia nousi yllättäen ylös lumipenkan suojasta.
Etuvartioonsa luottaen lähestyi kovaa pulinaa pitä65

vä venäläispartio mäen harjannetta, johon

asetuimme

heitä vastaanottamaan.

Saimme sen alkupään tuhottua ylläköllä. Saarrostaessamme sitä kärsimme myös itsekin tappiota. Jouk-

kueemme johtaia, vänrikki Noponen kaatui. Tuolla esikuvallisella ja pelottomalla sotilaalla oli tapana
sanoa: "Kyllä metsä suojaa suomalaisia." Eikä hän
turhaan konttaillut, jos vain oli näkösuojaa. Niin kuitenkin nyt kävi, että luoti lävisti sydämen. Kaatuessaan hän vielä huusi: "Taistelkaa pojat!" Eräs toinen
mies haavoittui paikkaan, johon vihollinen tulitti aivan läheltä. Pitkään apua huudettuaan hänet viimein
pelasti oman henkensä uhalla eräs mies. Hän sanoi:
"Tuo mies on naapurini siviilissä. Jos annan hänen
nä:äntyå tuonne tekemättä mitään, soi tuo avunhuuto
aina korvissani syyttäen." Paksussa lumessa ryömien
hän sai tekemäänsä uraa pitkin vedettyä haavoittuneen turvaan. En muista enää näiden miesten nimiä.
Olin täydennyksenä tullut yksikkrön enkä tuntenut
tarkemmin kaikkia miehiä.
Tuo muutama viikko, jonka tilanteen selvittäminen
kesti metsänvartiian talon vaiheilla, oli taistelua ns.
Talvisodan hengessä. Tilanteesta edes omassa lähim-

ei ollut mitään varmaa tietoa. Tajossa majailimme, oli varmistettava joka suuntaan. Suuret venäläispartiot liikkuivat ympäristössä.
Taistelut niitä vastaan eivät menneet tappioitta. Kaatuneiden rivi heinäladon lattialla kasvoi. h{elkein iatkuva partio- ja vartiotehtävä tuli ainakin alipäällystön osalle, koska heistä oli puutetta. Kova pakkanen
ia epätieto tulevaisuudesta lisäsivät mielialan painetta. Usein pirtissä lepovuorossa olevat vakaat Juvan
isännät aloittivat virren "Minä vaivainen oon mato
matkamies maan, monet kulkenut vaikeat retket..."
Armoitetut humoristit, joita oli myös savolaisten
joukossa
mm. sotamies Scadevist
koettivat pitää
elämänuskoa yllå. Hänen raikas naurunsa raikui kuin
metsäkanan huuto, kun konepistoolin suihku tapasi
hullunkurisesti huonolla hiihtotaidollaan pakoon säntååvån vihollisen.
Hajalle lyötyjen vihollispartioiden miehiä harhaili- öisessä metsässä enemmän tai vähemmän paleltuneina. Käsineet olivat usein pudonneet taistelutilanteessa. Haavoittuneiden huutoja kur.r
lui kilometrien päästä pakkasyössä. Erååkå vangilta
löysimme repusta verisen kirveen. Oliko siinä selitys
edellisyön raakaan tekoon... i'
mässä ympäristössä

lo,

Eråånå iltana lähesryi vartiopaikkaamme suuri vihollisosasto. Se asettui tauolle aivan vaniopaikan
eteen pitkin metsälinjaa. Saimme huomaamatta siirreryksi konetuliaseemme, mm. kaksi konekivååtrå, asemiin vaniopaikan luona olevalle harjanteelle. Niin
kauas kuin näkfvyyttä oli kiilsi mahorkkasätkää linjalla. Lähimmät miehet vetelivät sananmukaisesti viimeisiä henkisauhujaan noin 40 metrin päässä asemistarnme. Samalla kuin komppanian päällikkö ampui
valoraketin, alkoivat konekiväärit, pikakiväärit ja konepistoolit laulaa kolkkoa räiskettään. Linjan seutu
oli kuin kuuma ahjo, johon heitettiin hiiliä. Valojuovat vilkkuivat puiden lomissa kelmeässä tähtivalossa.
Lippaiden ja panosvöiden tyhjentyessä tuli sen verran hiljaista, että komppanian päällikön huuto pääsi
kuuluviin: "Ketjussa eteen päin
korjatkaa sukset
låjäån ja piilottakaa! "
Syöksyimme kerämään suksia, joita myöhemmin
laskettuna oli 80 paria. Tilanne oli aluksi sekava
omien ja vieraiden mennessä sekaisin. Taempaa kuului politrukkien kovaa huutoa heidän koettaessaan estää pakoon ryntääviä. Linjalla lojui suksien haltijoita,
jotka eivät enää niitä tarvinneet. Kahden puolen liniaa oli kuusimetsää, jonka oksat oli vahva lumi painanut maahan asti. Niiden alla oli piiloutuneita venäläisiä. Saimme takaapäin käsikranaatteja päällemme ja ensimmäiset haavoittumiset tapahtuivat niistä.
Sen jälkeen konepistoolimiehet ruuttailivar kaikki
kuusten alukset. Näky oli verrattavissa nykyajan
moottorisahrsavottaan. Kuolema savotoi sinä yönä
Särkijärven kuusikossa.

Aamutunneille asti jatkui kamppailu maantien ja
talon välissä maastossa. Tilanne jäi jonkin verran rarkaisematomaksi ja venäläiset uusivatkin hyökkäyk-

Kun oli asemiin aamutunneiksi jätetty lisämiehitystä, poistuivat toiset taloon lepoon ja ruokailemaan.
Sain kuitenkin heti oudon tehtävän. Ratsuhevosen
vetämänä, köydestä kiinni pitäen, minun tuli käydä hevosmiehen kanssa 12 km päässä maantietä pitkin.
Tarkoitus oli ottaa selvää onko tiellä venäläisiä partioita. Väsynyt ajatus koetti loihtia esiin monenlaisia
mielikuvia. Matka maantielle jo kulki äskeisen taistelualueen halki, jossa tilanne jäi epäselväksi. Lisäksi
partioita oli ollut jatkuvasti liikkeellä jo useamman
päivän ajan.
Katselin toverini ilmeettömiä kasvoja, kun hän hitaasti
tarkoituksettoman hitaasti
kiinnitti hevoselle satirlavyötä.
Emme puhuneet toisillemme
sanaakaan. On nähtävästi elämänlaki, että suurina tilinteonhetkinä jää ihminen aina yksin.
Luulen kuitenkin, että hänen ajatuksissaan kieppui sama asia, kuin
omissanikin: "Ota pois tämä malja, jos voit!"
Nelistävän hevosen kaviot kirskuivat rytmik- pakkasen puremassa tiessä. Tien varressa
käästi
olevien kaatuneiden kohdalla sen rytmi hetkeksi sekosi.
Lämpimän veren hajun osuessa sieraimiin hevonen
korskahteli, lähtien yhä hurjempaan neliin...
haavoittunut venäläinen sai kuvamme van- Jos
gittua
vielä verkkokalvoonsa, näki se valkoisen aaveratsastajan kiitävän pois elämä mukanaan... Viimeinen parkaisu kantautui huulilta. Lasittuvat silmät jäivät tuijottamaan kirkkaana vilkkuvaa tähtitaivasta.
Jostakin soiden takaa kantautuva kohtalotoverin valitus ei enää tavannut vzstausta...
Nelistävän hevosen kavioiden kirskunta häipyi
kuulemattomiin...
Miten halpa ja tarkoitukseton on
yksiryisen ihmisen elämä sodan mielettömässä kokonaisuudessa?

sensä seuraav ana päivdnd.
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KAKSI maaliskuista viikkoa Salmin Karkussa v.
1939. Vaikka olenkin Laatokan kasvatti, jäi tuon
pienoisen raja§län kokemuspiiri unohtumattomana
mieleen, koska koin tunnelman aivan omalaatuisena.
Hevosta valjastaessaan mies hyräili laulua, nuori nainen heläytti kaivolla sointuvan sävelen, iltapäivisin
kaikui koulun avoimista ikkunoista lasten riemullinen
kuoro:
Kansa niin armas Karjalan rltttAJJtt,
aattehet suaret sen sielussa lyö,
Laulujen laine ilmas sa, maantn?.e.
Suurta on he,itnomme hehktrua työ.
lnto ja ilrko sen aankka kiln yuori,
kallis on kansalle uapaus nuori.
Karjala kallis, syntyntämaarunte,
r'i.emujen
ranta ja kukkiaa rnaa,
Koulutyön påäqttyä sai hiihtäjä kuulla saman laulun kyläteillä ja metsäladuilla, kaikkialla missä koululapset palailivat koteihinsa.

Kun lottakomennuksen saaneena ilmoittauduin lokakuun 8. päivänä aamuvarhaisella Pitkärannan keskeneräisen keskuskansakoulun suojiin järjestettyyn
muonitukseen ja näin YH:n liikkeellepanemien n.
30 000 miehen vaelluksen kohti rajaseudun saloja,
palasivat Karkun §län kevättalviset muistot kerran
toisensa jälkeen. Huoli Isänmaan ja kodin kohtalosta
varmaankin tuntui siellä rajan pinnassa vielä monin
verroin raskaammalta, kohtalo epävarmemmalta
kuin täällä.
Neljä päivää me paikkakunnan lotat jaostoista riippumatta raadoimme lO-I2 tunnin työpäiviä eri
muonituspisteissä todellisessa tulipalokiireessä, jäsenet
uupuneina, mutta mieli käsittämättömän rauhallisena.
Noina päivinäkö lienee synrynyt "Talvisodan henki",
joka tiedostamattomana täytti meidät jokaisen, vaikkemme sitä silloin vielä tajunneet.
Muutaman päivän muonitustyön jälkeen sain komennuksen Laatokan Meripuolustuksen Salmin lohkon esikuntaan kansliatehtäviin, mikä komennus päättyi vasta 12. päivänä huhtikuuta 1940. Esikunnan
käyttöön oli varattu tilaa tehtaan konttorista Pusunsaaressa, oli tilavaa ja valoisaa ja päivittdinen työaikakin muodostui vähitellen normaaliksi, joten voin
asua kotona Lammassaaressa ja tottunut kun olin,
soudin kotisaaren ja Pusunsaaren välin aina sodan
puhkeamiseen asti.

Yli puolentoista kuukauden YH:n aikana totuimme kukin toimiimme ja tehtäviimme ja kaikki tuntui
luistavan mallikelpoisesti silloin, kun marraskuun lopulla aloimme aavistaa, eftei tämä pelkäksi "harjoitukseksi" jäisikään. Sotatoimiupseerimme res.vänr. U.
Markola, esikunnan todellinen huumorimies, loihekin
kerran lausumahan: "Jo luistaa ja sujuu kaikki kuin
68
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rasvattu, sopii itänaapurin tulla vilkaisemaan."

Mutta kotona oli mieliala jännittynyt, kuten kaikkien evakuoinnin uhkaa pelkäävien siviiliasukkaiden.
Olisiko koti jätettävä? Saisiko omaisuutta pelastettua?
Minne?... Mitään ei kuitenkaan lähetetty etukäteen,
ja niin sitten kävi, että vanhempani voivat evakko
matkalleen ottaa mukaan vain sen verran kuin itse
jaksoivat kantaa, niin minäkin,
ja taidemaalari- ja tuhoutui aikaisäni tauluista jäi suurin osa kotiin
naan sodan jaloissa.

Marraskuun 30. päivänä olimme niin kotona kuin
esikunnassakin kylmien tosiasiain edessä: sota

oli

al-

kanut. Mutta ryöt luistivat totuttuja uria: kirjoitin valistusupseerimme, sotilaspastori Yrjö Kohosen laatimaa Itsenäisyyspäivän ohjelmaa sekä muitakin hänen
töitään. Illalla näin pimennetyllä asemalla ensimmäisen evakkojunan salmilaisia ja heidän vähiä tavaroitaan. Käsittämätön, jdrkyttävå hiljaisuus, he tuntuivat
menettäneen paitsi kotinsa ja laulunsa, myös itkunsa
ja kyyneleensä...
Hiljaista ja ankeata oli kotonakin, ei paljoa puhuttu. Vanha rakas ystäväni susikoira Togo vain oli
levoton, kaiken iltaa se pyrki ulos, haukahteli siellä,
taas raapi ovea päästäkseen sisälle. Sen silmät kiiluivat vihertävinä. Kolmen päivän kuluttua isäni ampui
Togon ja neljäntenå päivänå alkoi vanhempieni evakkotaival. Ja niin kuin lokakuun alussa oli jokainen
astunus täynnä rajalle matkaavia sotilaita, olivat nyt
talot, saunat, jopa navetatkin täynnä evakkoja, heidän tavaroitaan ja kotieläimiään.
Joulukuun 5. päivänä koimme ensimmäisen lentopommituksen ja pian kuulimme, että aseman luona
kuoli pommituksen uhrina koulutoverini Oiva Hodju.
Itsenäisyyspäivånä lumipyryisenå ja sumuisenakin oli

jälleen pommituksia, jolloin keskustassa paloi suuri
kauppatalo. Mutta illan hämyssä oli meillä tehtaan
klubilla unohtumattoman tunnelmallinen Itsenäisyys-

män ensimmäisen sankariristin. Kun joulukuun 20.
päivänä ensimmäinen hauta luotiin umpeen, seisoi neljä lumipukuista aseveljeä kunniavartiossa vielä kauan

päiväjuhlamme. Siniristilippua emme voineet kohottaa
salkoihin, mutta sisällä saimme koristelun pienoislipuin ja kynttilöin hyvin tunnelmalliseksi. Viimeisenä
lauloimme Maamme-laulun, eikä sen päärytryä kenenkään silmä ollut kuiva...
Mieleeni jäi nuoren res.vänrikki Pauli Koi.uumäen
silloin lausuma: "Teemme kaiken voitavamme, lopen
väsyneinäkin. Kaadummekin,
kenties siten auramme Isänmaan asiaa... Mutta- se unohdetaan pian...
Tärkeintä on, eträ teemme kaikkemme..." Joulukuun
17. päivånå kaatui Pauli Koivumäki Hirsimäen taistelussa Mursulassa. Ja miten jär§ttävän tosilta tunruvatkaan hänen sanansa nyt 30 vuotta myöhemmin.
Miten uskomattoman paljon jo onkaan haluttu unoh-

kirkaskuutamoisessa illassa.

taa.

Pian koitti joulukuun 9. påivå ja meidänkin vuoromme tuli jättää Pitkäranta. 30 km:n matkaan Impilahden kirkolle meni aikaa yli 4 tuntia ja vaellus oli
unohtumaton. Joka puolella paloivat vauraat tehdasseudun talot, tienvarret olivat täynnä peräänryviä
kuormastoja, uupuneita sotilaita, haavoittuneiden
kuljetusautoja ja rekiä lasteinaan kelmeäkasvoisia

Jouluksi sain viikon verran lomaa ja matkustin
Kesälahdelle vanhempieni evakkokotiin. Unohtumaton joulu, alakuloisuutta ja koti-ikävää, murra myös
ihmeellisiä kokemuksia Suomen kansan "Talvisodan
hengestä". Miltei joka päivä saapui viestejä kaatumisista ja haavoittumisista noihin mataliin majoihin,
joissa kaikki surut ja huolet tasartiin. Ainakin Kesälahdella kokivat evakot sydämellisen osanoron ja
myötunnon.
Paluumatkalla lomalta jouduin kokemaan kotiseutupommitusten koko inhottavuuden. Sekä Lahdenpohjassa että Sortavalassa saimme viertää tuntikausia
jääkylmissä hirsikaivannoissa tai täyteen sulloruissa kellarisuojissa. Aloin ymmårtåå lomalta palannei
ta sotilaita, jotka kertoivat pelänneensä niissä ollessaan tuntikausien joutilaisuudessa pahemmin kuin
taisteluissa.

varnajia.

Impilahden kauniin kirkon varjoon, ihkauuteen
Osuuskassan taloon järjestimme Salmin Lohkon esikunnan. Liikekannallepanon jälkeen oli meillä lyhyt
nimi Sa/RT 3. Talo oli pieni, mukava, ja vaikka
lähtö alinomaa uhkasikin lähikuukausina, poistuimme sieltä vasta järkyttävän maaliskuisen rauhan
jälkeisenä päivånå. Ikkunat saimme pitää vain pari
päivåå. Ne olivat pian säpäleinå, ja alkoi pahvipeitteisten ikkunoiden pimennossa eläminen ja paleleminen. Usein oli tuona ankaran pakkasen talvena
pakko kesken kirjoittamisen lämmitellä sormia kintaissa, niin jäisen kylmä oli kirjoituskoneen näppäi
mistö.

