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Porilaistcn"
mukana
s0dassa
PEHR-IVAR PLATHAN

Summan taistel ukenttä,
professori A. Tuhkan laid*
maalaus, jonka omistaa KOP:n
pääkonttori Hlesingissä

OLI helmikuun 12. päivä, tavattoman kaunis ja kir-
kas talviaam,,. JR 14, yonka komentajana oli ikivan-
hoja traditioita kantavan rauhanaikaisen Porin Ryk-
mentin krmentaja, eversti Väinö Polttila, oli saanur
hetken levon ankarien roriuntaraistelujen jälkeen
Leipäsuon-Muolaanjärven linjalla ja oli leiriyrynyt
Kämärän kylän eteläpuolella olevaan Kuikkalammen
maastoon. Mutta uhkaavana jylisi taukoamatta vi-
hollisen raskas tykistö Kannaksen portin Summan
murtamiseksi.

Jos teillä, hyvä lukija joskus on ollut kova ham-
massär§, joka vaivaa hermojanne, niin tämä muis-
tuttaa jonkun verran sitä henkistä rasitusta jonka vai-
kutuksen alaisina Summan miehet silloin olivat. Me,
jotka olimme Kuikkalammen rauhallisessa, korkeit-
ten honkien ja kuusien ympäröimässä maastossa, vi-
hollisen lentokoneilta suojassa ja rykistön vaikutuspii-
rin ulkopuolella, ajattelimme ainoastaan sitä, miten
kauan Summa kestää, milloinka me jälleen joudumme
"liemeen"i'

Kahdestoista helmikuuta 1940 iltapäivällä patal-
jmrnan komentaian puhuttelussa saimme kuulla kyl-

mät tosiasiat: Summa oli murtunut. Tilanne epäselvä.
Otaksutaan vihollisen panssarivoimien edenneen Ma-
jal<ylän korkeudelle. JR 14 siirretään kuorma-autoilla
vastahyökkäykseen. Lähtö tunnin kuluttua. Toimi-
kaa! Mitäpä tässä kysyttävää olisi! Toimimava on ja
nopeasti.

Olimme muutzunassa hetkessä lähtövalmiita, sillä
olihan jokainen tämän sisimmässään aavistanutkin ja

emmehän me ensi kertaa ottelemaan valmistautuneet.
Kaikki olivat kokeneita "rintamakarhuja" ja tämån
lisäksi vielä "porilaisia".

Iltapimeässä autokolonnamme eteni ensi tavoittee-
na Kåmåran asema, jonne saavuimme noin kello 22
maissa. T^ällä "jalkauduimme" la aloimme marssin
tavoitteenamme Majakylä, jonne saavuimmekin il-
man tappioita noin kello 1 aikaan yöllä. Seurasi käs-

§njako eversti Heiskasen korsussa. Sivumennen voin
mainita, että ev. Heiskasen korsu oli kuvannollisesti
sanoen "helvetin keskipiste". Sen olivat nimittäin va-
linneet maalikseen rykistö ja ilmavoimat. Kuin ih-
meen kautta pääsin ehjin nahoin mainittuun korsuun
käyttäen sotataidon eri etenemistapoja syöksyistä ma-
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telemiseen saakka. Ensimmäisenä tuli ovella vastaani
vanha kadettitoverini, silloinen ev. Heiskasen adju-
tantti, luutnantti Ropponen. Hän muistutti enemmän
haamua kuin ihmistä ja minun iloiseen tervehdykseeni
hän ei vastannut. Kysymykseeni, tunnetko vielä mi-
nua, hän vastasi nojaten olkapäähäni, että sen voin
vielä nähdä, että olet ratsuväen luutnantri, mutra
enempää en jaksa muistaa. Kaikesta huomasin, että
mies oli sekä ruumiillisesti että henkisesti lopen uupu-
nut. Hän ei ollut nukkunut viikkokausiin. Ev. Heis-
kasta ei sitävastoin tämä rumputuli ollut pysrynyr
murtzunaan. Hän käveli edestakaisin korsussaan kuin
jalopeura häkissään. Lisäksi oli korsussa ev. Karltu is-
tuen pöydän päässä eilispäivän lehteä lukien ja sanoi:
Tässä lehdessä luetaan, että Summassa on kaatunut

5000 vihollista, murta kuka niitä on laskenut, onko
siellä )000 tai )00 ruumista.

Seurasi käs§njako, jossa olivat läsnä pataljoonien
komentajat ja komppanioiden päälliköt. Tilanne oli
edelleen epäselvä. Tiedettiin ainoastaan suunnilleen se

paikka, missä päävastarinta-asema oli murtunut, mut-
ta yksityiskohdista eivät edes tiedustelupartiotkaan ol-
leet päässeet selville. Yli-inhimillistä painostusta kes-
täneen JR 9 rippeet oli lyöty hajalle. Rintamassa oli
synfynyt noin parin kilometrin levyinen aukko, jonka

JR 14. nyt piti sulkea. Tältä välin oli ev. Polttila saa-

punut korsuun ja hän antoi siellä hyökkäyskäs§n ryk-
mentilleen. Toisen pataljoonan, johon komppaniani
kuului, tuli hyökätä tavoitteena Summajärven itäpuo-
lella oleva maasto. Kalpeana ja vakavana istui ev.
Polttila poydän ääressä ja lausui evästykseksi vielä la-
kooniset seuraavat sanat: "Tyhjentäkää taskunne, hy-
vät herrat".

Pataljoona oli ryhmitrynyt hyökkäykseen ja oma
komppaniani 4. K, joka oli kokoonpantu sauvolaisis-
ta, oli johtokomppaniana ja takana seurasi JR 14:n
kolmas pataljoona luutn. Ketosen johdolla. Ensim-
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mäinen pataljoona oli rykmentin reservinå Majakylän
pohjoispuolella olevassa maastossa. Täällå sen ko-
mentaja, majuri Ahlas sai sankarikuoleman kaatuen
vihollisen rykistötulessa.