Asunnokseni sain Impilahden isopappilan tilavan
makuuhuoneen ja huonetoverikseni lotta Annin, joka
oli muonittajana naapuriesikunnassa. Rajaseudun tytön, joka vaatimattomasri kenoi lähdösrään kotoa:
luovurti vuodevaatteet ja ruokatarpeet armeijalle,
piysi miehiä ampumaan rakkaan koiransa ja lähti
kotoaan repullinen v aatteita selässään.
Mennessäni eråånä iltana pappilan tuttuun halkovajaan halkoja hakemaan kompastuin päivällä tuotuun vainajaan. Hän oli sotamies Juho Sirkkunen, ainoa ruumis, joka saatiin pois 17. päivån Mursulan
taisteluissa kaatuneista yli 30:sta miehestä.
Esikuntamme pohjoispuolelle perusrettiin sankarihautausmaa ja samalla kuin sot.pastori Kohonen
vihki uuden hautausmaan, hän joutui siunaamaan
myös tämän sankarivainajan, vaikka Juho Sirkkunen
olikin ortodoksi. Minä sain maalata ja tekstata tä-

Sotilaspastori Yrjö Kohonen

Loman jälkeen saimme pienen lottapesän puutalon
yläkerrasta, sillä pappilan ympäristö oli kuin §nnetty
joulupommitusten jäljlkä. Uusi kotimme oli kilometrin verran rintamalle päin, yksinäisellä paikalla.
Neljä lottaa meitä majoittui yläkerran kahteen pieneen huoneeseen ja viihdyimmekin siellä erinomaisesti, sikäli kuin ehdimme siellä oleksimaan.
Uudenvuodenyönä kuulimme joka puolelta outoa
suhinaa ja poksahduksia. Aamulla saimme tietää, ettå T94}-luku oli alkanut tykistökeskiryksellä kirkon§lään, minne ammukset olivat sievästi liitäneet lottapesämme yli.
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Elämä tasoittui ja rauhoittui täälläkin. Totesin sen
tavanmukaisten tilannetiedoitusren tekstistäkin, joita
päivittäin jouduin kirjoittamaan puhtaaksi. Mutta
myös päiviträiset ammusraporrit todistivat, että vaatimattoman tykistömme on pakko olla "rauhallinen"
ammuksia oli vähän, niitä oli säästettävä.
- Joskus käväisi esikunnassa rautatierykki "Åkselin"
päällikkö, luutn. Laui Paaso. Yritin §sellä, miten on
kotini laita, joka lähtiessä jäi polttamara. Murra
pian opimme, ettei sopinut §sellä. Vastaukseksi Paaso leppoisasti ja lempeästi kutsui: "Tulkaapas pikkutytöt tänne kahvipöytään, niin kerronpahan jotakin..."
Kun me lotat sitten jännittyneinä istuimme kuuntelemaan) alkoi tulla "Olipa kerran prinsessa, joka asui
kaukaisessa kauniissa valtakunnassaan. Prinsessa oli
kaunis ja lempeä..." ja saimme kuulla mitä kauneimman sadun, kenties itsensä Lauri Paason sepittämän.
Kun esikuntaan oli asiaa "Nahkiaisella", alias
luutn. Jouko Niemellä, saimme vieraaksemme todellisen runosielun, joka rakasti runoutta, lausui sitä ja
ennen kaikkea todella tunsi maailmanlyriikan. Lohkon komentaja, rauhan aikana Pitkärannan suojeluskunnan aluepäällikkö, luutn. Lauri Laurila oli tuwallinen "isämme", itse rauhallisuus. Ja rintamayksiköissä oli upseereja ja miehistöä, joista suuren osan tunsin
entisinä koulutovereina tai suoj eluskunt alaisina.
Koska kirjoitustöitä esikunnasszunme alkoi olla vähänlaisesti, sain tammi- ja helmikuun vaihteessa hoitooni myös kenttäpostitoimiston, joka sijoitettiin entiseen siviilipostitoimistoon. Avukseni sain vanhan tutun, lotta Hilkka Kii.skisen, muutimme asumaankin
postitaloon ja meille alkoi rikas, vaihteleva \öala.
Vasta nyt todella jouduin tekemisiin varsinaisten rintamajermujen kanssa. Heitä oli avomielisiä ja sulkeutuneita, oli turvallisen jäyhlä ja aina sanavalmiita
humoristeja. Posti saapui iltaisin alinomaisten rauratiepommitusten vuoksi. Illoin saapuivat myös etulinjayksiköiden huoltomiehet, samoin lomalle lähtijät.
Postimmekin oli avoinna ilraisin, usein jopa yötunneille saakka.
Tuli kerran kaksi pientä viiksiniekkaa: valkoista
lumikaapua, toisella valkoinen, toisella harmaa villahuppu. Seisoivat ja töllistelivät meitä, eivät olleet
muka saavinaan sanaa suusta.
Kah! Tyttöjä!
Huudahti viimein harmaahuppuinen.
Tyttöjä? Onko ne ryttöjäZ
Valkohuppuinen
- kaveria hihasta, ei ollut uskovinaan.
nyki
On, on ne!
Ja sitten meille: "Olemme jänik- viikkoon
sen- poikia, kuuteen
ei ole naisen kengän jäljoten
keäkään lumessa nähty,
suonette anteeksi, kun
tämä kaveri tässä vähän häkeltyi...
Vai kaveri tässä? Mitäs itse?
-Jäniksenpoikien näköisiä olivatkin, harmaa ja valkoinen pupu.
Joitakin kemoja on tuotu vankeja, vähän kuulustel70

tu, saunotettu ja viery eteenpäin. Kerran ehdotti luutn.
Laurila vangin kuulustelua minulle, koska osaan venåjåä. Moneen kertaan oli miestä saunotettu ja siistitty, ennenkuin katsottiin soveliaaksi oåyttåå lotille.
Läsnä oli useitakin lottia, tuskin voitanee puhua kuulustelusta, haastattelusta paremminkin. Mies oli n.
20:22-vuotias opettaja ltä-Karjalasta, vaimo ja viisi
lasta. Lipeväkielinen, ovela. Tiedustellessani häneltä
kotiseutua ja rintamayksikköä, ei vastauksissa ollut
paljoakaan jdrkeå.

Helmikuun lopulla tein mieleenjääneen retken
"Rotta"-patterille. Kaikki siellä olivat tutru,a, varsinkin res.vänr. Aulis Koiuusalo, jonka kanssa olimme
koko talven olleet pikakirjoituskirjeenvaihdossa. Ollen
naimisissa serkkuni kanssa, pidin häntäkin "serkkunani". Rekiretki postihevosella Kuivaniemeen, perillä
sauna, sitten erinomaista kahvia, lota olin saanut
amerikkalaiselta kirjailijaystävältäni Toivo Rosuallilta
ja lopuksi aina antoisa keskustelu Auliksen kämpässä.
Mieliinpainuvimpana olin merkinnyt päiväkirjaani
teeman: Siellä missä taistellaan kuolema silmien
edessä, siellä ovat monet saaneet elämälleen uuden
pohjan uskonnosta. Mutta taempana on yhtäkkiä jääty riippumaan tyhjiöön alkuihminen paljastuu,
uutta elämänpohjaa ei tavoiteta... Joku on sanonut,
ettei sivisrys merkitse sodassa enää mitään, ihminen on
muka syvimmältään raakalainen. Olemme eri mieltä.
Sivistys, sisäinen sydämen sivistys tuskin missään merkitseekään niin paljon kuin täällä, kovien koettelemusten keskellä. Jos taas sivisryksellä tarkoitetaan opillista sivistystä, niin sen ohuen korukuoren §llä rikkoo
ensimmäinen rykinlaukaus. Jos onnistumme pelastamaan Isänmaan, on edessämme pitkällinen, vaikea
henkinen jälleenrakennystyö.
Näin me Auliksen
kanssa filosofoimme silloin etulinjan
tunturnassa.
Helmikuun 29. päivänä oli 19 sankarivainajan
ruumiinsiunaus kirkossa '1a illan hämärryessä hautaus
esikunnan viereiselle hautausmaalle. Aamupäivällä
kävimme sot.past. Kohosen kanssa koristamassa kirkkoa ja laskemassa jokaiselle arkulle tulppaanin. EsiTalo, jossa oli
rannikkorintaman esikunta
lmpilahdella Talvisodassa

kuntzrlähettimme Eetu Tttmanen. oli mukana, hänen
oli vainajien joukossa. Varovaisesti ruuvartiin kansi irti ia viimeistä kertaa kaseli Eetu veljeään,
kiruan hän tuijotti tämän kelmeitä kasvoia.
Vaikea tuntea, mufti1 hän se on
veljeni.
Näyttää kuin olisi hänen vilu. Mr.rtta kylmähän
räällä
onkin...
Sitten he sulkivat arkun. Kirkon lasittomasta ikku-

Kerran isohko terässirpale tunkeutui rautalapion läpi,
jonka vieressä seisoin painautuneena tienvarren halkovajan nurkassa. Valkoisia ambulansseja riitti sinä
päivänä tien täydeltä, hevosellakin tuotiin haavoittuneita maarintaman miehiä, mutta saaristostn ei voitu
päiväsaikairn ketään noutaa. Vasta nyt on historia
täysin osoittanut, miten mielettömän katastrofin todistajiksi jouduimme Impilahden esikuntajoukoissa

Laatokan Meripuolustuksen esikunnan osasto
Talvisodan päättyessä

Pitkärannan poikaosasto menossa rintamalle.

"Tsikk-pii." Vain tuokio
ikkunalaudalla, jo p),rähti lumisec'n kuuseen. Vielä
katselimme tuntemattoman vainajan piirteitä. Side
peitti silmät. Hän oli kar,rnis ja nuori, mutt.r kukaan
ei ollut häntä tunnistanut.
Ulkona §syin Eetulta:
Montako veljeä sinulia on/
- Kolmehan meitä on, kaksi toistaiseksi. Nuorin
- jo toista kuukiruttrr sotirsairaalassa, toipuneeko
veli

riittävän syrjässä
tuona maaliskuun kuudentena.
Työnteko alkoi päivisin olla yhä vaikeampaa, pommitus toisensa jälkeen vyöryi ylitsemme, eikä perin tärkeilevä adjutanttimme antanut ryörauharr: pommisuojaan oli alinomaa juostava, muuten sai kuulla olevansa "täysin mielikuvitusta vailla oleva ihminen!"
Kenttäpostia alkoi ruuhkaantua pahasti, ja kun
kahden, kolmen päivän annos sa.rpui yhtaikaa, eivät
postisäkit tahtoneet sisälle mahtu;r. Saattoi mennä joskus yli puoliyönkin, ennenkuin kaikki oli selvitetty ja
lähteväkin posti kunnossa. Jännitys kiristyi jokaisen
mielessä, väsymys kasvoi, ja kirjeyhteydet kotirintamalle olivat silloin vahvimpia rautaisernnoksia niin
miehille kuin meille lotillekin.
rurrht!
Jir sitten maaliskuun 13. päivä
Tunsimme saaneemme yhtä ankaran
iskLrin kuin
jonka
järkyttävä
sanoma simarraskuun viimeisenä,
sältyi sirnaar,: rotlt.
Emme olisi halunneet poistaa pimennysverhoja ikkunoista, niin pimeä oli jokaisen mieli. Oli sanomattoman vaikea ryhtyä pakkaamaan ja selvittämään
esikuntaa matkakuntoon, tuntui suurelta vääryydeltä
1åttåå tåmå kaikki viholliselle, jonka oli määrä szrada
Impilahtemme io ylihuomenna, eikä vain kotipitäjäämme, vaan suurimman osan Karjalaamme ja Viipurin läänin. Sana rauha oli meille vieras, sana Karjala oli tuon päivän tunnus, tulikirjaimin sydämeen
poltettu...
Rauhanteon iltana olivat vielä viimeiset sankarihautajaiset, vähän kiireiset, tunnelma aivan toinen
kuin aikaisemmin talvellir. Tuntr.ri vaikealt:r jättärå
heidät tänne
vieraalle maalle. Viimeisten sankari- oli myös Eetu Tuunanen. Ilmakin
vainajien joukossa
muuttui, aarmu oli kirkas pakkasaamu, kuten jo monta sotaviikkoa oli olh-rt, illaksi se muuttui harmaaksi

vel jensä

Lähes kaikki kaatuivat

nasttr lennähti sisälle talitir-rtti.

siitä, vatsaan osunut.

Tuolleen puhuu, järkimies

-toruskelin.

-

että toistaiseksi,

- Viikon kuluttua oli jo Eetukin poissa. Esikunnirn
keittiössä hän seisoi, oli menr>ssa noutamaan muoniltarpeita. Oli käsi ovenrivalla, kun lotta Paula vielä
käännytti:
Ja tuohan vielä sokeripakettikin, ettei aamukahvi ilman makeata jääl
Samassa Eetu painoi kättään kylkeä vasten, horjah-

ti ia valitti.

Sairasaut«.rssa

matkalla

sotasairaalaan

hän kuoli. Pieni pomminsirpale oli tunkeutunut oven
läpi Eetun maksaan.
Maaliskuun 6. päivånå olivat Impilahdella jo aamuvarhaisella kaikki hereillä, eikä sinä päivänä nähn1't iloista tai huoletonta ilmettä. Yhtäjaksoista ukkosenjyrinää muistuttava rumputuli oli alkanut
tie- Maksimme, että lohkoomme kuuluvat Petäjäsaari ja
simansaari saivat kestää tuon teräskaatosateen. Nämä
saaret ja erikoisesti Petäjäsaaren eteläpuolella oleva
Putkisaari olivat minulle erittäin tuttu ja talvisten
hiihtoretkien ja kesäisten soutumatkoien kohteina.
Senkin tiesin, että saaria oli puolustamassa montir kotiseudun poikaa. Miten heidän kävisi?
Asunnon ja esikunnan välillä jouduin monta kertaa
juoksemaan suojaan viholliskoneiden pyyhältäessä yli.
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tui

ta alakuloiseksi.

Niin alkoi sitten valtaisa vaellus kohti pohjoista

ja

länttä. Loputtomia kuormastokolonnia ja hiihtojoukkoja. Itse valitsin hiihtämisen, vain vähät tavarani
saivat matkata hevoskyydissä. Kymmenkunta päiväå
kesti hiihtomme Savonlinnaan, missä kotiuttaminen
tapahtui. Päivämatkoiksi kerryi keskimäärin kaksi§mmentä kilometriä, sillä etulinjoissa taistelleet miehet olivat lopen väsyneet. Näille jermuille me muuramat hiihtävät lotat hyvin pärjäsimme.
Omakohtaisesti koin tämän maaliskuisen hiihtotaipaleen loputtomiksi jäähyväisiksi Karjalalle, rakkaalle kotiseudulleni. Uskoin jättäväni sen ainiaaksi, vaikka sainkin vielä palata sinne pariksi unohtumattomaksi vuodeksi. Sortavalaan saakka saimme hiihrää,
ennenkuin joukkoomme liitryivät uudet siirtolaiset ja
heidän tavaransa sekä kotieläimensä. Taival Sortavalasta uudelle rajalle toi uuden jär§ttävän piirteen sodan kuvaan: lopen uupuneet, menehryvät, kärsivär
lehmälaumat olivat todella järkyttävä kokemus...
Noina päivinä palautui usein mieleeni viime vuoden maaliskuu Salmin Karkussa, Laatokan eteläosassa. Nyt olimme sen pohjoiskärjessä ja kohta olisi omzr
Karjalan meremme vain kaukainen muisto.
Sortavalassa vietimme yön upeassa kodissa, joka
jäi kokonaisuudessaan evakuoimatta, ei ollut junavaunuja, ei muitakaan ajoneuvoja. Mielen paino tun-

Kenraaliluutnantti

kasvavan nuoskalumipallon tavoin sitä mukaa
kuin etäännyimme talviselta sotatantereelta. Tuskaa

ja

surua jokaisen sydän tulvillaan, valonpilkahdusta
ei missään.

Salista kuului pianonsoittoa, ensin epäröivää tapailua, sitten kaikui tuttu sävel. Kaunis tenori alkoi laulaa tuttua laulua, samaa laulua, jota lapset täysin
rinnoin kaiuttivat kauan sitten maaliskuisten hankien
yllå:
Kentäll e jiiåne en s ankarin nruis to
Karjalan k ampuja kaunist aa.
Karjalata turt'aksi tuiskuis.ra sA{lrltn e,

Sanat olivat kuin tänäån synryneet, kuin tulirauta
ne tunkeutuivat meidän jokaisen sydämeen.

Ikkunan takana tuuli tuiverteli pitkiä notkeita rantakaisloja, Laatokan vielä jään kahlitsema lahti hohti puhtaan valkoisena. Vastarannalla voi puistikossa
erottaa Runonlaulaiapatsaan. Jotenkin näytti, kuin
olisivat vanhan Shemeikan haniat painuneet entistä
syvempään kumaraan...

rI

Harald Ohquist
on saavuttanut matkan pään
Kunnian mies, rehti ia tait'ava sotilas, kenraaliluutnantti Harald Öhquist kutsuniin viimeiseen iltahuutoon 10.2.71, vain vajaat .l viikkoa
ennen 8O vuoden virstanovlvään saavuttamista.