Hyökkäykseen lähdettiin päättävin ja vakavin mie-
lin aamun sarastaessa. Oli jo kirkas päivä, kun saa-

vuimme tukilinjalle, joka oli heikosti varmistettu ja
täällä tapasin pataljoonan komentajani, majuri Oksa-
sen, joka yllytti kiiruhtamaan nopeammassa tahdissa
eteenpäin ja nyt vasta leikki alkoi todella. Edetessäm-
me, jouduimme harvaan metsikköön ja saimme vas-
taamme konekiväärisuihkun edessä olevalta metsäkuk-
kulalta, jossa todennäköisesti oli vihollisen kk.pesäke.
Lisäksi alkoivat luodit vinkua ympärillämme ja etu-
maastosta kuului yhä kiivaampaa ammuntaa. Päätin

lstumassa keskellä
IIUJR '14:n kom. mal.
Y. Hakanen, hänen
vasemmalla puolellaan
kapt. Mättö ia
oik. luutn. Plathan.

- Seisomassa
vasemmalta oikealle
res.vänr. Levävirta,
res.luutn. Venäe,
res.vänr. Slro/a ja
res.luutn. Joåansson

Ns. Poppiuksen
bunkkeri Summan
Lähteen rintamalla

kåyttää vanhaa taktiikkaa, sitoa rintamasuunnassa
ja iskeä sivustaan. T'åmä suunnitelmani onnistuikin
verrattain helposti ja sotasaaliiksi jäi kk. ja kaksi kyl-
mennyttä vihollista. Muut olivat lähteneet käpälämä-
keen. Tällä tavalla pesäkkeen toisensa jälkeen vallat-
tuamme saavuimme Summajärven itäpuolella ole-
vaan niin kutsuttuun "Sormen kärkeen", missä vihol-
lisella jo oli hallussaan suomalaisten ampumahaudat
ja korsut, m.m. kaikkien Summan rintamalla taistel-
leiden tuntema "Miljoonalinnake". Kuvaavana esi-

merkkinä siitä nopeudesta, jolla komppaniani eteni,
huolimatta kiivaasta vastarinnasta, on tapaus, jol-
loin jouduin etsimään suojaa samasta kranaattikuo-
pasta, jossa jo ennestään oli eräs vihollinen. Tämd
miespolonen ei ollut ehtinyt potkiä tarpeeksi nopeasti
pakoon, vaan oli jäänyt toisista jälkeen ja oli nyt §y-
ristyneenä kuopan pohjalle etsimään suojaa.

Kun saavutimme suomalaisten ampumahaudat,
kohtasi meitä tyrmistyttävä nä§, siellä oli sikin so-

kin suomalaisten ja venäläisten ruumiita, kertoen tä-

mä omalla tavallaan siitä kiivaasta käsikähmästä, jo-

ta oli käyry, ennenkuin hyökkääjät olivat päässeet tun-
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Kasapanok-
sella Summan
pohiois-
puolella
tuhottu
45 tonnin
panssarivaunu

keutulnaan päävastarinta-asemaamme. Erityisesti pai-
ntri mielccni kuvir kaatr.rneesta suomalaisesta reservi-
r,änrikistzi, jolta halusin orrira pois hänen parabellu-
minsa, rrulta korekr oli n'hjä ja kahden puolen häntä
nirrkrrsi hrrollr-rt vcnäliiinen. Akrimme nyt vyöryttää
rrmpurnrrhirutarr 'N[il joonalinnakkeen' suunraan ja
tällöin jouduimme niin läheiseen kosketukseen viholli-
sen kanssa, että minua vänr. Kauttia, joka olin 6.
K:n lriiirllikkii. ja taisrelulähertiäni, korpr. Saloa vas-
taan eräässä ampumahaudan murkassa tuli muuan
verräläinen upseeri, joka heini meitä kohti munakäsi-
kranaatin n. 5 m. päästä, haavoittaen lievästi minua
jrr tiri stel ulähettiäni.

Tehtär,ämnr. näytti onnisruvan. Tavoite oli saavu-
tettu, mlrtta yht'äkkiä ilmesryi vihollisen hyökkäysvau-
nuja "Nliljcnnalinnakkeen" suunnalta. Ne olivat suu-
ria rr-rmilaita, keltaisiksi maalattuja tankkeja, jotka
suuresti mr-ristuttivat liikkuvia aloja. Ne vyöryivät
esiin tclirkctjut rämisten ja keikkuen kuin suuret lai-
vi1t. Nc pi'sähq,ivät hetkeksi ja anroivar suorasuun-
taustykkiensä sylkeä tuhoa pitkin linjojamme. Nämä
panssarihirviöt pysähdyttivät hyökkäyksen ja aikaan-

JR 14:n
komentaia,
eversti
v. F.
Polttila

saivat suufta tuhoa riveissämme. Siellä täällä nä§i
kasoittain päättömiä kaatuneita ja ampumahautojen
seiniin oli takertunut kiinni aivonkappaleita. Mutta
olihan meillä panssaritorjuntaosasto Oikorainan mu-
kanamme ja siinä rohkeita tankintorjujia, kuten raia-
sissit Kiuru ja Nurnti, sekii omassa komppaniassani
korp. Salo, joka huvikseen romutti tankkeja. Tulokse-
na heidän rohkeasta ia päåttåvåisestä toiminnastaan
oli valtava savupatsas ja kohta oli eräs .10 t tankki
romuläjänä. Mutta heidän työnsä tuli ylivoimaiseksi,
kun yhä uusia tankkeja tuli entisten tuhottujen tilalle.
Heidän uutterasta työstään huolimatta niiden luku-
måårä vain kasvoi. Hälyyttävänä tuli tieto, että vihol-
lisen komppania oli ylittänyt Summajärven ja hiihtä-
nyt selustaamme. Tilanne tuli kestämättömäksi. Mie-
hiä kaatui yhtenään. Olin ainoa elossa oleva upseeri
komppaniassani. N. kello 16. tuli vetäyrymiskäsky.

Kannaksen portti oli murtunut, oli syntynyt aukko
rintamaan, mutta JR 14 hyökkäys oli katkaissur terän
vihollisen etenemiseltä ja täten antanut aikaa uusien
reservien heittämiseen etulin joille.
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PAKKASPAIVA oli muuttunut h'ämäräksi illaksi. Vi-
hollisen lentotoiminnan sekä rykistökeskitystenkin hil-
jennettyä aloimme Terenttilän nelostukikohdassa Tai-
paleessa valmistautua yön viettoon. Ei levolle, vaan
korkeintaan kahdeksi tunniksi kerrallaan korjaile-
maan vihollisen pommituksen päivän aikana aiheut-
tamia vaurioita. Kun jatkuva tykistötuli oli hävittänyt
asemiamme takaapäin suojaavan metsän, oli asunto-

narnme oleva "Seurahuone"-korsukin jäänyt suojatto-
maksi ja suojahautoja oli kaivettu aivan korsun lä-
heisyyteen. Niiden turvin saattoi päivän aikanakin
päästä korsuun ja sieltä pois. Korsu oli rakennettu
YH:n aikana eikä sodan aikaisia olosuhteita silmällä
pitäen ja siten se niinkuin moni muukin silloin raken-
nettu korsu oli kaivettu liian vähän maan alle, joten
rykistökeskitykset hajoittivat tuon tuostakin sen päälle
vahvistukseksi laitettuja hirsi- ja hiekkasäkkikumpuja.
Niin nytkin tuotiin takaapäin märdllå, hiekalla täytet-
tyjä paperisäkkejä, jotka jäädyttyään olivat kivikovia
ja niistä tuli jälleen suojaava kerros korsumme päälle.

Komentopaikallamme oli havaittu, että kuu nousisi
selkeälle taivaalle noin puolen tunnin kuluttua ja sitä
ennen olisi haettava kuulovartio pois "Helvetiksi" ni-
metystä vihollisen asemien edessä olevasta peltosaa-
rekkeesta, sillä kuun noustua se ei enää voisi sieltä
poistua, koska matka asemistamme sinne suuntautui
pitkin aukeaa peltoa vihollisen asemien editse. Olin

TARINAA
TAIPALEiELTA
VILPPU KANTONEN

ollut siellä sotamies Kurkelan kanssa ensimmäisenä
joukkueestamme erään aikaisemmin suoritetun vaih-
don jälkeen. Meidät oli viety mainitulle kuulovanio-
paikallc kello 2l afoissa ja kahden tunnin jälkeen oli
luvattu vaihto. Kuulovaniopaikka oli ehkä runsaan
sadan metrin päässä vihollisen asemista olevalla pie-
nellä pensaita kasvavalla kumpareella. Siellä ole-
vairn matrrlaksi muo<l<)stuneeseen kuoppaan oli men-
tävä vihollisen asemien puolelta, koska kumpare esti
menon takaapäin. Tämän kuulovartion tehtävänä oli
pitää silmiillä vihollista, ettei se peltoaukeaa hyväk-
scen kriyrtäen pääsisi pimeän aikana selustaarnme.
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Pienempien ryhmien tulon tuli vaftion estää, mutta
jos kysymyksesvå oli suurempi joukko, vartion piti an-

taa taskulampulla valomerkki konekivääripesäkkee-
seemme, joka ampuisi tulisulun vartiopaikkzunme
eteen ja sen suojassa voisimme vetäyryä asemiimme.
Mutta vaikka vihollisen asemat olivat näin lähellä ja

he melkoisella varmuudella havaitsivat vartiossa
olomme, he antoivat meidän olla rauhassa ja tekivät
itsekin kaikessa rauhassa korsujensa korjauksia. He-
vosilla hirsiä ja muita tarvikkeita ajaessaan he puhe
livat äänekkäästi aivan kuin meitä heidän vihollisiaan
ei olisi ollut olemassakaan.

Vaihdon aikana oli annettu käs§, ertä kello 22

aletaan zrmpua vihollisen asemiin kaikilla tuliaseil-
la 10 minuutin ajan. Mitä meidän oli tehtävä, siitä ei

annettu mitään ohjeita, mutta sovimme Kurkelan
kanssa, että emme ainakaan heti alkuun ala ampua,
ellei meillä ole siihen jotain aihetta, sillä vihollinen
olisi kivääriemme suuliekeistä saanut hyvän tulituskoh-
teen. Kun tulitus sitten asemistamme alkoi, vihollisen
puolella tuli hetken hiljaisuus, mutta pian alkoi vi-
hollinen tulittaa raivokkaasti myöskin meidän ase-

miamme kaikilla tuliaseillaan, ja sitä kesti useita

tunteja. Meillä ei keskityksen vuoksi ollut §llä mitän
härdå, sillä olimme niin lähellä vihollista, että rykistön
ja kranaatinheitimien kranaatit putoilivat taaksem-

me ja jalkaväen aseiden tuli meni myöskin ylitsemme.

SA-luoa



Taipaleen kannaksen itäinen
puolustuslohko

Taipaleen Terenttilän
taistelukenttä
myöhemmin kuvattuna

Jylinää ja valojuova-iunmusten nauhamaista soihtua
oli yhtäjaksoisesti jokapuolella, niin että se valoraket-
tien ja tykkien suulieskojen kanssa muodosti oma-
laatuisen ilotulituksen. Meidän puoleltamme .unmun-
ta lopetettiin lyhyeen niin kuin oli suunniteltukin,
mutta vihollinen jatkoi ammuntaa azunupuolelle yö-
tä. Meillä ei siis arilnunnan vuoksi ollut mitään hä-

tää, mutta kun jouduimme makaamaan paikoillam-
me matalassa kuopassa, meille tuli niin kylmä, että
pelkäsimme, fftä jos vihollinen yrittää hyökätä, niin
§kenemmekö kohmetnrneilla käsillämme ampu-
maatu Toisiamme puristelemalla koetimme pysyä läm-
piminä. Olimme huolissamme takanamme asemissa

olevista tovereistamme, jääkö heistä ketään jäljelle,
kun vihollisen keskirys tuntikaupalla jauhoi asemiam-
me. Mutta suuri oli hämmästyksemme, kun lähellä
aarnua vihollisen rauhoituttua meidät haettiin pois ja

näimme, että vaikka maa oli kauttaaltaan myllerret-
ty, ei keskitys sentään ollut saanut aikaan suurempaa
tuhoa. Vihollinen oli nyt niin kuin useinkin vielä Tal-
visodan aikana ampunut aivan umpimähkäisesti, jo-

ten keskityksen aiheuttamat vauriot jäivät sen rajuu-
desta huolimaaa pieniksi.

Kun muistin miten turvattomalta tuntui olla tuolla
ei-kenenkään-maalla kuulovartiossa, läksin vapaaeh-
toisesti hakemaan vartiota pois, ja vaikka kuu antoi-
kin jo valoaan taivaanrannalla, niin siitä huolimatta
tehtävä onnistui hyvin.