Lakimiehen opinnoissäån io pitkälle ehtinyt H. Öhquist harkitsi
kuitenkin ensimmäisen maailmansodan alettua voivansa tehdä maalleen suurempia palveluksia sotilaana kuin iuristina. Eikä hän valinnassaan

erehtynyt. Uranuurtaiien ioukossa hän osallistui iäkäriliik-

keen alkutoimintaan, oli antaumuksella mukana sen kaikissa vaiheissa saavuttaen Oberzugfrihrerin eli suomalaisen komppanian pällikön
arvon Jääkäripatalloona 27:ssä. JääkÄrien palattua Suomeen hän osallistui Vapaussotaan majugina komentaen IX Jiäkäripataljoonaa.
Vapaussodan iälkeen Ohquist toimi Karjalan Kaartin Rykmentin,
2. Divisioonan ia puolustusvoimien urrdestiiäriestelyn iälkeen armeiiakunnan komentaiana, kaikissa näissä tehtävissä komentopaikkana Viipuri. Viipurin kaupungin ia sen linnan historiaan hän oli perusteellisesti perehty'nyt. Eritl isesti on sy1'tä korostaa hänen suuria ansioitaan
ia aikaansaannoksiaan Karjalan Kannaksen puolustuken hyväksi. samoin kuin asevelvollisten ia alaistensa upseerien koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä saayutettula tuloksia.
Oli selvää, että kenraali Ohquistin tehtäväksi Talvisodassa tuli
Kannakseo läntisen, vaikeimman osan puolustaminen II Årmeiiakunnan komentaiana, iossa tehtävässä hän toimi taitavasti ia tarmokkaasti
loppuun saakka. Tänä aikana pidetty henkilökohtainen sotapäiväkiria
oli luotettava pohla hänen myöhemmin iulkaisemalleen ansiokkaalle
teoksel le "Talv isota m inu n näk§]<ulm astani ".
Jatkosodan aikana kenraali Ohquist toimi yhteysupseerina Saksan
ouolustusvoimissa sekä Kannaksen n'hmän komentaiana ia looouvaiheessa sotakoulutuksen ylitarkastalaåa. Tunnustuksäksi änsiokkaasta
elämäntyöstä hänet proÅovoiriin igio Helsingin Yliopiston kunnia-

tohtoriksi'

.,/,,..
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murbeet sen ybelessä jaamme.
Karjala kalli.s, s ynt ymäruadlltme,
riernujen ranta ja kukkit,a rnaa!
riemut

t
"3

ihmisiä
kurimul«sessa
Joukkoja liikkeellä
Syvärin rintamalla

SA'Iua

ANTERO POHJANPALO

OLI aivan henkilökohtainen ja ehkä muistissa

hämär-

rynyt kokemus eräästä elämän vaiheesta, jossa ihmisrä
armotta heitettiin sodan kurimukseen, meitä ihmisiä,
joita kiittämätön ny§radikaali nayttåå halveksivan,
ihmisiä, jotka uskalsivat rakastaa isänmaataan ja lahimpiään ja noina kovina aikoina yrittivät vain suojella sitä vähäistä, mikä heillä oli mukanaan, omiril
vähäistä, kurjaa ja kiusattua elämäänsä.
Aika, josta tahdon kertoa, oli huhtikuu 1942. Tarkemmin sanottuna tarina alkoi mainitun kuun 1 l.
päivånå.

Unen läpi tunkeutui taiuntaan jostnkin kaukaa, välittömän vaararyöhykkeen ulkopuolelta yksittäisiä
Iaukauksia, pitkiä pk-sarjoja ja konepistooliryöppyjä,
jotka eivät vielä hälyttäneet itsepuolustusvaistoa toimintaan.

Talvi

oli jo taittumassa kevääksi, yöpakkaset ko-

vettivat hangen hiihdcttäväksi, mutta päivä nuoskasi
jo lumen tahmeaksi'möykyksi hikiliiudan pohjaan.
Syvärin takana, koskemattomissa ikimetsissä, kulkemattomassa korvessa odotettiin kevään tuloa. I/JR

8:n

kolmannen komppanian kolme vajaalukuista
joukkuetta (kukin ehkä 60-70 miestä) oli reservissä
Kimjärvestä länteen sijaitsevalla kenttävartic.ketjuin
varmistetulla erämaalohkolla. Komppanian päällikkönä oli silloin kapteeni Jukka Malnriuaara.
Valkeneva aamu toi mukanaan tietoja vihollisen
toimeliaisuudesta kenttävartioitamme vastaan. Toiminta kuului osana vihollisen suureen kevätoffensiiviin Perrjärven suunnarlla, niinkuin myöhemmin saatiin tietää. Vihollinen oli aamuhämärissä ilmestynyt
Vadrusjärven itäpuolella olevan "Kurki"-nimisen
kenttävartion eteen ja yrittånyt ottaa sen haltuunsa.
Prfielinyhteyden katkettua tilanne oli epäselvä ja näin
ollen reserviyksikön oli määrä lähteä selvittämään tilannetta. Tehtävää pidettiin alijohtajatasollakin vain
vihollisen häirintäpartion karkoittamisena. Mukaan
otettav;r vaatetus oli tämän käsiryskannan mukainen.
Villapaita sai jäädä teltalle reppuun puhumattakaan
varasuksista. Lähipäivien aikana nämä vaatekappaleet muistuivat monta kertaa kaihoten mieleen. Tsai73

kat juotiin kiireesti ja sonnustettiin lähtöön.
Valkoinen miesjono hiihti pian Kurkeen johtavaa
metsälinjaa seuraavaa latua. Mieltä kihelmöi hienoinen jännirys, joka aina edeltää taistelukosketusta ja
johon ei koskaan totu.
Kurkea lähestyttäessä saatiin ensimmäiset viitteet
tapahtumien kulusta. Vastaan tuli väsymyksestä horjuen ja mielen tasapaino järk§neenä Kurjen puolustaja, joka huusi särLyvållå åänellå: "Äkaa menkö, älkää menkö, metsä on täynnä vihollisia ja ne tappavat
Vihollinen oli yllättänyt Kurjen miemeidät kaikki!"
histön ja onnistunut
aamuhämärissä murtauturnaan
josta
muutamat puolustajat olivat paenneet
asemiin,
puolipukeissaan ankaran vastarinnan jälkeen låpi ja
paenneet umpihankea pitkin omia asemia kohden.
A jatukset lyhyestä partioretkestä haihtuivat sen
tien. Tosi koitos oli nyt edessä. Vakavat ajatukset
nousivat mieleen. Olimme yksin suuressa erämaassa.
Apua ei ollut odotettavissa mistään. Linjammehan
olivat pitkät ja harvaan miehitetyt. Ylivoimainen vihollinen oli aivan edessä ja tulossa meitä kohti tuhotakseen pienen joukkomme. Oli kuitenkin aivan selvåä, että vihollisen eteneminen oli pakko pysåyttäå ja
se oli syytä tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Yksityisiä laukauksia alkoi tulla edestäpäin. "Räjähtävät" napsuivat ilkeästi puunoksissa. Vihollista ei
vielä näkynyt. Sydän hakkasi jänniryksestä ja ajatukset koettivat kuumeisesti etsiä oikeaa toimintakaavaa.
Sotaretkeni ensimmäinen tosikoetus oli ilmeisesti edessä. Tähänastinen kokemus rajoittui partioretkiin. Kerranhan tämänkin, elämän ja kuoleman, koetuksen oli
tultava.

Malmivaara antoi käskyn vetäytyä 100 m taemmaksi parempiin asemiin. Ketjuun meno paljasti karmean totuuden. Keväthanki upotti kainaloihin saakka ja epätoivoinen räpistely sukset jaloissa synnytti välittömän ajatuksen loukusta, josta ei ollut pois päåsyå.
Vihollisen saadessa meihin näköyhteyden, se kiihdytti
tulitustaan ja niin pääsi olosuhteiden pakosta synrymään pakokauhun kipinä. Johtajat menettivät hetkeksi joukkojensa hallinnan. Pk-miehen haavoittuminen
lisäsi hämminkiä.
Itseasiassahan sama

hanki oli §llä vihollisenkin
riesana, mutta kuka sitä siinä tilanteessa muisti. Oli
vain kiltisti lähdettävä häipyvien joukkojen perään,
jotka eivät toki kaukana olleetkaan ja joita jo luutn.

Olli Toit,onen tarmokkaasti pysäytteli ja järjesteli uusiin puolustusasemiin parisataa metriä taempana oleville vähäisille kumpareille. Ahkiossa olevaa
pienoisheitintä vetäen, joka oli jäädä vihollisen käsiin,
saavuimme erään aliupseerin kanssa muiden luo asemiin.
Kiivaasta tulesta ja tilanteen sekavuudesta huolimatta tappiomme olivat vain kaksi haavoittunutta.
Kello oli vasta kahdeksan aamulla.
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Syvärin rantamaastossa
m iehet taisteluhaudassa
kinosten keskellä

Välittömästi puolustusasemien takana oli omien
pioneerien aikanaan rakentama miinakenttä, josta lähitunteina tuli liikuntavapautta njoittavana esteenä
suurempi riesa omille kuin viholliselle, jolle se oli tarkoitettu.
Asetuin muiden kanssa ketjuun kiväärin rottelo käsissäni. Kaikki tuijottivat silmä kovana etumaastoon.
Yksityisiä ruskeita pilkkuja alkoi ilmesryä etumaastoon ja tihenryä näkökentässä ruskeaksi massaksi. Molemminpuolinen tulitus kiihtyi äärimmilleen. Pienoisheittimet yhryivät kuoroon. Erämaan rauhasta ei ollut
tietoakaan. Ruskea massa ryhtyi hyökkäämään politrukkien yllyttämänä. Selkäpiitä karmivien uraa-huutojen myötä ruskea rintama tuntui vääjäämänömästi etenevän. Leikki oli nyt kaukana. Kauhu hiipi raas mieleen. Tuntui aivan mahdottomalta näillä voimilla pysäyttää tuota tiheänä kihisevää massaa, joka pian oli
polkeva lq,lmenevät ruumiimme hyiseen hankeen.
Vaihtoehtoa ei ollut, venelakit oli p1,säytettåvd. la
niin lujitti huoli elämänkipinän säi11,t11-1r.stä ja tilanteen luoma kohtalonyhteys tuon pienen ja yksinäisen joukon tahdonvoiman ja peråänantamattoman sisun äärimmäisiin ponnistuksiin tilanteen pelastamiseksi. Vihollisen aallottain etenevät hyökkäysjoukot tuhottiin toisensa jälkeen. Pakokauhusta ei ollut enää
jälkeäkään. Aktiivinen toiminta karkoicti pelon ja loi
sankaruutta. Usko omiin mahdollisuuksiin palautui.
Lumeen syntyneiden hyökkäysurien päässä hiljeni
ase toisensa jälkeen, mutta aina tuli uusi aseenkantaja tilalle, vaikka uupui pian toverinsa viereen. Välimaastoon muodostui kasvavia ruumiskasoja. Omatunto ei asettanut mitään esteitä eikä silloin kysellyt
asian eettistä puolta. Vasta varttuneemman iän mie-

tiskelyt §psyttivät näitä asioita syvemmälti.
Vänrikki Louhio täytti lippaita kumpareen rakana.
Ammushuolto oli saatu järjestykseen, i" JSp perustettu
takamaastoon. Pk-ampuja Akkanen ampui puuhun nojaavan apulaisensa olkapäältä paremmin
nähdäkseen. Hänen elämänlankansa katkesi tähän uhkarohkeuteen.

Taistelu jatkui taukoamatta, eikä vihollinen suuristappioista huolimama hellittänyt. Pahin jännirys
näytti jo laukeavan, kunnes joku huomasi vanjoja vasemmalla sivustalla olevalla harjanteella. Sinne heitettiin tulpaksi viime tingassa IV joukkue muistaakseni vänr. Miikelän johdolla. Tilanne vakiintui sillä.
Taistelukentän yli lensi talitiainen välittämättä erämaan rauhaa rikkovasra metelistä. Vastalause ihmisten mielettömyydelle.
Näin kului aika puoleenpäivään ja ihaan taistelun
vähitellen laimetessa. Nälkä rupesi kurnimaan suolia.
Pimeyden laskeutuessa ja ilman viilenryessä rupesi yksi ja toinen huomaamaan vaatetuksensa vajavuuden.
Tähän asti ei ollut aikaa miettiä §lmää ja nälkdä,
mutta nyt kostautui koko päivän kestänyt makuu märässä lumessa. Ei siinä kesäpusakka paljon lämmittä-

ta

nyr.

Vihollinen rupesi röyhkeästi sytyttämään nuotioita
ilmeisesti valmistaurunaan yöpuulle. Välimaastossa huusi haavoittunut vihollinen tuskissaan apua ko
ko yön valittavalla, kantavalla äänellään. Apua ei
tullut. Jostakin tuli tieto, että vangin hakeminen tietää kotilomaa, muna väijyryksen pelko, väsymys ja
olosuhteiden kaameus pimeäsä yössä eivät syryttäneer

ja

ajatukselle ketään.
Elämän ollessa kurjimmillaan tuli I joukkue päästämään meidät lepoon jossain takana oleviin majoitusti-

loihin.

Yö oli sujunut rauhallisesti ja aamulla marssittiin
linjaan jatkamaan siitä, mihin edellisenä päivåna jäåtiin. Joukkue asettui asemiin vasemmalle sivustalle,
harjulle, jonka toista päätä venäläiset pitivät hallussaan. Vihollisen pikakivääri terrorisoi laakatulellaan
tasaista harjunlakea. Komppania oli saanur jonkinverran vahvistuksia ja myöskin tykistön apua.

Puolenpäivän aikaan alkoi taas tapahtua. Vihollisen nähtiin liikkuvan tållå kenaa oikealla sivustalla
vetäen mukanaan tapsia. Tapsi katkaistiin, viholliseen saatiin kosketus, mutta samalla alkoi paikalle
lappaa piippalakkisia miehiä metsän täydeltä. Vihollinen siirsi konekiväärinsä rintamalinjaa pitkin sisäänmunoyrityksensä tueksi. Vastaisku tehtiin välimömästi
Malmivaaran johdolla, jolloin hän haavottui vaikeasti ja oli poissa pelistä. Toivonen otti johdon käsiinsä.
Vasen sivusta seurasi levottomana rapausten kulkua,
jota voitiin vain arvailla taistelun melskeen mukaan.
Ainoa ulospääsytiehän oli (miinakentän vuoksi) tukkeutumassa. Vihollinen aktivoitui koko rintamalla ja
nousi osittain asemistaan kiihdyttäen tulitustaan. Rat-

oli tulossa.
Meistä oikealla oleva joukkue alkoi jo irtautua.
Poikien levottomuus lisääntyi. ftrydettiin irtautumislupaa. Taistelu oikealla vain kiihtyi. Vihdoin ilmestyi
komppanianpäällikön taistelulähetti näkfviin huitoen
käsillään vetäyrymisen merkiksi. Mies mieheltä solui
joukko nopeasti ohitseni. Potkin kiireesti panokset ja
käsikranaatit, joita ei voinut ottaa mukaan, lumeen
piiloon. Muona oli tullut våhää aikaisemmin leipälaatikkoon pakattuna, mutta sitä ei ollut vielä keritcy jakaa. Eräs nuori sotilas §säisi siitä ohimennessään, jolloin sanoin että se tdyry nyr jättäå.. Hän muljautti rumasti, nosti sanaa sanomatta laatikon olkapäilleen
ja juoksi helposti erotettavana maalina oman kujanjuoksunsa ehkä sadan metrin matkan rintaman suunnassa muiden perässä kiivaasti tulittavien vihollisten
ahdistamana. Käsittämättömällä onnella pääsi joka-ainoa ehjänä läpi metsälinjalle ja siitä edelleen pohjoiseen kohti uusia asemia.
Metsälinjalle tullessani siinä oli enaå vänr. Sulonen ja konekivääriampuja aseineen. Kysyin kiireessä jäisinkö heidän avukseen, mufta Sulosen mielestä oli parempi mennä järjestelem?än uutta puolustusta. He tulisivat aivan heti perässä tuhottuaan konekiväärinsä, jota ei enää voinut tuoda mukana. Viholli
sen konekivääri oli sillä välin pässyt hyviin asemiin
metsälinjan sivustalle sulkien perääntymistien. Paluutie oli poikki, rengas umpeutunut. Kohtalon hetki oli
ilmeisesti k?isillä. Hiekka näytti tiimalasissa valuvan
kaisun aika

v

ååjäåmättömästi loppuun.