Kuun noustua jälleen korkeammalle hiljeni taiste-
lutoiminta miltei kokonaan. Komppanianpäällikkö
kierteli asemissa ja kehoitti tähystämään huolellisesti,
sillä komentopaikalle oli saapunut tieto, että vihollis-
partioita olisi liikkeellä. Kun nä§väisyys kirkkaassa
kuutamossa oli hyvä ja kaikkialla kuulosti rauhalli-
selta, niin ei tuo varoitus vaikuttanut tovereihini mi-
tenkään, vaan kaikki lähelläni olevat vetäytyivät tais-
teluhaudan reunan alle kaivettuihin sirpalesuojiin tu-
pakoimaan ja sanoivat minulle:

- 
Tähystele sinä nyt yksinäsi, kun on näin selkeää

ja hiljaista, me menemme tuonne sirpalesuojaan tu-
pakoimaan! Niin jäio yksinäni seisomaan ia
aloin tuijottaa rauhallisena etumazstoon. Hetken ku-
luttua vilkaisin vasemmalle ja siellä näin kirkkaan-
valkoisiin lumipukuihin puettuja miehiä hiipivän vi-
hollisen puoleista taisteluhaudan reunaa pitkin minua
kohden. Aavistin heti, että miehet ovat vihollisia, kos-

ka ne tulivat vihollisen puoleista haudan reunaa
myöten ja olivat puhtaissa lumipuvuissa. Syöksyin
muutzunan askeleen päässä juurakon oksassa riippu-
vaa konepistoolia ottamaan, sillä kädessäni olevalla
kiväärillä en katsonut §keneväni torjumaan monilu-
kuista vihollista eikä ollut aikaa hälyttää tovereita
ahtaista sirpalesuojista. Kun vihollispartio näki no-
peat liikkeeni, se lähti pakoon juosten omalle puolel-
leen. Konepistooli oli pakkasen vuoksi jäykkä ja tottu-
mattomana sen käyttöön se iåi kertatulelle, mtttta
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sain arnmuttua sentään melko nopeasti, niin että kut-
sumattomat vieraamme pitivät kiirettä poistuessaan.

Anrmuskeluni kuultuaan hiipivät toverinikin sirpa-
lesuojistaan ja §selivät, mitä minä täällä yksinäni so-

taa käyn. Lähellä olevan konekivääriryhmän johtaja
tuli myöskin tiedustelemaan, ovatko ne omia miehiä,
jotka liikkuvat tuolla etumaastossa ja saatuaan kuul-
la asian, hän ampui konekiväärillään myöskin niiden
perään. Kun edestä ei näkynyt enää mitään liikettä,
päätimme ryhmämme pikakiväärimiehen Mami Leh-
don kanssa lähteä katsomaan, oliko vihollinen jättä-
nyt aseita iälkeensä.

Koska Lehdolla oli Parabellum-pistooli, kehoitin
häntä kokeilemaan sitä, toimiiko se kunnolla. Se toimi
hyvin, joten en ottanut asetta mukaani, kun läksim-
me tutkimaan etunaastoa. Jonkin matkaa kuljet-
tuamme näimme edessämme maassa lumipukuisen
miehen vatsallaan pää meihin päin, mutta lumeen
painetrrrnir. Oletirnrrre, cttä rnies oli kaatunut, mutta
lähemmäksi tultua"mme se nosti päänsä lumesta ja al-
koi nousta pystyyn. Lehto ojensi pistoolinsa miestä
kohden ja laukaisi, mutta nyt ei pistooli enää toimi-
nutkaan. Samassa mies oli pystyssä ja tarttui Lehdon
ojennettnun pist<nliin sekä paiskasi hänet alleen.
Vaikka Lelrtokaan ei olltrt voimiltaan heikko mies,
niin lränen vastlrstirfansa oli voimakkaampi jl niin
jäi Leht«r alimmaiseksi. Tämä kaikki tapahtui niin no
peasti, etten ennättänyt tehdä mitään ennenkuin Lehto
sanoi minulle: -_ Lyii jollain sitä! 

- 
Kun miuulla

ei ollut mitään asetta, otin vihollisemme maahan jät-

tärrrär'r kiväärirr, rnilrirr oli kiinnitetry- pistin ja srrrvai-
sin sillä vastustaiaamme selkään, jolloin se heti hel-
litti otteensa ja l-ehto pääsi pois pinteestä. Luulimme
miehen kuollecn heti, sillä vaikka kuinka pyörittelim-
me sitä se oli aivan hervoton.

Lähistirltä löytyi toinenkin mies, jota myöskin pi-
dimme kuolleena, koska hänen puvussaan oli veritah-
nrja. Otinrrne sittcn ntolempien miesten kiväärit ja pa-
I;rsirnrrrc taistelulrarrtrlalnnlc, missä kerroilnme seik-
kailustamrne.

Esimiehet nroittivat meitä, että ensin olimme tähys-
t?inccr lruolirnart<>rnirsti ia sitten ruenirnme aseettomi-
na taL'irttamaau itsernrrre vihollisen puolelle.

- 
Eikä teidän olisi tarvinnut sitä rappa . Totta-

han te nyt kaksi miestä olisitte voineet tuoda sen elä-
vänä tänne. Siltä olisimme voineet saada arvokkaita
tietoja. - Kuuntelimme moitteita huonolla omalla-
tunn«rlla.

'L'osiaankin, miksi en olisi voinut käsin auttaa Leh-
toa, miksi en sitä silloin älynnyt2 Pian meni toisia
miehiä kilty)maan, «rliko siellä vielä vihollisia ja nii-
den jätttimiä aseita. Palarruaan miehet kertoivat löy-
täneensä kaatuneen vihollisen, mutta kaatuneeksi luu-
lemirmrrre mies oli hävinnyt ja se mies, jonka kanssa

olimrne pairrineet, oli siellä vielä ja elossa. En uskonut
sitä, rnutta läksilnme Lehdon kanssa uudelleen katso-
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maan, miten asia todellisuudessa oli. Lähtiessämme
saimure kiiskyn ttr«rcla lr,tav«rittrrtrrrt pois. Ifenryämme
löysirn,r. Lehclon pirinitovcrin, mutta toista miestä,
jolta olimme kiväärin tuoneet p«.ris. emme löy,täneet, se

oli siis kadonnut selittämättömällä tavalla.
Vaikka pidimmekin jälfelle jåånyttå, kanssamme