Vihollisen konekivääri Eillytti lunta edessäni taukoamatta. Siitä ei selvittäisi millän ilveellä. Valinnan :laraa ei kuitenkaan ollut eikä ratkaisu ollut vaikea. Elämän hinta näytti olevan pohjanoteerauksessa,
mufta kaikki tarmo oli nyt koottava. Åsetuin Wryasentoon, kuin ld.htökuoppiin. Erikoisempaa pelkoa en
kumma §llä enää tuntenut. En häpeå tunnustaa, ertä
suljin silmäni. Ankara ponnistus, kovempi kuin koskaan urheilukilpailuissa ennen tai jälkeen. Panoksena
olikin nyt elämä. Ja sitten
nyt! Kuin lentäen kone- nuo muutamat metrit
kiväärituleen ja läpi ia turvaan
ja kaiken lisäksi onnistuen!
Sulonen sensijaan ei koskaan palannut.
Uusi puolustuslinja syntyi puoli kilometriä taemmaksi ja sen linjan pito ei edes koskaan tullut §seenalaiseksi. Penjärven tilanteen lauetessa vihollinen vetäytyi pois ja Kurki otettiin laukauksefta takaisin. Vihollisen ruumisrciykkiöt todistivat vielä heidän tappionsa suuruutta, joka oli laskettavissa satoina kaatuneina.
Mainittakoon vielä surullisena episodina, että Kurkea miehitettäessä kaksi miestä meni omaan miinakentään ruhjoutuen pahoin. Oliko siihen osasyynä
ioukkueenjohtajan puutteellinen tiedoitus, vaivaa joskus mieltä iltapuhteen hiljaisissa mietiskelyissä. Siinä
mielessä tämä kertomus voidaan käsinää ripiksi.
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OLI lokakuun 25. päivä 1941, kun Kevyt

osasto 9

tarpoi eteenpäin tiettömässä korvessa jossain Seesjärven-Karhumäen välimailla. Olimme jälleen ns. koukkausmatkalla, jollaisiin olimme jo saaneet totrua.
Komppanian päällikön lähetti, korpraali l,xine oli tuonut sanan tästä koukkausmatkalle lähdöstä. Pojat sanoivatkin: "Nyt se pahan ilman lintu taas
tulee", nähdessään hänen ryönryvän teltan oviaukosta
sisälle. Toma puhuen oli aina varma merkki liikkeelle
lähdöstä, kun tämä lähettiherra vieraili teltassa.
Kuormasto ja kaikki raskaat aseet oli jätetty parakki§lään, jonka olimme vallanneet pari päivåå aikaisemmin. Konekiväärin paino olkapäällä tuntui sietämättömältä, ja levähdystauosta ei ollut vielä tietoakaan. Luoja tiesi mikä oli matkamme päämäård.

Meille kk:n poiille sitä

ei

ainakaan

oltu

sanorru.

"Herrathan sen paremmin tietävät", tokaisi ampujamme, ridasjärveläinen isäntä Latostenmaa, siirräessään kk:n "varsinaista" olkapäältä toiselle.

oli mukana. Ei tämä "Kuju", joksi häntä nimitimme, mikään arka mies ollut, koska itse oli lähtenyt
tälle rasittavalle koukkausretkelle. Muistan, kuinka
hän eräässä Kuolemajärven kahinassa huusi ruotsinvoittoisesti: "Päälle, pojat, perkkele", ja lähti itse
pää

myös ensimmäisten joukossa.
Tauko kesti juuri sopivasti

niin kauan, että pöllitupakka ehti palaa loppuun, ja sitten taas jalusta olkapäälle ja eteenpäin. Samaa menoa jatkui runti tunnin
jälkeen maaston vaihdellessa hyllyvästä suosta läpitunkemattomiin rytekköihin. Vähän väliä jalkaterä
tarrtui johonkin, murta muutamalla epätoivoisella
hyppyliikkeellä oli tasapaino palautettu. Ajatukset
lentelivät siellä täällä sekavina, joskus pohtien ehkä
tulossa olevia taisteluja tai milloin toivoen lepoa ja
virkistystä.
Silloin tällöin jostain kaukaa kuului aseitten äåniå.
Pieniä partiokahakoita varmaankin.
Oli io melkoisen hämåråä, kun eteenpäinmeno py-

KI|UMTE]I II|HTI MNHl,l
Parakki§län valtaus oli tapahtunut ilman suurempia taisteluja, vaikka hintansa sekin oli vaatinur.

"Rosellin Einonkin sanoivat kaatuneen kylän laidassa", yhtyi puheeseen eräs ryhmämme jäsenistä, patruunankantajana toimiva Viljanen. "Tuskin tåtäkååo
suota on ihmisjalka ennen tallannur", ajattelin nähdessäni, kuinka koskematon luonto täållå oli. "Ei ainakaan näillä seuduilla polttopuun puutetta nåytå
esiinryvän, koska keloja on pysryssä vaikka kuinka
paljon."
Kivääri- ja konepistoolimiehet talsivat edessä, ,1a
näkyi jokunen viestimieskin kantavan radiopuhelinta
selässään puhellen aina välillä jotakin kojeeseensa.
Mahtoivatko omaa yhteyttä taaksepäin? Jonon etupää
pysähryi, nähtävästi olivat havainneet jotain uutta.
"Tässähän tarjoutuu hyvä tilaisuus hieman levähtää",
ajattelin ja samassa pudotin aseen jalustan maahan.
Paikassa, jossa kärkiryhmä pysähtyi, näytti olevan lumisessa maassa ialanlålklå, ehkä pataljoonan suuruisen joukko-osaston jättämiä. Tai mistäpä sen niin varmaan tiesi, mutta hyvin oli ainakin maasto sotkeutunut. Mahtoivatko olla nämä kulkijat samalla asialla
kuin mekin?
Itse pataljoonamme komentaja, majuri A I f th a n oli mukana. Hän varmasri tietäisi matkamme
pään ja tavoitteen. Kunpa uskaltaisi §säistä, vaikka
mitä hyötyä siitä olisi. Antoi kuitenkin jonkin verran
turvallisuuden tuntua, kun näki, että porukkamme
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sähtyi. Joku tiesi kertoa, että olimme Karhumäkeen
vievän tien läheisyydessä, mutta kuinka asian laita
mahtoi olla, emme osanneet sanoa. Loitompana nä§i joka tapauksessa olevan korkeita mäkiä. Olisivatko nämä nyt niitä kuuluisia Maaselän harjanteita?
Viestimiehet häärivät jatkuvasti radiolaitteittensa
kanssa. Jotain uutta oli varmaan ilmaantunut, koska
tauko tuntui jatkuvan.
Komppanian päällikkö kutsui joukkueenjohtajat
luokseen. Mutta mitä kummaa, liikkeelle lähtö tuli,
mutta kulkusuunta muuttui aivan päinvastaiseksi. Mikähän mahtoi olla syynä tähän? Mutta eipä silti, sodassa näyttää tapahtuvan usein aivan käsittämätöntä.
Olisivatkohan viestimiehet saaneet joitakin hälyyttäviå tietoja?
Yhteydenpito edellä kulkevaan mieheen tuotti lisäänryviä vaikeuksia yhä tihenevän pimeyden takia.
Tuossakin nåyttåå taas olevan kaksi polkua. Mihinkähän se viimeksi mennyt mies oikein häipyi, kun mc>
lemmissa poluissa on tuoreita jalanjälkiä? "Sanopas
nyt, isäntä, kumpaa tietä menemme", kysäisin ampujaltamme. "Taitaa olla samantekevää", kuului vastaus. Oikealle vievää polkua lähdimme, ja koko takana tuleva osasto seurasi meitä. Yht'äkkiä edessä rävähti, ja kuulaa alkoi tulla meitä kohden. "Maahan
ja nopeasti", välähti aivoissa, ja samassa koko joukkue oli litteänä maat^ vasten. Aseitten suuliekit valaisivat etumaaston muuttaen iltähämärän aavemaiseksi

valkeudeksi.

Olimme ilmeisesti törmänneet visten vihollisen varustettuja asemia. Valituksia alkoi kuulua edestäpäin,
ja siellä oli joku meidän pojistamme saanut jo osuman. Valoraketti ammuttiin naapurin asemista selventämään tilannetta. Pian edestä alkoi tulla poikia
ryömimällä takaisin. Sanoivat yhden meikäläisen kaatuneen aivan varustettujen vallitusten eteen, ja parllla muulla oli lisäksi luodinreikiä nahoissaan. Tulitus
jatkui vihollisen puolelta, mutta tällä kohtaa tuntui
ainakin toistaiseksi menevän yli. Kunpa eivät vain
huomaisi alentaa tähtäintään.

Polku, jota hetki sitten olimme lähteneet seuraamaan ei ollutkaan meikäläisten vaan vihollisen.
Maassa matalana ryömien pääsimme taaksepäin ja
tulimme uudelleen tuohon kohtalokkaaseen polunristeykseen. Mutta nyt täytyi tosiaan pitää kovaa kiirettä, jotta saisimme kiinni edellä menneet. Ties kuinka
pitkälle ne olivat jo ehtineet. Matkanteko ei kuiten-

pakko oli suoraan vihollisen suuhun kävellä. Me olimme hiljaa. Mutta nyt oli osastorune jälleen koossa, ja
matka saattoi jatkua.
"Kukahan p... se oli ollut, joka on tämänkin aseen
keksinyt?" tuli mieleeni, kun vuorostani kannoin kk:n
varsinaista. "Låttåjalka ja §tryräselkäinen tässä ennen pitkää on, ellei matkanteko lopu." Nyt ammuttiin
jälleen kärkipäässä. Pieni, kolmenmiehen vihollispartio
oli tullut vastaan. Kahakka päättyi yhtä nopeasti
kuin oli alkanutkin, ja siinä he nyt lepäsivät polun sivussa.

Kohdalle tullessaan patruunankantajamme Kurko
kumartui ja otti maasta melko uuden puoliautomaattikiväärin ja sanoi: "Tehdäänpä pieni vaihtokauppa,
koska sinä et tåtå enää tarvitse. Koitahan pärjäillä
tällä minun vanhallani", ja heitti omansa tilalle.
Jaloissa saappaan aiheuttamia hankautumia ja olkapäåt kk:n painosta hellinä pääsimme viimein tien
viereen, jonne olimme jättäneet pyörät retken alussa.

AULIS SAVIAHO

Kevyt osasto 9 etenemässä
Seesjärven etelärannal la
Karlalan Maaselkää ia
Karhumäkeä kohti, joka

raskaiden taistelujen
jälkeen vallattiin 1. 11.
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kaan sujunut nopeasti, sillä kiväärikomppanian pojat
kul

jettivat mukanaan haavoittuneita

tovereitaan.

Vieläkin kuului naapuri ammuskelevan asemistaan.
Epäili kai, että me pimeyden turvin alkaisimme hyökkäyksen. Huh, vieläkin kulki oikein §lmät väreet selkäpiissä, kun ajattelin, kuinka lähellä oli, ettei vanja
suolannut meitä asemiensa eteen.
Pimeys haittasi yhä enemmän marssimista. Onneksi
keksimme pistää edellä kulkijan selkäreppuun merkiksi
nenäliinan, ja näin oli yhteydenpito paljon helpompaa. Etujoukko oli kuullut aseitten paukkeen ja jeenyt odottamaan meitä jäljessä tulevia. Kyselivät ihmeissään moisen rähinän syitä ja sanoivat, että mikä

Täällä odottivat meitä myös muonatonkat, jotka våäpelimme Vikrnan ja Muukka olivat tuoneet autolla.
Nyt saimme nälkäisiin vatsoihimme vihdoin ia viimein lämmintä ruokaa. "Olisipa vielä pullo olutta
ruoan päälle", sanoi isäntä, "niin olisi kuin kotona
Ridasjärvellä." "Ja sitten pienet nokkaunet", säesti
Iähettimme. "Eipä tästä enää ole kovin monia kilometrejä leirialueelle", vastasin puolestani, "vain muutaman minuutin ajo, ja siellä saamme maata rauhassa."
Lähtö tuli melko nopeasti ja sitten aseet pyörille ja
niin sitä mentiin. Mitä lienee ajettu neljä, viisi kilometriä, kun vastassamme oli tiellä omaa tykisöä putket sojossa sinne tänne. Eikä ainuttakaan miestä ollut
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näköpiirissä. Lähemmäksi tultuamme huomasimme, että vihollispartio oli poissaoloaikanarnme tehnyt tehtävänsä. Kaikki rykkimiehet oli surmattu ja rykit rikottu, ja vieläpä vetohevoset olivat saaneet saman surkean lopun. Hetken aikaa katselimme tapahtunutta,

mufta koska mitään ei ollut tehtävissä, ja.tkoimme
matkaa. Loiva mäki alas ja niin saavuimmekin jo

oli rakennettu kapulatie parakki§lään.
Etummaisten ollessa jo melkein kapulatien toisessa
päässä tapahtui yllätys. Aivan edestämme muutamien
metrien päästä avattiin tuli meitä vastaan. "Nyt ne
pirut ovat tukkineet tiemme", selvisi heti ajatuksissani. Tämäkö oli syynä koukkausmatkamme keskeyrymiseen?' Vihollisen yllättåvå tuli-isku aiheutti aikamoisen hämmingin joukossamme. Pari ensimmäistä
miestämme haavoittuivat kuolettavasti jääden pyörineen tielle. Ilkeältä tuntui pimeässä yössä alkanut taistelu, kun vihollisen aseitten karmeat suuliekit valaisivat paikan, josta tie oli katkaistu.
Kesti hetken arkaa, ennenkuin omat miehemme
pystyivät vastaamaan tuleen. Kuolemaa tuottavat konepistoolit rätisivät nyt molemmin puolin. Terävät luotisuihkut pyyhkivät avonaista kapulatietä, johon olimme jääneet. Metri metriltä pääsimme hivuttautumaan
taaksepäin kohti suojaavaa mäenrinnettä, mutta enSeesjärven rantaan, josta

simmäisinä ajaneiden pyörät jäivät tielle. Pimeyden
turvin suurin osa joukostamme oli ehtinyt pian suojaavien kivenlohkareitten turvaan. "Kylläpä kävi huono tuuri, kun vain kilometrin matka olisi ollut enää
perille", kuului joku manailevan oman lohkareensa
takana. "Nyt luoja ties, milloin sinne päästään, eihän
tänä yönä kannata ajatellakaan."
Ammunta vihollisen asemista jatkui vielä, vaikkakin jo paljon harvempana. Omalta puoleltamme ei
sen sijaan enää vastattu tuleen. Joukliueenjohtaja
määräsi silti kk:mme puolustusasemiin mahdollisten
yllärysten varalta. Asetimme kiväärimme tukevasti
erään kiven kupeeseen suunnattuna kohti vihoilisen
olinpaikkoja. Kaiken varaka asetti ampujamme vyön
kivääriin valmiiksi.
"Tuskinpa ne sieltä näin yön pimevdessä lähtevät
törmäilemään", päättelin, "mutta annapa olla, kun
aamu valkenee, niin eivätköhän ala )o piiput kuumentua. Yarmaa on, että silloin tulee jo r-äkisin ruumiita. Tapa tai tule tapetuksi, sehän on sodrrn kylmä
totuus. "
Seesjärveltä puhalteli purevan kylmä ruuli, joka
tuntui menevän suoraan asetakin läpi. Väriöttelimme
hlljaa istuen kylmien aseitten takana. Kasailimme
lämpimiksemme kuusen havuja suuren rö1'kkiön, ja
sen päällä oli melko mukava istuskella. "Eipä tässä
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taicla unikairn tullir silm2iän tänä yönii", sanoi Viljasen poika ia ttrpprautr-ri entistä lähemm2iksi toisia. Istuimme siinä sittcn koko ryhmä selät vastakkain käyttäcn hyväksi tätä vanhira keinoir, jotir oiimme j<xrttrneer kokeilemzr.rn jo ennenkin rämän sorarerkcn .rikanir. Kaverin selkä hohkasi niir-r mukavasti lämp(iä,
vaikka rnuurrlt:r §lmyys hieman pistelikin.
"Se <>n pojat nyt sillZi lailla, errä on panrirva rupakaksi, kävi kuinka tahansa", rur.rmasi isänrä ia otti
pöllilrratikon taskustaan. Manttelir-r liepcen suojassir
härr rairpirisi tulta ja alkoi kiskoa savuja posket lommolla. Joku mursi vanikkair leuk«rjen välissä puolinr.rkuksissa. Kirivoin kellon esille i,, mikäli viisurcistrr
selvää sirin, se osoitti puolta yötti. Vielä viisi tai kuusi
tuntia, niin päivä olisi valkenemaan päin.
Onpa muuten kr-rmma tilanne. Olemme motissa,
mutta sirmoin ovar vil-roilisemmekin. Parakki§,1ässä
ovat rneikäläiset, sittcn rien katkaissut vihollisporukka, ja tiras mcicliin sclkiimrne rakirnrr Karialan N{aaseliissii vihr>lliscn ascmar. Aina huumoriir viljcls'ii
ampujamme päättcli: "On ainakin virrm.ril, etrci tiristelun alettr.ra mitään pcrääntymlsmahclt>llisuuksia olc.
Joko voitto tai ta;r;rio, rirsapeliä ei voi tulla."
Pitkän yön jälkecn alkoi aamu hiljallcen viiljera
karkoittacn 1,mpäriltämme painostavirn pimel'den.
Vaikka kuinka l,ririn hieroa jäykisryneitä jäseniäni yir-

keiksi, niin silti kävi ruumissani l-rienoinen, kylmä väristys. Lickö tämä sitä tzristelun odotuksen iännitystä,
tai ehkä oikeirmmin pelkon.
Oikealta sivustirltar alkoi kuulua taisteiun mctcliä.
Mitä, joko se nyt alkoi? Syclän rupesi jyskyttämään.
Taisi olla sitrenkin niin, ettii naapuri teki aloirrccn,
k«>ska uraata huuclettiin. "Siirrctriän, pojat, äkkiä tämä kivääri vähän eteenpäin tuonne mättään jur"rrclle.
Sieltä on parcmpi ilmpumasLlLutt:r", sanoin kiireisesti
muille, ja pian oli siirto tehty. "Nyt ne pirr.rt tulevar."
Mustia hahmoia alkoi liikuskclla cclessäpäin. ArnpLria
heittäyryi kk:n taakse pitkällecn. nosti heti varmistimen ylös ja l'rutsi: "Jokos annetaan mennä/" "Odora
hetkinen". vastasin, "katsotaan varmuuclen vuoksi
cnsin, mitä rniehiä ne oikein «rvirt. Selvästi venelakit
päässä. Anna painua!" Ensin,mäincn ryhmä kcllrrhti
nurin ja irseemme iatkoi kuolcman lcikkiään.
Sirmassn srrimme itsekin vastiliunme aikirmoisen
tuliryöpyn, ja pcnsaat 1,mpärillämn-re katkeilivar. Vastassamme tLlntui myiis olevan konetuliaseita. Eräs lr-roti sattui aseerrune "varsinaisccn" kimmotcn siitä sivuun. Yksinäinen mlrsta hal.rmo oli pääss1't virin muutaman mctrin päiihiin kivääristämmc. Nostin kiväärin
kainalcxrn ja pirir-roin liipaisinta. Käsikranaatti pr-xrlirtain koholla heittrxrn mies vaipui maahan. Trristelu
nehui nyt kuumimmillairn ja uralr hur.rtoja ktrului
molcmmilta sivuilta. Mr.rtta asccmrne tcki selviiii jälkeä. Ornir kctjurrrrnc läl-rti vuorostrrirn etenemä?in, jir
nyt tuli suoraa huutoir meikiiläisten kurkuista. Pojat
päästelivät lyhyitä, teräviä sarjoja koliti epäilyttäviä
mLrstia möykky;ä.