paininutta miestä kuollc'ena, rriin kuljetimme hänet
kaikesta huolimatta taisteluhautaamme, missä puh-
distimme hänet lumesta ja asetimme taisteluhaudan
reunaa vasten istumaan. Kun mies oli ollut siinä het-
ken aikaa, hän avasi äkkiä silmänsä, nosti kätensä
ylös ja alkoi puhua nopeasti. Emme )/rnmärräneet hä-

nen venäjänkielisestä puheestaan mitään, mutta arva-

silnme, cttä nries oli leikkinyt taitavasti v.rlekuollutta,
mutta kun huomasi, ettei siitä enää ollut hyöryä, lo-
petti sen. Yritimme toimittaa miehelle, emä lähtisi
kanssamme korsulle, mutta vaikka nostimme hänet
pysryyn, eivät jalat näyttäneet pitävän. Luulimme
taas, että hän on haavoittunut jalkoihin, jolloin Lehto
otti hänet selkäänsä ja kantoi korsuun. Kun korsussa
lääkintämiehet alkoivzrt riisua rniestä tutkiakseen l'rä-

nen viuunr«., jiriur, hzin puri hatnl.,aitaar.r .iivan kuulu-
vasti. Oletimme sen iohtuvan vaikeiden virmmojen ai-

heuttamasta kivusta, mLltta vaikka lääkintämiehet
tr.rtkivat lrlinet aivan perustc'cl lisesti, ci nriehestä liiyty-
nyt rnuuta vamlnaa kr.rin mirrurr, hänetr pistimellään
selkään painamani pieni haava. Miehen alus- ja pääl-
lysvaatteet olivat hyvin puhtaat ja lämpimät. Niiden
paksuudesta johtuikin, ettei hänen pistimensä tylsä
kärki painunr-rt syvemmälle. Kun hrravir oli sidottu,
annoimme hänelle tupakan, jota mies poltteli tyyry-
väisenä puhellen "finskitobakasta' , mistä päättelim-
me, että hän piti tupakkamme laatua hyvänä.

Ja niin hän lähti sitten rauhallisen näköisenä omin
avuin vartiomiehen mukana esikuntaan, mistä myö-
hemmin saimme kuulla, ettei miehestä saatu irti pal-
jon mitään tietoja. Ainoastaan se oli hänen kertomuk-
sessaan ollut uskottavaa, että hän oli tullut vasta äs-

kettäin rintamalle, minkä todistivat myös hänen puh-



Täysosuman saanut korsu Taipaleella
kesällä 1942

taat yaatteensa ja koko partion toiminta. Jos heillä
olisi ollut enemmän rintamakokemusta, niin tuskinpa
olisin kenomassa tätä tapausta.

Tämä §mmenen vuorokaufta kestänyt etulinjavuo
ro oli ollut meille hyvin raskas, mutta nyt kun illalla
tiesimme tulevan vaihdon, olimme toivorikkaita, niin
että ehkä sentään selviämme vielä tällä kertaa. Ryh-
mämme, joka oli ennen eteen tuloamme täydennetty,
oli yhdeksän vuorokauden aikana huventunut viiteen.
Kun puolet miehistä oli aina asemissa ja vuorot vaih-
dettiin aina kahden tunnin väliajoin, järjestimme ryh-
mämme keskuudessa ominpäin niin, että kaksi miestä
oli aina kerrallaan ryhmästämme asemissa ja kolmas
vapaana olevista lepäsi vuorollaan neljä tuntia asun-
tonamme olleessa'rSeurahuone"-korsussa. Minun nel-
jän tunnin vapaavuoroni osui keskipäivän aiaksi ja
yritin nukkua korsun ylälaverilla, koska siinä olisi
lämpimämpi, muma kun vihollinen oli päivän tultua
aloittanut jälleen rummutuksensa, jora se ohjasi ylä-
puolellamme hitaasti kulkevasta lentokoneesa ja il-
mapallosta, ei nukkumisesta tullut mitään. Menin vie-
lä alalaverille toivossa, enä jyrinä ei siellä olisi niin
paljon häirinnyt, muma turha oli toivoni. Vihollinen
oli saanut korsumrne raskaan rykkinsä maaliksi ja
noin kahden kolmen minuutin väliajoin putosi raskas
kranaatti korsumme läheisyyteen. Kun eräs niistä osui
korsumme katolle, niin että siihen tuli reikä, josta päi-
vä alkoi pilkottaa, katsoimme ryhmämme johtajan,
alikersantti Valassaa.ren ja eråån toisen ryhmämme
miehen kanssa parhaaksi lähteä asemiin. Kun kra-
naatit putoilivat niinkin harvaan, ja kun läksimme
korsun läheisyydestä heti ammuksen rdjähdettyä, pää-
simme korsun läheisyydestä melko kauas ennenkuin
seuraava kranaatti tuli.

Kun olimme olleet asemissa puolisen tuntia, kuului
korsuamme vainonnut tykki lopettavan ammuntansa.
Asemissa olevat ryhmämme miehet valittivat silloin
nälkäänsä §sellen minulta "faneeria". Minulla oli
leipåå, mutta se oli leipälaukussa, joka oli jäänyt kor-

suun. Sanoin, että minä käyn hakemassa laukkuni,
koska vihollinen näyttää lopettaneen ammuntansa.
Kun lähestyin korsua, oli korsua vartioimassa ollut
joukkueemme mies hangella kaukana korsusta, valit-
taen ja pyytäen auttamaan. Hänet oli korsuun osunut
kranaatti lennättänyt korsun oven mukana kauas
hangelle. En ennättänyt ryhtyä mihinkään avustustoi-
menpiteisiin, kun tukikohdan pällikkö, vänrikki Jalas
saapui paikalle ja kehoitti menemään asemiin, koska
vihollisen tykistötulen lakattua oli hyökkiiys odotetta-
vissa.

Samanaikaisesti saapui myös takaapäin lääkintä-
miehiä, jotka oli hälyttänyt eräs korsussa ollut mies,
joka ihmeellisesti vahingoittumattomaksi jääneenä oli
ryöminyt kranaatin tekemästä aukosta ulos viemään
tietoa tapauksesta. Katsoin korsun ruhjoutuneesta
oviaukosta sisälle, kun lääkintämiehet menivät sisälle
ottzunaan selvää oliko siellä vielä eloon jääneitä. Siellä
vallitsi täydellinen sekasorto, lavitsat ja korsun kat-
toa rukeneet puut oli sikin sokin, joukossa surmansa
saaneita aseveljiä. Useammat heistä lienevät saaneet
silmänräpäyksessä surmansa ilmanpaineesta ja mus-
tuneet niin, etten tuntenut ketään heistä.

Poistuin paikalta murtunein mielin, sillä vaikka
niissä olosuhteissa kuolema oli jokapäiväinen vieras,
jonka §lmän ja väsymyksen turruttamana olimme
tottuneet oftamaan tyynesti vzstaan, tuntui tåmå
joukkosurma kovin masentavalta. Me olimme tottu-
neet pitämädn tåtd "Seurahuone"-korsua turvapaikka-
narrune, ikäänkuin kotina, minne kylmää pakoon mie
lellään tulimme ja vaikka tiesimme, että se ei kestäisi
raskaita ammuksia toivoimme, että ne eivät olisi osu-
neet siihen. Se ei ollut sellainen majapaikka millaista
"Seurahuone" sanalla yleensä tarkoitetaan. Siellä to-
sin tapasivat monen maakunnan ja joukko.osaston

miehet toisensa mutta ilman etikettiä seurustellen ar-
voasteista välittämättä.

Sisustusta, enempää kuin sisällä vallinnutta jå.rjes-

tystäkän ei voinut veffata mihinkään, ei ainakaan
niihin tupajärjestys-seremonioihin, joita vielä YH:n ai-
kana yritettiin majoituspaikoissamme ylläpitää.

Palasin asemiin, eloonjääneiden tovereitteni luo. Vi-
hollinen ei hyökännyt lohkollamme enää sinä päivänä,
eikä sen tykistökeskityskään enää ollut niin ankara.
Lentokoneesta ja ilmapallosta jatkuvasti tähystystä
suorittaneet viholliset havaitsivat varmlan korsumme
tuhoutumisen ia olivat tyytyväisiä suorituksiinsa.

Illalla tuli sitten odotettu vaihto. Väsyneinä, rnutta
toivorikkaina vetäydyimme "Putkinotkon" korsuyhteis-
kuntaan muutamaksi päiväksi lepäiimään. Mielen
täytti harras kiitollisuus Korkeimmalle siitä, että se oli
varjellut vahingoirtumattomana vielä monet meistä,
vaikka t'ämä §mmenen vuorokauden etulinjavuoro
olikin ollut komppaniallemme raskain koko sodan ai-
kana.
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YHTTSUPSEIERIN
KOKEMUKSlA I.OSA EIämä
- JAHA, vänrikki on saapunut. Olemmekin jo odot-
taneet, totesi majuri A. O. Väänärt.en Rovaniemellä
Yhteysesikunta Roissa. 

- Juna lähtee parin tunnin
kuluttua. Te menette Sallaan vastaanottamaan tehtä-
vät kapteeni Nltieltä. Kapteeni Mäki lähtee maata-
lousministeriön erikoiskäyttöön. 

- 
Tässä on komen-

nustodistus. Onko teillä kysyttävää?

- 
Herra majuri, saanko jo tådllä tietää tarkem-

min tulevasta tehtävästä vai vasta kapteeni Mäeltä?

- 
Te menette sinne suomalaiseksi yhteysupseeriksi,

kapteeni Mäki selvittää kyllä yksityiskohdat tarkem-
min.

- 
Kiitän, herra majuri.

***
Olin nyt menossa yhteysupseeriksi Sallaan. Oli vuo-

den 1942 syksy.
Katselin karttaa. Minkähänlainen paikka se on/
Näkyy olevan ainakin korkealla pohjoisessa, etten

tähän asti niin korkealla vielä ollut käynyt. Sehän on
koko joukon napapiirin yläpuolella!

Juna kolisteli Kemijärveltä itään.
Sinne sotasairiralailn ttx.rtiin pal jon haavoittuneita
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S.rllastir. sirksalaiset valtasivat sitä silloin. Olikohan
srellä kerään suomalaisiai' Rintnma kulki n)/t osapuil-
leen Ålakurtin tienoilla.

llirähän kaikkea siellä pitää tehdä? Siellä on ollut
joku kapteeni Mäki. Hän on kai joku iso fisknali, kos-
ka jor.rtuu lähtemään maatalousministeriön erikois-
kärttciön.

Yirtä ja toista ajatr-rksent:rperisra pyöriskeli mielessä.
Pin.reä jLrna kolisi, nyki ja ryrkymi. Ulkona oli yö, oli
sumuista ja n-rärkää, lienee ollut jonkinlaistir tihkusar-
derta. Tässä n)rkivässä rytkytyksessä ei saanut edes
r-rnen päästä kiinni. Joka kerran, kun löysi vähänkin
mukavalta tlrntuvirn llsennon, heilahti tai nykäisi ja
mies «rli 1'rudotir penkiltä lattialle. Muurama saksalai-
nen koki v.runuss.r sirmojzr hankaluuksia.

Tunti mateli toisensa jälkeen. Kello kävi jo kolmea
.lirmuyöstä. JokLr kulki vaunun läpi ja ohimennessään
sanoi: "Sallir."

Olisikohan tuo ollr.rt junailija. Onkohan tässä ju-
nassa sellirista ollenkaan. Kukaan ei ollut Kemijär-
ven jälkeen kiinn()srLrnlrt §synr[[p matkalippua.

Sirattoi hlvinkin oilir Srrlla seuraavAnir, joku oli
s.rnonut jr.rnan olevirn joskus 3-4 vålillä aamut'ösrä
siell2i. Noin slrurin piirtein oli kello nyt niin paljon.

Juna pysäh{,i, ulkona oli yhtä pimeää kuin v.unus-
sakin oli olh.rt. Kcrään ei näkynyr, jostakin kauemprrrr
kuului ääniä ja kolinair. Eclessä oli joukko tlrvaravilLr-
nuja. Joktr käveli virunun ohitse.

Onko tämä jo Salla:

- Jo virin.
Aäni jatkoi mirtkrrirnsa.
Selvä. Kai täällä jossirkin asernarakennus on j.r

siellä varmirsti tietävät neuvoir, minne nyt olisi iähder-
avä.

Asemalaituri löytyi ja jo löyryi asemarakennuskin.
Miltä se näytti, jäi sillä kertaa cpäselväksi. Sade oli
laktrnnut, mutta kostea ja kylmä ilma ei houkutellut
pysymään ulkosalla.