--;

Emme enää voineet käyttää konekivääriämme, sillä
omat poikammc oliva.t edenncct irmpumalinjrrllemme
maastolr pr,rhdistaessaan. Osa vihollis joukostir lähti
pakosallc, mutta t<>inen puoli f atkoi vielä tulitr-rsta
montuistaan käsin. Joukkueenjohtajrrmme käveli luoksemme. Häneil2i näytti olevan lr.urdinreikä käsivarressaan. Tuossa mirkasi joku vrraleatukkainen kiväärikomppanian poika. Hän oli taistellut viimeisen taistelunsa.

Kk:r-r siirto jälleen eteenpäin, ja nyt tulta suolla
vihollisiin. Taistelu alk<ti lähestyä loppr-raan
ia taistelun tulokscnir vihollissotilaita makasi kasoittain jokrr puolclla. Ticn viercssä jol-urn yiillä olimme
törmänncct, oli ku<»ppa k«pan vieressä, ja monessa
niistii oli vieläkin idän mics "vintokker" vicrcllään.
Omia poikiammekin oli kairtunut r-rscita. Järven rannasta tukkikasojen välistä löysimme molemmat vääpelimme surrnirttlrina. He olivat palatessairn muonantuontimatkaltaan tavanneet k«lhtalonsir. Sorirsairliinir
saimme sulrrcn määrän aseitir. Konekivääreitä jrr kranaatinheittimiiikin oli useita jäänyt natrpr-irin mieherltä
jr-rokseviin

kentälle.

Ke"1,s os.lsto 9 oli täten iskenyt, ja tie Karialan
Manselkään oli jälleen vapaanlr. Vihollispataljrxrna
oli isketty haiallc.
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LYFryT marraskuinen päivä oli painunut jo pimeiiksi
illaksi, kun sain kutsun komppaniamme päällikön,
luutnantti Segerstråhlea luo komentokorsulle. Olimme
jonkin aikaa olleet Sallan suunnalla olleen JR 54:n
reservinä ja aikaa oli tapettu kaikin mahdollisin keinoin. Sain tietä, että varhain seuraavana aamuna
minun tulisi ryhmän suuruisen partion kanssa lähteä
Tolvantojärvelle, jossa tavoitteena olisi saariryhmä ja
siihen pesiintynyt vihollinen. Se olisi minun tuhottava
ja samalla otettava vanki.
Valikoin ryhmän suuruisen osaston. Vahvistin yhden miehen pk:lla, ja muille tulivat konepistoolit. Käsikranaatit ja kuiva muona kuului myös joka miehelle. Pakkaukset jättäisimme pois, ainoastaan leipälaukku oli tarpeen.
Oli 26.10. -41 kello 5 aamulla, kun joimme aamusaikkamme. Ulkona oli kirpeä pakkanen ja joskus
keskiyöllä oli satanut hienon kerroksen uutta lunta.
Olosuhteet olivat mitä parhaimmat. Jo illalla olin
tarkistanut kaftasta kohteen ja ottanut kompassisuunnan. Niin lähdimme liikkeelle tasan kello 6.
Oli pimeä, mufta uusi lumi antoi jonkinlaista heikkoa valoa, joten ympärillämme olana korpi ei tuntunut niin synkältä, kuin se voisi olla. Jonossa kiemurrellen talsimme eteenpäin. Jo alusta pitäen teroitin
partion mieleen, että oli oltava varuillaan joka suuntaan sekä pidettävä silmät ja korvat auki kaiken varalta. Jos joutuisimme tekemisiin vihollisen paftion
kanssa, olisi meidän viimeiseen asti varottava taistelua, sillä päätehtävä jäisi silloin suorittamatta.
Tasainen korpimaasto jatkui jouduttaen taivallustL, sillä olimme pimeän aikana koettaneet pidstd
mahdollisimman pitkälle. Jostain vasemmalta kuului
I«anaattien räj?ihtelyä, ja korva erofti myös jalkavdkiaseitten {äniå,. Siellä olivat linjamme ja paraillaan
kai oli käynnissä aamutervehdysten jakelu. Olimme
tähän saakka kulkeneet kuin vaahtopäurheilija tree-

nauslenkillän, mutta nyt päivän valjetessa pätimme
ottaa tauon.

Kohdallemme sattui suurehko kivi, jonka kupeelle
zsetuirnme, ja pian tuprusi Työmies-savuke hampaissarnme. Savun yritimme puhaltaa kourissamme oleviin lumimöyk§ihin. Olimme hikisiä, hengityshöyrymme sekoimrivat pakkasilmaan. Lumipukumme narisi
nilkoista, olihan se kastunut lumessa talsiessa ja sitten jäätynyt.
Harvassa männikössä oli näkyväisyys ainakin viisi§mmentä metriä ja siinä levätessämme tiirailimme joka suuntaan. Yllätystä ei tiissä maastossa voisi niin
vain suorittaa.
Vieläkö meillä on pitkältikin matkaa tavoittee-

-

seen?

Ehkä 7{ km. Maasto muuttuu louhikkoiseksi
ja -kumpuilaraksi.
Sitten perillä pannaan rantteliksi
virren veisuu- siinä ei auta.
synnit anteeksi vain sekä kukkarintaan,
Joo
ja -surut syököon
meidän nupopä härkä.
Pojat
mikäs se tuolta kömpii
karhukoT
- aivan kohti.
Tulee
Hirvi se on!
Katselimme siihen suuntaan mistä liikettä nä§i.
Hirvi se oli. Oltiin liikkumatta. Suoraan meitä kohti
talsi laiskasti kömpien komeasarvinen hirvi. Sano
taan, että hirvi vaistoaisi ihmisen jo matkojen takaa,
mutta tämä tuli vain suoraan kohti. Väliin se pysähtyi, nosti uljaasti päänsä pystyyn, haukotteli ja katseli
ympärilleen. Meitä se ei huomannut vielä, vaikka
olimme kivenheiton päässä siitä. Kuiskaus kävi:
Otetaanko lihaa?
- Laukaus kuului. Hirvellä oli toinen etujalka
- Se tosiaan koikkelehti kolmen jalkanpa varaspoikki.
sa, vasen etujalka oli polven alapuolelta poikki.
Tuo on eläinrääkkäystä. Kertalaukaus, ei muu-
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Partio

tunturin
rinteellä

Nyt hirvi huomasi meidät

tuskissaan. Se nousi pys-

kui. Liikkua emme uskaltaneet. Aika mateli

hiliaa

tyyn takajaloilleen, mutta szunassa konepistoolin laukaus suisti sen vasemmalle §ljelleen. Niin oli sen

eteenpäin. Jännirys nousi tukan raiaan saakka, epäon-

matkanteko päätrynyt.
Pari poikaa laskee hirvestä veren
sa sauunme siitä kantamukset lihaa.

matkan pääi

-

takasin tulles-

Konepistoolin laukaus oli kiirinyt pakkasilmassa
Oli päästävä pian pois tältä alueelra. Nopeasti
etenimmekin kauas hirvenkaatopaikalta. Kaikkialla
oli hiljaisuutta, vasta sataneessa lumessa ei nä§nyt
minkäänlaista jålkeä. ja niin tulimme pienen harjanteen eteen. Sen koko eturinne oli poteroja täynnä, siinä
olivat kai jotkin vihollisen asemat, murta nyt.ne olikauas.

var ryhjiå.
Tähän asti olimme kulkeneet jo kolme ja puoli tuntia. Oli enää vain harppaus, kun olisimme tavoitteessamme. Jonossa luikertelimme harjanteen päälle. Osa
paftiostamme oli noussut jo kokonaan harjulle. Ryömin alkupäåhån. Toisella puolella rinnettä hiippaili
poikki kulkusuuntamme vihollisen viisimiehinen partio. Kaartaen se nousi samalle harjanteelle, missä
mekin olimme. Etäisyyttä lienee ollut reilu käsikranaatin heittomatka. Makasimme maassa hiljaa kuin
kuolleet. Kuitenkin tarkoin seurasimme paftion jokaista liikettä. Aseemme hivuutimme eteemme ja ::dihtäinten takaa valvoimme, että yllärys olisi meille edullisin. Kuinka helppo saalis edessämme olisikaan
vain lyhyt kp:n suihku olisi tepsivä lääke. Mutta viimeiseen saakka meidän tuli kantaa tulitaistelua.
Vihollisen partio kompuroi harjulle, lakit korvilla
ja noustessaan kivääriä käymäen kuin vuoristosauvaa.
Harjulle päästyään se istuutui. Pienet katajapuskar
estivät näkyvyyden, mutta ilmassa leijuva mahorkan
haju ilmaisi, että siellä poltetaan rauhan piippua. Puheen pulina kuului selvästi ja yksi paftion miehisrä
nousi seisomaan, nyt näimme hänet vatsasta ylöspäin.
Päin meitä heitti vetensä. Piinallinen odotusaika jat-

nistuiko tavoitteen saavuttaminen,

vai tässäkö olisi

Vihollispartio kävi jonkinlaista neuvottelua. Jokin
niistä nousi ylös, käsin viittoen eri suuntiin selosti kai
jotain. Se kai oli merkki siitä, että pian se lähtisi matkaan. Aseitten lukkoja raplattiin ja jo nousi kok<r
partio, venytteli kunnes suuntasi kulkunsa pitkin harjannetta siunaan suuntaan, mihinkä sillä oli alun perin ollut menokin.
Makasimme vielä hetkisen, kunnes partio ehti pois
näkyvistä ja mekin kompuroimme ylös.
Olipas hilkulla syttyä sota!
- Oli siinäkin paftio
unissakävijöitä. Oli las-

kea- vetensä suoraan päälleni!

Olisimmepa olleet paluumatkalla, olisimmc
vieneet koko panion mukanamme.
Laskeuduimme rinnettä alas. Pari poikaa

oli taittarnut kataian oksia, joilla he sotkivat jälkemme ylittäessämme vihollisen tossupolun. Se kävikin hienosti.
Ylitimme polun astuen samoihin jälkiin ja perässä tulevat peittivät jäljet molemmin puolin tossujen jäträ-

män polun.

Maasto muuttui kokonaan kumpuilevaksi, harjanne harjanteen perään nousevaksi ja laskc.vaksi. Tällainen maasto oli joka hetki valmis tarjoamaan epämiellyttäviäkin yllätyksiä. Aina ennen uudelle harjanteelle nousua meni pari tunustelijaa eteen ja kun reitti oli selvä, antoivat kädellään merkin jolbin loput
partiosta seurasivat ylös.

Olimme olleet jo viisi tuntia matkalla, kun eteemme tuli kapea kanjonimainen sola kahden pitkittäisen
harjanteen välissä. Tunnustelijat laskeutuivat alas
kanjonin pohjalle, pysähtyivät ja tarkastelivat jotain
lumesta. Toinen kipitti sitten vastakkaiselle harjanteelle, tiiraili siellä hetken ja laskeutui takaisin alas
kanjoniin. Viittasi kädellään partiotamme tulemaan
alas.
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Kanjonin pohjassa näkyi yksinäisen hevosen jäljet,
jotka kiinteästi seurasivat kanjonia.
Tuolta harjanteelta näkyi Tolvantojärvi suoraan alhaalla.
Hyuä
vievätköhän nämä hevosen jäljet sinne
ja -mitä yksinäinen
hevonen täällä tekee näin kaukanir
korvessa? Joka tapauksessa seuraarune näitä iälkiä
jonkin matkaa.
Niin seurasimme jälkiä, jotka nä§ivät johtavan
suoraan Tolvantojärven tanta n. Ennen rantalepikkoon laskeutumista näimme edessämme tavoitteemme.
Laajan järven keskellä se oli
pari pientä saarta,
- metrin päässä meiehkä noin kahden-kolmen sadan
dän puoleisesta rannastarnme. Kiikarini linssiin näkyivät saaressa olevat kaksi venäläistyylistä piikkipäistä
harjarchtaa, joista toisesta nousi heikko savujuova.
Kenttävartio vatmaankin, tuumin itsekscni.

-
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On turhaa yrittää päivän valossa

- sillä tuohon jäälle ne napsivat
puun,
kan.

Tutkitaan nyt ensin

tehdään.

ja

saaren kimp-

meistä joka sor-

päätetåån srtten mitä

Laskeuduimme loppumatkan alas rannalla olevaan leppää kasvavaan ryteikkrxrn.
Hei
täällä on se hevonen, kuiskasi tunnuste- se oli tarunomainen elukka, sidottuna
Siinä
lija.

- leppäpuuhun. Venäläinen ratsu, pitkine kaupieneen
loineen, leikattuine häntineen ja satuloineen.
Tempaisin vasemman satulalaukun auki ia sieltä
vedin kaksi irmmuttua oravaa. Oikeanpuoleinen satulalaulrku sisälsi kiväärin patruunoita siteissä. Irrotin

mia ne eivät olleet, vaan nahkakengän selvät jäljet.
Ne johtivat jäätä pitkin suoraan saareen. Kiikaroin
vielä tarkkaan koko saaren enkä huomannut edes pienintä liikettä n'rissään. Sa:rren toisella puolella näkyi
vielä pitkälti sulaa vettä.
Siinä rantaryteikössä teimme suunnitelman yllätystä
varten, jos sellainen olisi mahdollinen. Pk:n irsetin tuliirsemaan rannalle. Sen tulisi avata tuli heti jos meitä tulitettaisiin läälle.
Nyt meni toinen puoli partiosta jäälle, hajaantuen
harvaan ketjuun. Sitä seurasi toinen partion pr.rolikas
noin 50 metrin päässä harvassa parvessa. Pientä hölkkää juosten ja kaikki aistimme varuillaran kiirehdimme kohti saarca ja hetkisen hyssyttelyn jälkeen heit-
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Suomalainen jalkaväen osasto etenemässä Sallan itäpuolella
Tolvantoiärvi Kilistunturilta nähtynä
i \./,.j
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yhden, katsoin patmunan kantaa ja siinä luki VPT.
Pojat, VPT! Eikö se ole samaa kuin valtion
patruunatehdas/
Vain sorirsaalispatrurrnoita! Hevonen on selvästi -venäläinen, ei ole meidän, koska sen lautasella ei
näy ;xrltc'ttua numeroa. Odotirmmeko miestä?
Ei taida olla aikaa, joka kuluu hitaasti, mutta
vuorenvarmasti kohti pimeytä. Menomatkrr pimeässä
on vaike,r.
Sctrrasin miehen jåttåmia jälkiä. Tossun pirinautu82

täännyimme saaren rantatörmän suojaan. Hiki virtasi, huohotimme ja olimme jännitq,neitä. Ihmettelin, eikij meitä toclellir ollut hrx>mattuT Ehkä tarjoavat
ehkä
piankin kolkon yllätyksen? Kaksi telttaa
jc'ukkue siellä oli
pysrymmek(i tällä voimalla
tu- ja vankikin oli saatava/ Oliniin
hoamaan sen
scitsenlän konc'pistcxrlia, aikasen
han meillä sentään
turvan i,, turinan ne irntaisivat. Mutta kaikkia ei
tirpeta
vanki oli my<is saatava.
Nuo- ajarukset risteilivät aivoissani huohottaessamme töyrään suojassa. Niin joimme kulauksen hyvää
onneil itseemme ja jaettiin jokaiselle omir tehrävä toimintaa varten.
Pyrähdimme pyrynä saaren rantatdrn'rälle. Ei merkkiäkään miehityksestä, vain nenämme cdessä uhmasi
pari rääs1,istä telttaa ja saarta ristiin rasriin halkoivat
pxrlut. Mietiskelyyn ei ollr.rt nyt aikaa. Rairka tyii vain
odotti kiireesti tekiläänsä. Samassa kiskaisimme telttojen laavut ylös, sormi liipaisimella karjaisin:
Ruki verh!
- Mitä perkelettä suomalaisiako olettei'
- Olemme!
- Niin mekin olcmme.
-Kuinka kiitin itseäni, etten painanut liipaisintir, sillä kaikki kävi silmänräpäyksen nope:rsti. Saaren haltiiat olivat kapteeni Olli Re»teksen kaLastusporukkaa.
Kymmenkr,rntir miestä, pirrtaisia ja nokisia. Olivtrt olleet jo parin viikon afan saarella kalastamassa. Hei-

tä oli rulitercu niin vihollisen kuin omienkin puolesta
han'a se päivä. Kahden tulen välissä olivat olleet kaiken aikaa. Jännirys kuvastui heidän silmistään ja me
i'rn-.närsimme sen täysin.
Sanokaa nyt siellä esimiehillenne, että eivät pelurrfiele parrioillaan meitä
muuten Olli suuttuu.