Ensimmäinen ovi johti raLrtatievirkaili jain toimis-
too.,. Öllylampun valossa istui mies pöydän ääressä,
puhui hiljaisella äänellä ja antoi papereita junamie-
helle.

Junirmies poistni, saatoin rulvetu tiedustelemaan,
mistä kapteeni Mäen löytäisin.

Rautirtievirkailija oli aulis neuvomaan. Hän tuntui
tuntevan kysytyn miltei henkilijkohtaisesti. Ei täältä
Mäen parirkille pitkälti ollut, or,rdolle miehelle saatroi
tulla turhair kävelyä pimeässä. Oli paljon tienhaaroja.
Rautatievirkailija tarjoutui siltä istuimeltiran soitta-
maan kapteeni Mäelle, kyllä Mäki varmasti lähettäisi
auton noLrtamaan, jos hän kerran tiesi tulijaa odot-
taa.

Taisi olla iso fiskaali tämä Mäki, jos kerran noin
vain saartoi lähettää auton yhtä vänrikkiä hakemaan.
Tuskin hänellä sentään itsellään saattoi olla auto käy-
tettävissään, varmirAn olisi lähettänyt jonkin serksalai-

sen kärrin. Turh:ran tässä nyt kr-ritenkaa.n kapteenia
herätetään yhden vänrikin saapunisen takia, nukku-
koon yönsä rauhassir. Tunnin kuluttua alkaisi hämär-
tää, sitten voisin kyllä jo kävellä olijeiden mukaan
omia aikojnni.

Pyysin lupaa saada jäädä tänne lämpimään odotte-
Iemarrn päivän valkenemisra.

Rautatievirkailija tarjosi tuolin. Täällä oli paljon
mukavampi kuin tuolla kylmässä ja kolisevassa ju-
nassa.

Katselin ympärilleni huoneessa. Uunissa paloi tuli,
uunin vieressä penkillä makasi mies selällään. Rauta-
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tievirkailija syvenryi töihinsä.
Kummallisen sikeästi tuo mies tuossa nukkuu! Tai-

taa olla sairas, on noin valkeaksi mennyt naamal-
taan. Katselin aikani kuluksi nukkujaa.

Omituisen hiljaa muutamat ihmiset pystyvät nuk-
kumaan. 

- 
I\,[1162 eihän tuo mies edes hengitä!

- 
Kuulkaahan, jos tuo mies tuossa on ollut pa-

hasti sairas, on hän nyt kyllä lakannut hengittämästä.

- 
Ei hän sairas ole. Hän jäi äsken vaunuja järjes-

teltäessä vaunun puskureiden väliin. Rintakehä painui
sisään. Hän kuoli heti. Hän oli näitä rautatien miehiä.

Istuimme hiljaa.

- 
Yksi sotavanki sen tapauksen vain huomasi-

kaan. Ei hänelle enää mitään voitu tehdä.
Virkailija hiljentyi taas töihinsä.
Tuollainen siviilihenkilön kuolema on aina vähän

eri juttu. Sotilaille se tavallaan kuuluu niinkuin
asiaan. Tuo vanha mies kuoli aivan työpaikalleen.
Hänkin on kai yksi sodan uhri. Rauhan aikana tämä
asema ja ntaplha olisi varmasti hyvin valaistu. Tus-
kin tuonikäisen miehen silloin tarvitsisi olla yöllä vau-
nuja liittämässä tai irrottamassa.

Noista rautatieläisistä saattoi tuntua kolkolta,
mieshän oli heidän tuttunsa ja työtoverinsa.

Nyt vasta tulin kiinnittäneeksi huomiota siihen, et-
tä kaikki olivat keskustelleet varsin vähän ja senkin

hil jaisella ia hillityllä, tav alla.
Tåmä siis oli Salla.* 

* *
Taivas alkoi vaaleta, näki jo kulkea.

- 
Onkohan täållå kapteeni Mäki?

Olin saapunut siihen parakkiin, jonne asemalta oli
opastettu. Täällä oli muutamia miehiä, nämä ainakin
olivat suomalaisia.

- 
Minä olen Mäki. Huomenta! Nyt minä lähden,

auto odottaa jo.

Tåmå uhkasi käydä aivan salamavauhtia.

- 
Herra kapteeni, pitäisi saada teiltä jonkinlaisia

ohjeita siitä, mitä täällä yleensä tehdään. Lähettivät
tänne yhteysupseeriki.

- 
Minä olen ollut täällä vähän niinkuin omatekoi-

nen komendantti. T'arnä parakki on käytenävissä. Täs-

sä on alikersantti Uatela, hän tietää missä asuu saksa-

lainen Major Nicol ja Nicol tietää loput. Nyt minä
lähden!

Ulkona odotti auto, kapteeni Mäki nousi siihen ia
häipyi.

Olipahan lennokas tehtävien luovuttaminen, ei sii-

nä turhia kursailtu eikä konstailtu. Tåmä' tarkoitti
kaiketi sitä, että entisestä ei ole painolastia.

Kerkiäähän noita asioita ajattelemaan myöhem-
minkin.
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Ålikersantti Uutela näynl, missä kapteeni Mäki oli
nukkunut ja aloitin tehtävät ottamalla ensin oikein
tukevasti takaisin sen, minkä matkalla oli jäänyt uni-
velkaa.

Oli nukuttu, oli syöty. Tuntui taas mukavalta olla.
Ntitähän täällä oikein touhutaan? On kai viisainta et-
siä ensin käsiin se mainittu Major Nicol.

,\{ietteet katkaisi alikersantti Uutela huomautta-
malia:

- Nicol näkyy tulevan.
Ovi kävi. Pitkä, laiha pukinpartainen mies astui si-

sään käsi «rjossa.

- Nicol. Tervetuloa! N{äki on lähren1't7 Hän on
mukava mies. Teillä on vaikea paikka nyt. Hyvän
miehen seuraajana on vaikea olla. Te haluatte var-
masti tutlrstua saksalaisiin täällä? Minä haluan myös
tutustua teihinl Tulkaa h"rokseni sitten kun teille so-
pii. Näkemiin.

Ensivaikutelma.
Täällä ei nähtävästi paljon tarvinnut puhua, täällä

tapahtui vain ja sellaisella vtruhdilla, eträ häthärää
kerkisi silmiään räpyrellä siinä mr-rkana.