Joimme korvikkeet, söimme kalakeittoa, tarinoimne ja lepäsimme. Vihdoin sanoimme hyvästit ja tu-i.risiksi saimme kantamukset kalaa. Oli lohta, haukea, madetta ja ahventa
kelpasi kotia tultua herHyvän
kutella.
onnen toivotuksin suuntasimme kulkumme kohti rykmentin lepopaikkaan. Aluksi emme
kulkeneet tulojälkiämme, vaan talsimme uuden polun.
Kalakantamukset hiukan estivät nopeaa kulkemista,
mutta olihan nyt alkaa. Kellokin oli vasta 14.
Pakkanen tuntui kiristyneen. Päivän kajo oli jo puiden lawojen tasalla, kun olimme samassa kohdassa,
jossa tulomatkallarnme kohtasimme vihollisen partion. Varovasti etenim
ylitimme tossupolun ja
huomasimme, että siihen oli tullut lisää jälkiä. Nousimme harjulle, peitimme taas jälkemme ja pysähdyimme. Mitään ei nä§nyt, tassuttelin entisen partion
levähdyspaikkaan. Siinä oli lisäjälkiä. Teimme kolmesta käsikranaatista yhden möykyn. Sitasimme syryr)'slangat yhteen, kaivoimme sen keskelle poljettua,
aluetta ja viritimme kalastuslangasta virirysansan
noin pari kolme senttiä maanpinnan yläpuoleile.
Kaukopartion tähystäjä tunturil la

Osan naamioimme virityslangasta heikosti lumella.
Mielestämme olimme työhömme tyytyväisiä.
Kyllä siinä tossu lentää.
- Taitaa tulla naapurille ikävä yllärys.
- Emmekö me odota tässä, jos saataisiin vankii
ja odotimme. Vain hiljaisuus humisi puiden
Istuimme
lawoissa ja päiväkin hämärtyi. Jätimme odottamisen
ja jarkoimme matkaa, sillä päätehtävähän oli sr.roritettu.

Päivä vaihtui illaksi ja pimeys peitti maan. Vain
kompassin fosforiosoittimien turvin kompuroimme
eteenpäin. Tåmå rehkiminen jo raukaisikin. Jäätyneet
kalaniput hakkasivat lystikkäästi askelten tahdissa
dam
dam. Sattumoisin löysimme hirven
dam
- jonka menomatkalla teurastimme. Alikersantti
ruhon,
Pelttari leikkasi toisen takapaistin irti viskasi sen
kuin viulun olkapäälleen ja matka jatkui.
Kello oli vdhåå vaille kaksikymmentä kun tein selostuksen luutnantti Segerstråhlelle partiomme retkestå.

Lysti siinä naurukin, mutta kalakeittokin maistui.
Raukaisi hywän syönnin päälle ja jännitys oli tipotiessään.

Kyllä se Remeskin on mies, kun ei ilmoita mi- että hän on saaren valtias.
tään,
kateus veisi kalankin vedestä. Olli tahNiin

toi-yksin herkutella
lohilla ja taimenilla.
5 A'hn
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Vartiomies tähysti
epäluuloisesti korpikuusikon
pimentoihin

TUHANNET askeleet kumisuttivat kuivaa rannerra.
Sankat pölypilvet leijailivat eteneväin joukkojen ympärillä. Sadat pyörät jauhoivat multapohjaisia, huonoja maanteitä, jotka sateen sartuessa muurruivat
hyllyviksi liejuhetteiköiksi. Noille teille valui runsaasti
verta ja hikeä.

Matka jatkui ja rivistöt harvenivat. Yhä useampi
kuukahti ikiuneen Karjalan korpikuusien juurille,
mutta synryneet aukot täyttyivät ajastaan uusilla mie-

hillä. Neljäs divisioona (4.D) rynnisri suoraan lännestä kohden Petroskoita. Se meni, kun oli käsketry menemään. Maa tärisi ja ilma värjyi kranaatrien räiskeessä. Kuulat säestivät naukuen käsiaseiden kiihkeää
ratinåa. Sodan kylmä, säälimätön soitto kiiri joukkojen
kintereillä, kun koukkaus koukkaukselta rykmentit

vr,rorottelivat sivustoille, murraessaitn sitkeätä vastarintaa. Tuo tie oli täynnä tuskaa ja kuolemaa. Epäin84

Pioneerien lauttojen päälle
rakentama pikasilta

himillisiä ponnistuksia ja huiman rohkeira tekoja. Se
tie oli todella taistelujen tie.
Divisioonan aseet kumisuttivat jo Perroskoin ponteja, kun se miesten petrymykseksi käännvrertiinkin pohjoista kohden.

IR 25, jota "piikiksi" kutsuttiin, oli iuuri

suoritta-

nut laajan kiertoliikkeen ja selvittänrt raistelun eduk.
seen, kun se tien auettua käännrrerriin Patojärver
suuntaan, oltuaan jo melkein Petroskoin esikaupungissa. Päävoimat, joita huolto seurui. n'önryivät tietä
myöten järvikannakselle, murra kolmas pataljoona
johon myös pioneerijoukkueemme oli alistettu, aloitt
korpivaelluksen järven lännenpuoleista sivua. Jo tähär
mennessä olivat joukkueen tehtävät olleer mitä moni.
puolisimmat. Niihin oli sisälrynyt tien tekoa, miinojer
poistoa, sivustavarmistusta, maaston haravointia jt
j,rpo suoranaista rintamahyökkäystäkin. Oli myör

päivänä

l94l

ja päästi lepoon loppuun uupuneet mie-

het. Pimeys kääri vaippaansa korpikuuset ja ikivanhat, pystyyn kuivuneet hongat. Ulkosalla lepattivat
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irvustettu joen ylitystä, polkusiltoja teirclen. Ja ni'r oli
tien raivaaminen tiettömään korpeen monih'mmcnkilomctrisellä taipaleella ja sillä n«rpeudella, mill1i patalj<»na pysq,i karkoittamaan eclcssä olevitt viholliscn varmistusvoimirt. OIipa siinä miehille Lrrakkaa kerrakseen.
Vesurit huiskivat, kirveet kalkkivat ja sitä mukira
seurasivirt jor-rkkueen kinrereillä paralj<xrnun telrra- ja
ammr.rskuormat. Soppatykki oli onncksi jäänytkin rykmcntin yhteytccn, koskir se tällä tuskien tieliä olisi
s;Iilttirnut varmasri kairtua. Rattiutt keikkuivat. Tienpohja iäi pakostn kovin epätasaiseksi ja vähän väliä
oli kankien avulla vivr,rttirva liikkeelle mutakuoppaan
t.ri kir-en koloon iur.rttrrnur rrrrrairn pyörä. Siirä huolimilttrl tuo vähäinen kolonna seuriui tiiviisti pirtaljoonirn aseiden paukkcen tuntumassa.
Vihdoinkin koitti ilta mviis tuona krkakuun roisena
eclessä

nuotiotulet, joiden aavemaista valoa vasten telttojen
turnmat silhuetit jyrkkinä kuvastuivat. Yöhalla kutoi
valkeaa huuruaan rantapusikossa vähäisen töyrään
alla. Kuu piristoi kirkkaalta taivaalta, hopoiden
järven selkää, jonka takaa järvikannakselta välk§ivät
rykistön suuliekkien leimahdukset ja kiiri jyhkeä jylinä.
Pioneerit keittelivät saikkaansa nuotiotulien yllå ja
nauttivat vähäisiä kuivamuona-annoksiaan. Nälkä ei
ottanut lähteäkseen, sillä jo kolmas päivä oli u.mpeen
kulunut ilman keittoruoka-annoksia, eikä kuivamuona enää riittänyt sitä tyydyttåmäån. Suolet kurisivat
ryöttöminä ja halu oli suuri syödä viimeinenkin ruoan
muru, mutta vielä sentään säästettiin jotain aamusaikkaakin ajatellen. Väsymys silti voitti nälänkin tunteen. Nuotior samnutettiin ja miehet kömpivät levolle.
Vartiomies ulkosalla tähyili epäluuloisena korpikuusien pimentoihin. Runollisesta maisemasta huolimatta tuolla varjojen keskellä saattoi silti piillä sodan
tuhoavia voimia. Metsä oli kuitenkin sekä synkkä että
hiljainen.
Aika kului, eikä mitään kuitenkaan näkynyt, ei -kuulunut. Hevoset vain torkkuivat puihin
kiinni kytketryinä, selluloosaillallinen koskemattomana turvan a.lla, tömäytellen maahan kavioitaan.
Edestäpäin, paterljoonan suunnalta, kajahti yksinäinen
kiväärinlaukarus. Se oli kuin joku epäluonnollinen soraäåni, joka ei kuulunut tähän runolliseen ympäristöön. Yö hilyeni taas ja leiri nukkui uupuneen unra.
Päivä koitti kirkkaana, mutta koleana. Miehet saivart kuivamuonatäydennyksen 1a kylläisinä ja levänneinä, käytiin ta.rs reippaasti töihin käsiksi.
Metsä harveni ja Naamoilan kylä pilkisti näkyviin.
Aseet edessri paukkuivat. Kyläaukealla juoksivat kilpaa om.rt ja viholliset. Rivistö saapui viljelyksien laitaan. Miehet ryntååvåt kaali- ja perunapelloille. He
riehuivat kilpaa ajan kanssa, sillä aikaa ei olisi pysähdellä, mutta olihan saaterva hieman vaihtelua yksitoikkoisiin aterioihin. Kaali kainaloon, joku peruna
taskuun ja perunan varsia ajokille. Taas nytkähti kolonna liikkeelle. Tien laidzrsta hevoset nyhtäisevät kuloutunecn ruohotupsun nälkäiseen suuhunsa.
Vähäinen kylätie oli pian käytetry hyväksi ja edessä
oli entistään synkempi korpi. Taas sihisivät sahat,
kalkkivat kirveet ja vesurit huiskivat puolelta toiselle.
Rattaat v:rerppuivat. Hevoset pinnistivät laihtuneet lilraksensa. Nahka kirisryi kylkiluiden pädllå, jotka
tunkevat esiin kr,rin tynnyrin vanteet. Terävät lonkkaIur.rt lonksavat kuihtuneissa lirutasissa. Metsä väistyi
ja ura aukeni korpeen. Edessä rätkivät kranaatinheittimen ammukset. Kolonna kulki kulkuaan ja viimeisissä rattirissir vaerppuivat hil j aiset v ainajat.

Kuudes lokakuuta on harmaa

ja pilvinen. Tuskin

huomasi päivän alkaneen hämärryä. Ennen pimeän tuloa sukelsi kokrnna metsästä maantielle. Vihollista ei
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Saarrostusta Korpeen
suorittamassa raivatulla
ryteikköisessä huoltotiellä
maastossa oli
etenem inen

raskasta

näkynyt, ei kuulunut. Yhtäkään laukausta ei pamahranur. Seurasi marssitauko. Miehet ryhryivät puuhaamaan nuotioita, kun tieltä takaa ilmestyi joukkoja
näkywiin. Järvikannas oli vapaa. Sieltä saapuivat
oman rykmentin miehet ja keittoruokaa näänq,neille
korvcnraivaa jil le.

Kahdeksas päivä sirrastaa taas kirkkaana ja kauniina. Ilmassa on raikkaan kirpeä syksyinen tunne.
Koko r1,fu1cntti on liikkecllä. Tiellä matkasi joukkoja
ja kolonnia, q,kkivalilkoita ja kenttäkeitriöitä. Kuului puheen pulinaer ja rattaanpl,örien lunksutusta.
Pum, ptrm... uiiiii... uiiiii...
Tien vieressä räsähti vihollisen kranaattiparvi. Sekasortoa syntyi kolonnrrssa.
K<>lonna seis.. suojautukaa!

-Metsä ryskyen

ajaa oma rykkipatteri asemiran vähäisclle kumpareelle. Miehct häärivät kuin muurahaiset. Toisten raivatessn ampumir-alaa, toiset kiidättävät paikrrlle kranaatteja. Ammukset työnryvät putkeen. Lukot lonksahtavat kiinni.
Tultir!
-Mirir järkkyy ja ilma vavahtaa. Ulvahtaen syöksähtävät kranaratit liikkeclle.
Pioneerit eteen..!
-Eteneminen on pysährynyt. Vihollinen on pureutunut puolustukseen edessä olevaan jokivarteen. Majurin käskyt tulivat selvinä ja täsmällisinä. Pioneerijouk86

kue osasi tehtävänsä. Tuossa tuokiossa olivat valmiina polkusiltojen osat. Kantamalla ne raahattiin lähelle jokea.
Odotetaan. Kellon viisarit siinyivät hitaasti. Kohta
alkaisi puoli tuntia kestävä oman szkl5tön keskirys ja
Vielä
sinä aikana on sillat saatava paikoilleen.
viisi sekuntia. Kaksi, yksi...
Pum, pum, pum...
Liikkeelle...
-Juoksujalkaa rynnätään rinnettä alas. Ilkeän matalalta pyyhkivät kranaatit, päästäen karmivan ulvahduksen. Vastarannalla välkkyi ja räjähteli. Veteen
pärskähti joku harhautunut sirpale ja suhisten lensi
pieniä kivi- ja multakokkareita.
Joen åyräållä seisoi komea koivu. Nluutama vihainen iusteerin veto ja kiivas kirveen isku sorti sen rys§en veteen. Kuin oravirt ryntäsi osa miehiä sitä pitkin vastarannalle, toisten ankkuroidessa sen pohiaan
kiinni, ettei se jäisi virran vietäväksi. Jo tr-önryvät kohahtaen veteen polkusiltojenkin osirt, r.riden kohti vastaanottajiaan. Muutama vaaja iskerään pohjaan ja
sillat juuttuvat luiasti paikoilleen. Vihoilinen ei kokc
irikana häirinnyt. Sen pitivät matalana oman rykistön
jatkuvat rumputulet.
Työ oli nyt tehty. Osa miehistä levittä1'ryi vastaran
nalle virrmistamaan. Joen åyråällä pioneerijoukkueer
johtaja heilautti kättään merkiksi. Kuin taikaiskusti
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Haluatteko muistoesineen talvisodastamme.
Meiltä saatavana:
armeijan käytöstä
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ilmesryi metsästä jalkaväen harmirira rivistöjä. Kolmena jonona ne ylittivät vuolaasti virraavarn joen, r'ielä
kun viimeiset krantrarit rippuivat. Siinä he meniviir
nur> miehet. Likaisina, laihoinir, partaisina. Kasvoisrrr
ei kuvastunut sankarihohdetra, jos ei liioin pelkoakaan. Ilme on parcmminkin mitään sirnomaron, joskir-r siitii voi lukea sLlLlrren rasitusten ja väsymyksen
itilkiä. Sur,rn juonne on riLrkka ja pååttåvå. Se när'rtää
kuin san«rvan: "Mennään, kun on käsketryl"
Keskiq,s loppui ja siinä samassrr rävähti taistelu
käyntiin. Korpi raikui, aseer rätisivät. Hyökkäys r1'ön-i
vastlrstamilttomasti eteenpäin ja raistelun äänet loirt<inivat. Eri rrsclaiien kristavrr ),hrcist),ij <tli herkessä
mLlrtrrnut vihollisen erittäin suojartrr ia edulliser iisemat. Pallarin "piikki" rynnisti kohri pt>hjoista. i\fr.rttir
pioneerijoukkuettir <tdr>trivat jo uuclet tchtävät.
Tie oli poikki. Maantiesilta oli sr.rrkcirnnäköinen.
Sen hiiltyncet, murskarut hirret lojuivat sckasorroisina
tLmm.lssa vcdessä. Taas kerran sihisivät sahat ' ja
kalkkivat kirveet. Miesvoimin rarrhattiin mersästä rirskairt rukit. Väsytti, ltlurta t1,ö joutr-ri. Enncn iltaa v1,ön'i kokrnnan karkeamaron virrir jo sillasta yli.
Ilatka jatkui. Se jatkui vielä pitkälle, pitkälle. Moni kuukahti vielä ikiunccn korpikuusten juurille, mLrrtir uLiciet miehet .rstuivat tilalle.
Pionecrit eteen..!
- r\lenniiän, kun on käsketq, menc-määnl

-

Pelasi unessakin
ERÄÄSIrl:N I r.iJR (r:rr korsrrur.r Valkcasa;rrcssa oli ralvclla l9-+.1 sirttr.urur Vhteen nrtlr.rrrr kr>r,lut korrtimiestä. KLrn
kortreje iskcrtiin liitii triiivriä. r'aikurri riirlii eriiidcrr hcrn.xri['rir.r niin, crrii he pelrrsivar jo nukkrrcssa.urkin. Eriirinii
yiir.rii, kun piiivi stiivii upseeri pistiiyrl i krtrsuun, kohorrautui eriis pclrraiista [ruolitrliseen istrrr.na-lsenroon, katsoi

iln-rcettiimin nLrkkLrvrrn silrnin sisiiiinrullurrrr ju sirnoi.
Mitiis tiistii srrnor. hiih.'
Ennenkuin
toinen enniitti r';rstrrra, kysl jri rerrtrri kiinni
krrlnrrrstrr.
kolxrtti htrol-xx ya hihkaisi voiroulreirehturvlu
riemLrisestr:

Trissii on rutrrukyn.rpl-ri ja herrtavh.leksikkij. Niin,
n'tcinartn,
ci siihcr-r cniiii ihrrr-r picnillri t:rvstt'.
Tiinriin siln()ttu.rrut hiin kallistrri llverilleen, l-ruokrrisi

pirkii.in j.r j.rtkor

rrrrkkLrntist.r.rrr.
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hyökkäysvaiheen aikana rykmenttimme (URR) joka oli taistellen etenemällä saavuttanut Uunitsan §län Itä-Karjalassa, sai tehtäväkseen yhdessä muitten Ryhmä Oinoseen kuuluvien joukkojen kanssa puhdistaa Äänisniemi ja tuhota siellä

paniasta, joka

olevat vihollisjoukot.
Lokakuun lopulla ja marraskuun alkupuolella olivat vallitsevia tavallista §lmemmät ilmat, joten pienemmät järvet olivat jo kantavassa jääpeitteessä, ja
luntakin oli satanut jonkin verran.
Marraskuun 11. p:nä aloitti rykmentti etenemisensä
metsä- ja §läteitä hyväksi käyttäen ja saavutti Suurlahden kylå,n 12.11. Kun rykmentille ei ollut vielä
jaettu tarpeellista mdirdä rekiä, taistelukuormasto ei ehtinyt mukaan, koska tst.kuormasto I ja II:n loppuosa
jäivät Uunitsaan odottamaan lähempiä määräyksiä.
Toimin silloin tilapäisesti kuormaston vanhimpana.
Sain käs§n suorittaa rykmentille muonitus-, patruuna- ja rehutäydennyksen. Sitä varten sain käyttooni
12 ajomiestä hevosineen ja rekineen kuormastokomp

ei ollut

Aänisniemen
(Sungunniemen)

varmistusmiehiä käytettävissä, toimin itse
korpr. Veikko Saarisen kanssa varmistustehtävissä.
Saavuimme kommelluksitta Suurlahden §lään, jossa
rykmentti silloin oli, ja luovutimme tuomamme täydennyksen. Hetken aikaa levåttyämme lähdimme paluumatkalle.
Kun olimme kulkeneet noin 1) k- j" olimme nousemassa erääseen §lään kulkien korpr. Saarisen kanssa hevosten edellä, huomasin §län edessä olel,an jfuven jäällä vihollispartion, joka oli tulossa §l?ä kohden. S,säytin hevoset ja kutsuin ajomiehet luokseni.
Olimme mäen takana suojassa, joten meitä ei n?ihty
§lästä eikä järveltä.
Sanoin ajomiehille:
Nyt otetaan tuo porukka
vangiksi! Silloin ilmeni,- että miehemme jotka olivat
jo vanhempaa ikäluokkaa, eivät olleet tottuneet sellaiseen touhuun. He kertoivat myös, että osa heidän aseistaan (Tornit) oli ilman jy"iä ja kaikki
paksussa rasvassa, joten ne eivät olisi toimineet pak-

valtaus

kasessa.

oli majoitettu Uunitsan §lään.
Kuormasimme ajoneuvot ja lähdimme liikkeelle
13. 11. klo 4 aamulla. Seuraten samaa tietä, jota
rykmenni oli käyttänyt, jouduimme kulkemaan kahden §län läpi, joissa väestö oli vielä paikalla. Koska

Kysyin korpraali Saariselta, tuleeko hän mukaan.
Otetaan kahden kesken tuo porukka vangiksi! Hän
vastasi:
Kyllä! Käskin ajomiesten pysyä suojassa
- miten meille käy. Jos käy huonosti, käänryja seurata,
kööt ja ajakoot takaisin Suurlahteen.
Hiivimme Saarisen kanssa rantaan sopien matkalla, miten toimisimme. Saarinen meni asemaan aidan
taakse, itse menin rannassa olevan saunan nurkan

meillä mukana. Järjestin varmistuksen ja hevosten
syötön. Menimme tupaan, jossa suoritin alustavan
kuulustelun. Kävi ilmi, että noin 180 venäläistä oli jakaantunut partioihin, jotka pyrkivät kohti Karhumäkeä. Kaupunki oli silloin vielä venäläisten hallussa.

taakse.

aivan toisenlaiseksi.

Olimme sopineet että oteraan naapurit vangeiksi
ylläköllä. Jännittävintä oli, miten §lässä oleva väestö
suhtautuisi meihin, ilmoittaisivatko esimerkiksi huutamalla varoituksen vihollisen partiolle? Pääsrimme
partion (1 + 10) noin 1) m:n päähän rannasta, koska se kulki jonossa aseet selässä. Silloin astuin esiin ja

Kun hevoset ja miehet olivat syöneet, jatkoimme
matkaa kohti Uunitsaa. Olin jakanut vangit niin, että jokaisessa hevosessa oli yksi vanki ajomiehen lisäksi. Vankien johtaja (politrukki) oli ensimmäisessä
reessä, jossa olin itsekin. Veikko Saarinen oli viimei-

Sciimme kuivan muonan yhdessä venäläisten kanssä, jotka kovasti ihmettelivät, eftä heitä kohdeltiin
niin ihmisten tavoin. Heille oli selitetty kohtelu täällä

sessä reessä,

olimme sopineet Saarisen kanssa toiminKarlalainen
talo
Äanisniemellä

*A
--*_?

huusin:
Kädet ylös (ruki verh)! Samalla muka
komensin:
ampumavalmiina! Naapuri
- Joukkue
hölmisryi täydellisesti
eikä yrittänyt vastarintaa, vaao
tuli jonossa ranraan kädet ylhäällä. Otin heiltä aseet
ja käsikranaatit yhteen kasaan, Saarisen pysyessä koko ajan ampumavalmiina.
Kun partio oli riisuttu aseista, syöksyivät ajomiehet
kokardien jakoon, mutta kielsin jyrkästi moisen toimenpiteen selittäen heille, että aseeton mies ei ole
enää vihollinen, vaan se on ihminen, jonka yksiryisomaisuus kuuluu hänelle itselleen. Taisinpa vähän
moinia meidän sankareitamme heidän tölmäyksistään.
Kun olin tarkastanut kaikki vangiksi ottamani
miehet, vein heidät erääseen taloon ja pyysin talonväen keittämään meille reetä. Kuivaa muonaa oli

'->
^SA-htca

noista siinä tapauksessa, että joku partio yrittää meitä
yllåttäå menomatkalla.
Oli jo hdmård, kun lopulta pääsimme lähtemään.
Matkaa oli noin kolmekymmentä kilometriä.
Paluumatka sujui ilman mitään kommelluksia ja
tulimme hyvin perille Uunitsaan, jossa luovutin vangit Ryhmä Oinosen esikuntaan.
Huvittavimpia olivat ajomiesten harhanäyt. He näkivät metsässä joka pensaan takana olemattomia vihollisia. T?imä lienee johtunut hermostuneisuudesta tai
tottumattomuudesta liikkua pimeässä vihollisen
alueella? Siispä olisi ollut käytettävä kuormastossakin
vain tottuneita miehiä. Huoltoporukan miehiltä puuttuivat kunnolliset aseet, jotka olisivat toimintavalmiit
tarvittaessa.
89
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KALERVO VISKARI

KAYNTI
TAIPALEESSA

ER.P 6:een kuuluva Krh.osasto, joka oli koottu Karjalan kannakselta Sakkolan pitäjän Vilakkalan koulupiirin pojista, johtajanaan nuori vänrikki Kalervo Nousiainen ja vääpelinä edellämainitun koulun
opettaja ylikersantti Veikko Lebtonen, saapui 8. p:nä
helmikuuta 1940 Sakkolan Keljasta Pyhäjärven Kastermaahan toivossa saada hiukan lepäillä takalinjoilla neljän kuukauden sotatiellä olonsa jälkeen.
Mukavalta tuntuikin asua talossa ja saunoa kaikessa rau],rassa. Helmikuun 12. p:nä illalla tuli kui
tenkin piihelimitse määräys, että osasto siirqy yön aikana Kirvesmäkeen. Kyllä meni jokaisen mieli matalaksi, sillä tiesimme minkälaista siellä oli, koska pataljoonamme oli käynyt siellä jo kaksi kertaa ilman
meitä kärsien suuria tappioita. Mutta käsky oli käs§
ja niin lähdimme matkaan osaston omilla hevosilla
niinsanottua tykkitietä, joka lähti Saaprusta Taipaleeseen. Hiljainen oli porukka ei kuulunut reestä puherta
ja hevosetkin tuntuivat vetävän hyvin vastenmielisesti.
Sitten tuli vastaan sairasauto. Ohitettuamme sen,
sanoi sotamies Heikki Repo: "Noin sitä tuodaan meitäkin pois jalat edellä." Ja niin kävikin hänen kohdallaao.

Poikkesimme tykkitieltä Kaverojalla fa lähdimme
metsätietä Kaarnajoelle. Saavuttuamme kylään, joka
näytti aika ehjältä, moni poika tähyili vielä kotiaan.

Ajoimme Vilakkalan-Taipaleen tietä jonkun matkaa ja käännyimme sitten metsätietä myöten kohti
90

esi kuntakorsu

Taipaleella
Talvisodassa
SA-lua

Kirvesmäkeä. Matkalla pysähdyimme hetkeksi paikkaan, jota sanottiin sotilaitten kesken "Jyväshoviksi".
Tååkå sai johtajamme puolustuksen johdolta lisäohjei
ta, jonka jälkeen siirryimme kahteen korsuun ykköstukikohdan taakse lähelle Suvannon tantaa. Toisesta
korsusta johti matala yhteyshauta rantaan, johon sijoitettiin heittimet, ja niin oltiin valmiina asemissa.
Aamun 13.2. valjetessa alkoi vihollisen puolelta
kovaäänisestä kuulua suomalaista tanssimusiikkia
muutaman levyn ajan. Sen jälkeen alkoivat rykit soitella ja kranaatteja tuli joka puolelle. Leikkiin yhryivät myös meidän heittimemme. Ammuimme vihollisen
hyökkäysvalmiusasemia, joita olivat Kirvesmäen tien
varressa olevat Kaanaanmaa, Perftametsikkö ja Meijerirauniot sekä lisäksi hyökkäysvaunueste Suvannot-t
rannassa. Tykkitulen lomassa vihollinen vritti panssarilevyjen suojassa myös hyökkäystä, mutta sen aina
tulellamme torjuimme. Kerran jouduimme suuntaamaan heittimet aivan taaksepäin la ampumaan Patoniemeen jäälle, jossa piti olla panio liikkeellä. Näir
jatkui sen päivän ja toisen hyvällä tuurilla ilman menetyksiä, vaikka viestimiehet ja lähetit joutuivat ole.
maan paljon liikkeessä ja alttiina myös jalkaväen tu
lelle, sillä maasto etulinjasta alkaen oli tasaista jz
edessä oleva pohjametsä, mikäli sitä vielä oli, ei pal
jon suojannut. Niin vinkuivat kuulat jatkuvasti ase
missamme. Ei ihme, ettd Jylhäklzz runoissaan kertor
juuri näistä paikoista ja kaivosta, joka oli asemiemm'

lähellä. Tykistön kärsiessä ammuspulaa oszstomme
joutui ampumaan paljon, sillä meillä oli ulkolaisia
ns. myötätuntokranaatteja riittämiin.

Kovasta ammunnasta johtuen vihollinen havaitsi
asemamme, ja 15. pnä, kun meillä ei ollut zunmuntaa ja miehistö oli korsuissa, ilmestyi lentokone asemiemme ylle kiertelemään ja ilmeisesti johtamaan
tykkitulta. Pian alkoikin hirvittävä keskitys asemiimme. Olin juuri heitinkorsun käytävässä aikeissa lähteä
noin 30 metrin päässä olevaan ammusmiesten korsuun, jossa majaili toista§mmentä miestä. Nyt täytyi
mennä suojautumaan tuohon kåytdviå,n vartiomiehen
kanssa ja odotella keskiryksen heikkenemistä.

Matkalla tuli vastaani Toimi Repo ollen juoksemassa heitinkorsuun. Vaihtamatta sanaakaan jutkoimme matkaa. Hypätessäni ammusmiesten korsunkäytävää,n oli siinä pitkänään kaksi tuntematonta sotilasta. Käytävä oli osittain tukossa oven puolelta niin
paljon, että sora oli peittänyt puolet ovesta, joten se ei
voinut avautua. Oven pielessä oli miehen mentävä reikä, josta vastaani juossut Repo oli päässyt ulos. Lisäksi korsun katto oli toiselta puolen painunut sisän. Revon hälytetryä apumiehiä saimme säreryksi oven ja
pääsimme sisälle.
Siellä oli outo nä§, kun miehiä oli kaatuneena joka puolella kaikenlaisissa asennoissa ammuslaatikoit-

ten

seassa,

kuului vain raskas hengitys. Aloimme

aut-

taa heitä pois korsusta ja tuoda kåytåvalle, jolloin

useimmat heräilivät. Herättyään oli jokaisella jokin
erikoinen vaiva tai huoli. Kuka pyysi tupakkaa, vaikka ei ollut tupakkamies. Toiset lauloivat jotain ja
eräs miehistä kävi heti tarpeelleen käytävälle. Kaksi
miehistä, Heikki Repo ja Oskari Häyrinen olivat vielä
ylälaverilla sillä puolella johon kranaatti oli osunut
ja painanut kattorakennelman alas sekä särkenyt
myös laverin. Saadessamme heidät sieltä pois Heikki
Repo oli kuollut ja Häyrisellä oli vielä elonmerkkejä.
Ilmari Henttonen ja Vilho Makkara olivat osittain
heränneet, mutta heikossa kunnossa. Toiset olivat toipuneet tyydyttävästi.

Tällä välin oli haettu paikalle vänrikkimme, joka
majaili ykköstukikohdan komentokorsussa. Hän lähetti minut hakemaan "Jyväshovista" hevosta, jolla viedään miehet JSp:aan. Tykkituli oli jo harventunut
huomamavasti, kun lähdin matkaan. Saavuttuani
juuri hevostallien kohdalle tuli Laatokalta päin pommikonelaivue ja irroitti pomminsa. Otin kovan juoksun pois aka ja heittäydyin hankeen. Pommien alkaessa räjähdellä oli ilmanpaine niin kova, että tuntui
kuin se repisi jalat ja kädet pois. Maata ja oksia tuli
päälleni, mufta pian oli taas kaikki ohi. Nousin ylös
hyvässä kunnossa ja menin talleille. Yksi hevonen oli
Joukkosidontapaikka Taipaleen
Vi lakkalan kansakoululla

kaamnut siinä ulkona. fusähdyin sitä katselemaan, ia
kohta alkoi ilmesryä paikalle miehiä myös korsuistaan ja poteroistaan.
Tarkastelematta enempää pommituksen aiheuttamia vaurioita sain hevosmiehen Heikki Kyllästisen
kaverikseni, ja lähdimme hänen kanssaan viemään
miehiä metsätietä JSp:aan, joka oli Vilakkalan koulun lähellä. Matka oli vaivalloista, kun maasto oli
alkumatkasta monttuja täynnä ja rykistö ampui vielä häirintätulta seuraten osittain tietämme. Pääsimme
kuitenkin onnellisesti perille. Sinä iltana haavoittui
vielä yksi heitinmiehistä, kaatuneen Heikki Revon veli
Albin Repo. Joten olimme menettäneet yhden kaatuneena neljän joutuessa sairaalaan. Toinen heitin oli
myös vaurioitunut sirpaleesta, joten sekin oli poissa
pelistä.

Tämä oli kova ja rasimava påivå, jota siinä illan
hiljetessä syvennyimme muistelemaan. Mutta olimmehan puolustamassa kotejamme ja synnyinseutujamme,

jotka olivat tuolla takanamme 6-7 kilometrin päässä. Meneryksemme sen rinnalla eivät olleet suuret.

tuli tieto, että joudumme
lähtemään pataljoonamme perään, joka oli lähtenyt
liikkeelle lepopaikastaan Kylmäojalta. Tilalle tuli
viitostukikohdan takana olevasta Krh.komppaniasta
joukkue. Kerättyämme tavaramme kuormastoon,
otimme kaatuneen miehemme myös mukaalrune ja
sanoimme Jylhän runon tavoin "Hyvästi Kirvesmäki".
Kaatuneen jätimme haikein mielin Vilakkalan koululle, paikkaan jossa hän aikoinaan oli saanut alkuopetuksen tåtå elämdä. varten, joka ei kuitenkaan vienyt tåtä. pidemmälle. Ei kotikaan kaukana ollut, mutta siellä ei ollut vastaanottajia. Sitten jatkoimme
matkaa keskeytyksettä hevosilla ja autolla aina
Vuokselan Hirvisaareen, jossa tavoitimme pataljoo

.=,,"M
ru

ffiru

Näissä mietteissä ollessamme

niunme.

Etuien valvonta
TAPAHTUI Puumalan varuskunnassa keväällä 19+1. Kun
Tyk.K:n valvontavuorossa oleva aliupseeri heräsi eräänä sur.rnuntaiaamuna, totesi hän auringon olevan jo korkealla. Häntä
ei siis oltu herätetry valvomaan aamutoimia. Saman tien hän oli
jäänyr myös ilman aamukahvia. Pukeuduttuaan ja lähderrl'ään
ottzunaan selvää laiminlyönnin syistä oli kaikkialla ihmeen hiljaista. Majoitusparakeista hän löysi lopulta miehen, jolla oli valkoinen nauha hihassa. Sotamies teki ilmoiruksen:
Herra alikersantti! Tykkikomppanian päivystäjä sotamies
Lenni Vihtori (Hän käyti aina kaikkia nimiään).
Forsby,
Kun alikersantti tiedusteli minne komppania oli lähten1't hän
sai kuulla: "jumalanpalvelukseen".
Koska alikersantti tiesi olevansa yksikön valvoian tehtävissä,
hän ihmetteli, miten tällaista oli voinut tapahtua hänen tietä-

mättään. Mutta Forsby selvitti senkin. Upseerikokelas Hirvonen oli herättänyt komppanian ja johtanur sen kirkkoon.
Upseerikokelas Hirvonen valvoo Tykkikomppanian ecuia
- jumalanpalveluksessa, lopetti sotamies Forsby, Lenni Vihsiellä
tori.
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POVENTSAN valtauksen jälkeen joulukuussa I94I
oli Jääkäripataljoona 2 siirynyt lepoon Lumbusiin.
Lepo olikin tarpeen, olihan jälleen oltu liikkecllä ja
taisteltu. Pääsimme asrunaan venäläisiin kolhoosiasuntoihin, ja rintamaoloihin tottuneelle se tuntui kerrassaan mukavalta. Joulunpyhät kuluivat todella levossa, niin kuin ei sodan kirousta olisikaan. Ei ollut polttopuistakaan puutetta, sillä Lumbusin saha oli lähellä
ja rimat olivat siellä valmiiksi niputettuja, ettei muuta kuin ahkioon ja'majapaikkaan. Elämä tuntui hyvåtå ja pani aavistelemaan, että tätä hyvää ei ehkä
kauan jatku.

Valkeni loppiaisaamu. Poventsasta tuotu gramofooni soineli meidän kämpässämme haikeita säveliä.
Pataljoonan komentajan lähetit olivat liikkeellä käskemässä komppanian päällikköjä heti komentajan puhutteluun. Niin kävi kuin arveltiin, että nu'o lähetit ilmoittivat joukkueille valmistautumisesta lähtemään
heti vastaiskuun, koska vahvoja vihollisvoimia oli
noussut maihin Poventsan Suurniemeen. Varusteet siis
kuntoon ja vahvasti patruunoita mukaan. Pian oltiin
valmiita nousemaan autoihin, jotka siirtävdt pataljoonan lähemmäksi vihollista. Sitten suksille ja ryhmitry-

minen, eteneminen ja kosketuksen otto.
Emme ehdi pitkälle, kun ensiksi tulee vastaan vihollisen kuormastoa, joka näin joutuu ylläteryksi. Miehet yrittävät suojaan kuormien alle, mutta heidän päivänsä ovat luetut. Kohta tämän jälkeen saamme kosketuksen hyökkääjiin ja niin on 1. komppania, johon
kuulun, tulisessa toiminnassa maihinnousujoukon
kanssa. Hyökkäys edistyy aluksi hyvin, ja vihollinen
perääntyy nopeasti. Pataljoonan komentaja, majuri
Häkkinen, on valkoinen turkki yllään ketjussa mukana johtamassa toimintaa ja on hyvällä tuulella sanoen, että niin nuo pojat hyökkåävät kuin enkelit.
Saamme vihollisen työnnetyksi niemen kärkeen, johon
s€ pureutuu lujasti kiinni. Majuri Häkkinen haavoitruu ja niin on poissa joukostamme harvapuheinen ja
pelkäämätön komentajamme.

Yritämme eteenpäin, mutta emme pääse, sillä vihol-

linen puolustaa sirkeästi jokaista metriä. Alikersantti
Lehtosen pst.ryhmä, johon kuuluin, saa määräyksen
kiertää oikealta niemen kärkeen ja sieltä vyöryttää vihollisen hallussa olevaa taisteluhautaa. Yrityksemme
epäonnistuu kohta alkuunsa, sillä saiunme kaikenkaliperisten aseiden kiivaan tuliryöpyn vastaamme.
Tappioita tulee, mm. jå'äkäri Kailasto haavoittuu.
Loppiaispäivå 1942 on painumassa iltaan. Yritämme ennen pimeän tuloa vielä rynnäköllä eteenpäin.
Valtavin huudoin ja nopein syöksyin pääsemme vähän
eteenpäin. Silloin kuuluu vihollisen puolelta kovaa
naisten kirkumista, joka ilmaisee, että siellä on naisiakin. Edessämme ryömii lumipukuisia miehiä yrittäen mennä suojaan taisteluhautaan, mutta nyt se on
myöhäistä. Matkanteko loppuu. Vastaan saamme lujasti tulta niemenkärjestä, piiskatykin vihaiset, matalat sivallukset panevat meidät painautumaan lumeen.
Pimeys rupeaa jo haittaamaan ja niin jäämmekin siihen yöksi asemiin. Mikään lämmin yöpaikka ei nie-

Kirjoituksessa mainittu pst.ryhmä ennen kerrottua
vastaiskua. Toinen oikealta tämän kirjoittaja Paavo Kuivila
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menkrirki olc, sillä Aänisen r-rlapalta käy raikas ilma
ja yöksi pakkancn kiristyy. Kyllä miehet hyvin pysyvät valvcilla. Ajatuksissa vain kiertää, miten hr-xrmenna tilannc selviiiäi'
Äamr-r viin-rein virlkenee valvotun yön jälkecn. Toiminta alkaii, hitaasti päiisemme etenemään, sillii vil-rolliscn tuli on trrrkkrra, hlurvoittumisia ja k;r.atuneitir tulee. Viimein tchdäiin scllainen rysäys, johon ei se
p)/s{, enää vastlrir.ma.an, joskin joku mies yrittdå jdållit

olevan pst.q/kin stio jakilven takaa vielä ilmpLt^.
Saarnmc joitakin var-rkeja, joukossa yksi nirissotiliiskin, j«;ka «rn hauvoittLrnut. Ha.rvat lääkintämiciremme
sitovirt ja rurstavat naisen ahkiutn, jota virngit sirren
liihtcvrit vctiimään taakse. Tappioita on ollut nirapurillakin. Taisteluhautir on täynnä kirarlrneir.l.
Nicmi on vihckrin l-rallr-rssamme, j:r riristeiun cnsimmäinen vaihc on piiättyn1,t meikäläisren voirroon.
Jäämmc rrscmiin, koskir on (xl()tettavissa vihollisen trusi hyökkä1.s. Valvottran ja odotetairn Ää.,isen purcv.rssa pakkascssa.

Tirmmikuun 9. piiivänä näkyy niin kar-raksi kuin silmä kantaa aavirllc Ääniselic vahvoja vihollisvoimia
vyörymiissii kuin Lrkkospilvct kohti nicmen rirnrrr.r.
Niicle n tulttrir ampLunaetäisy1,dg11. alkavarr aseer puhr-ra kovaa

kieltliän. Konckiväärit jir

mr-rr,rr kor-reruii-

aseet prri)attirvat pitkiä, vihaisia sarjoja jää11e. I{iestii

Reumaattinen
aa

r":;

kaatuu taajarsti, mutta siitä mitään välittämättä ja
tä)r5in kuolemua halveksivasti uurtrr miestä q/öng,y
tcristen tilalle. Suomirliristen torjuntatuli kiihdytetään
äärimmilleen, mLrtta jääliä etenevät miesmrrssat chrymättömäsri. Ei ehditä kaikkia niitä irmpu;r. Sitkeistä virstatoimenpiteistä huolimatta pääsee vihollinen vasemmalla sivustalla nousemairn mirihin. J.rrkuvasti ryönryy jååltå miestä metsään, tilanne kär- n-rcillc kriitilliseksi, jtr mottiin joutumiscn vaArr (,n iinteincn. 1.
kornppania lähtee luutnantti Lirrkk,.,'. r; joirdolla jäätä
myöten vetä1'tymään.
Väh?in matkan päästä ilmesryy mctsäsrli kaksi lumipr,rkuista miestä rannalle. Korpraalr \iik,rri menee
Iähcrnmäksi r.lntaa ottam,ran heistä selr'.iii. ketä he
ovat, jrr huutair oikein sotaäänellä: "Idi sLr.laa, onko
ne vanjoja/" Silloin alkaa tulla pikakirääristä tr-rlta
jaålle yt srxrjar.rtumismahdollisunksia ei ole. Lrihdemme
juoksemrrirn. Tulisuihkut viiltävät aivirn 1'lläträvän läheltä, mutta osumaa ei ampuja saa. Jar niin kaikki
säilyvät haavoittumatta. Vetäydymme noin .j kiiometrin päässä olcvirn ison kolhoosinavetan tasrrlle asemiin. Koskctus viholliseen on katkennut, se on jäänyt
sa.rm.lirnsa menestystä turvaamaan ja vähän matktra
edetty[[n r-nichittänyt lähimetsän.
Seurairvanir aamuna lähdetään lälleen liikkeelle,
nutena pataljurnan komentajana ratsumestari Pttr-
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ankaran ruumilllrsen ponnlste un jälkeen työn aikana tar urhetlussa
sarky nope den sään vaihtetujen yhtey

essä.

d

*

Algesal-hoidolla
nopeavaikutteisella, läpitunkevalla ja kipuja
I

ievittäväl lä salval la.

Tara \roula Levrttävä salva on

nr,n

nopeasir låprtunkevaa, että se vaikut-

taa suoraan särkevään kohtaan hetr
hoo. .meydyllyåän la ce on n ,r'
mleloa. n rn hellävararsta la rholle
ystävällistä. etler se ärsytä prkkulas-

tenkaan rhoa esrmerkrksr nyrlähdyk
srssa la revähdvksrssä Algesal er

arheula kuumotusta erkä polttoa
hossa.

Kipu rskee äkkrarvaamatta: älkää sik-

sr lykatkö Algesal-putken ostarnrsla

Prtäkää A gesalra arna varalla kotrapleekrssa. Reseptrttä kaikrsla aptee
kersta
LATE
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(rlmortus)
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aitinctt. Tunnr.steliat Iähetetään eteen, iolloin olen
vuorosrani myös tLrnnnstelijan cpiikiitollisessa tehtävässä. Virrovaisesti ctcnemme mctsiissä, ia piirn ollrrarr
maihinnor.rsuioukon vahvasti michittämien .lscmicn
edessä. Kctjuun ja asemiin hiipii lumipukuista micstä
vilisemiillä p'rr.riden suoiassa. Syöksyn vähän lähcmmiiksi erään puun taakse saadakserri paremmin rähtäirnclle hyvät marrlit. Mutta en ehdi montakairn laukar-rsta
arnpua, kun pk-suihku vingahtaa pääni ohitse lumecn
ja uutta tr,rlee lisää. Olcn tukalrrssa tilanteessa, irmpumapaikkani on cpärerveellinen. Lumen sLloirran tir.rkasti parinarlruneena onnistun ryömimään taaksc toisten trsemien tasirllc.
Sitkeä ia sriälimätön taistelu mersässii ,rlkua. H1,ökkääj2it on lyiitävä takaisin sinne, mistä ovat tullcctkin,
hintaan mihin tahansar. Trrppioitten katkcrulrtta saadaan kokcii molenrmilla puolilla. Luurnantti Liukko-

nerl haavoittuu. Hän ()n csirncrkiliincn ,,, rohkcrr
mies, joka on ollut 1. komppanian pärillikkiinä siitri
lähticn, kun Jatkos()taiur Riihimäeltii liihclcttiin.
Koml',piurian päälliköksi tLrlee nvt ll,utnanrti Kit'ilrrtto. Vihollirrcn sirirrliran vctäyt1,miiän, mutta iokiLisessa
paikassii, missä vähiir-rkin on mrilrclollisuLlttir, sc käy irsepintaisecn taistelr"run. Tiistä hruriirrtirttir sc sairrlitiln
jällccn ryrinnetl,ksi nicrnen kärkccn. Talvinen päivä r>n
taas illassir ja pimcys cstää eriemmän tulitoiminnirn.

Poventsan tiellä
lyötyjen venäläisten
jättämiä panssareita

Pataljoonan komentaja,
f. Häkkinen )a
luutnantti Poimela

majuri
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Venäläisten hyökkäys Poventsan Suurniemeen
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Asemissa Poventsan Suurniemen rannalla

Viisvm),s alkarr painaa pitkän virlvomisen jälkeen.
\/rrrsinkin yiin hiljaiset tunnit käywät raskaiksi. tr[trtta
s«rpiva pakkancn pitää huolen, cttei mirään pirkiä
torkkumisirr otct,r hangel I a.
Tirlcc viimein irirmu ia on 11. päivä tammikrruta.
Ratkaiseva t.ristelr.r niemestä alktra. lr{aihinnousijar
()viit valiojoukkoa. Nc taistelevat viimeiseen ;rsti.
Heillii ci «rle mitään mahdollisuuttir enää vctär-ri'ä, sillii takarut on arlva Ää.rrt",', ulappa. Virst.rrint.r murrctaell uyt lopullisesti i.r nlemi joutuu haltr,rr.unme.
l'aistelrrn jäljet ovat krrrmivia, tuhottua ku()rm.1stoa,
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E. A. Torppo:

MENNAAN, KUN ON KASKETTY
Artturi Osmokorpi:
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Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia sekä
epäsäännöllisyyksiä tahi puutteellisuuksaa
lehden jakelussa koskeva kirjeenvaihto pyydetään lähettämään osoitteella: Pl. 10820,
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kiratunuttrr huopasazipasmiestä on joka peikassa.
Niemcrr kiirjessä ja läalla niitä on riiykkiöittiiin todistrrmrrssir millaista raisteh-rir on niemessä kär'rl viiclen
vuorokauclen aikana. Siitä tuli "T'apponiemi'. Pirralj<xrna !lcnrme tämri vasterisku on maksanut raska:rt
lLrrrrraat. Prrljon ()n vu()tirnLlt suomirlaista verta Tilp1'rolriemen talvisellc l-rangelle ja monen zrseveljen matkir päärry,nvr. Pitkäaikainen v:rlvominen, tiristclenrinen
j.r varuillaitn «rlerninen kovassa pakkascss.r on vr.rtinut ihmiscn kcstoklruyn äärimrn2iiselle rajalle asri ulotttrr.ia ponnistr.rksia jokariselta. Urakkammc on päätq,nlrt iir luutnantti Kiviluoto ottla l. kompp.rnian kokrxrn. Picneksi on käynyt jor-rkk<>mme, sulrri on ollut
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