Alikersantti ur,,"tr] t"r,äi sotl^ta ja sen n),lq,isistä
asukkaista.

Saksalaisia täällä oli paljon. Tämä oli heille oikein

Sallan-Kannan lahden
maantie ja rata Voitto-
joen-Verm anjärven
alueella
.l..t.hr.r

sistä enemmän. Hän liikkui täällä seurakuntalaisiaan
katsomassa ja saattoi poiketa tännekin sisälle.

Tää11ä pitäisi nyt sitten alkaa toimia yh4yrupr..-
rina! Kun joku olisi selittänyt, mitä niihin yhteysup-
seerin tehtäviin oikein kuuluu! Mäki oli ollut omien
sanojensa mukaan jonkinlainer-r omatekoinen komen-
dantti, mutta hän oli haihtunut niin nopetrsti ulos, ettei
ehtinyt sitä omatekoisuuttaan sen tarkcmnin selvitte-
lemään.

Joutsifärvellä kuului olevan luutnantti Eino Lur-tttti
samanlaisissa tehtävissä. Häneltä saattoi kuulla, mitä
hän oli touhuillut.

Luurnantti Luomi ttrli jo mLrrrr.unirn päivän kulrrt-
tua käymään. Hän kertoi joutuneensa näihin töihin
suurin piirtein yhtä keveillä evästyksillä.

Yhteysesikunta Roi oli joka tapauksessa sellainen
paikka, josta varmasti löytyi meille esimies. Sieltähän
se oli komennustoclistuskin. Yhreysesikur-rta. Roin esi-

kuntapäällikkö majuri A. O. Väånänen oli mies, jolta
saattoi §syä mitä vain. Hän ei turhista hikeentynyt,
lieneekö eläessään hermostunut.

Alakurtilla oli myös suomalaisia ),hteysupscereita.
Siellä oli tämän suunnurn vanhin slx;mzrlainen 1,1-r1s1r5-

upseeri, mutta sitä ei luutn. Luomikaan tiennyt, oliko
tässä olemassa käsky- tai komentosuhteita.

Kai ne joskus aikanaan selviävät.

{l
{

huomattava keskuspaikka. Täällä oli kenttäsairaala,
täällä oli ainakin ),hden rykmentin esikunta ja aina-
kin kaksi pataljoonaa. Tääll^?- oli paljon aseveljiä, oli
monenlaisia erikoisosastoja jos millä mitalla. Tåållå,
oli saksalaisilla m),ös suuri sotavankileiri ja saksa-
laisten sotilashautausmaa.

Tänne oli tullut myös jo joukko siviiliväkeä. Nyt oli
pitkän aikaa ollut rar-fiallisra, aivan niinkuin missä
maalaiskirkonkylässä tahansar. Kirkkoherra Erkki
Koit,i.tto tietäisi kyllä kertoa näistä tämän puolen ihmi-

Tällä kertaa tuntui ainakin jo selviävän. Oli siis
toimittava täsmälleen niin kuin itse hyväksi näki. Jäl-
jestäpäin kyllä kuulisi, mitä olisi pitänyt tehdä.

Tdåkå katsoen näytti siltä, että suhteet suomalais-
ten ja saksalaisten välillä olivat edelleen suurin piir-
tein sattumanvaraiset. Ne muotoutuivat kullakin pai-
kalla ja kussakin saumakohdassa sellaisiksi, ktrin ne

sattumalta siellä muotoutuivat. Korkeammissir por-
taissa sävelet olivat selvät, siellä nähtiin asiat laajem-
masta vinkkelistä ja ennen kaikkea, siellä tiedettiin ti-
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lanteesta enemmän. Mutta tdillå, kentällä, elettiin
melkoisessa pimeydessä.

Koetetaan siis loistaa jonkinlaisena tuikkuna tässä

pimeydessä.

Jotta olisi mahdollisuuksia edes saunalampun kor-
vikkeeksi, oli hankittava tietoia asioista, ihmisistä, ri-
lanteesta jne. mahdollisimman paljon. Oli pystyttävä
soittelemaan tässä orkesterissa omaa soitintaan ja an-
nettava sillä siihen sellainen sävel, että muut musi-
kantit sen kuulisivat.

Tämähän oli itseasiassa varsin yksinkertaista.
Olimme pohtineet ja ruotineet asemamme kuta-

kuinkin tarkkaan selväksi. Me olimme tungoksessa tö-
nittävinä, oli pidettävä huoli siitä, ettei meitä tönittäisi
nurin.

Major Nicol oli heti ensimmäisiksi sanoikseen kehu-
nut edeltäjääni kapteeni Mäkeä hyväksi mieheksi.

Taisi tulla vänrikille olemista!
tt!t*

Oli jo turustunu.
Major Nicol komensi pataljoonaa ja toimi sen

ohella saksalaisena paikalliskomendanttina.
Kapteeni Mäki oli ollut korkein suomalainen soti-

lashenkilö paikkakunnalla, siis suomalainen paikal-
liskomendantti. Siinä oli hänen koko valtakirjansa ei-
kä sitä kukaan asettanut kyseenalaiseksi. Päinvastoin,
se tuntui siirryvän vaivattomasti perintönä.

Major Nicol seurasi suurella mielenkiinnolla elä-
män viriämistä Sallaan. Hänestä oli mukavaa nähdä,
kuinka ihmiset palasivat evakkotaipaleeltaan j^ ryh-
tyivät jälleenrakennuspuuhiin. Major Nicol oli sivii-
liammatiltaan hammaslääkäri, joten hänen kiinnos-
tuksensa siviiliväestrjön ja sen pulmiin oli ymmärrettä-
vämpi kuin ios hän olisi ollut preussilaisen koulutuk-
sen saanut aktiiviupseeri.

Hän kertoi silmät ilosta loistaen, kuinka Sallassa
oli väestö jo alkanut luonnollisella tavalla lisääntyä.
Ensimmäinen synnytys oli tapahtunut.

Erään torpan emännälle aika tuli täyteen. Mies oli
rintamalla, mutta vanhaisäntä tunsi kokemuksesta
asioita. Oli odotettavissa vaikea synnytys. Vanhaisän-
tä lähti hätäpäissään etsimään apua. Kun ei muuta
keksinyt, turvautui kapteeni Måkeen. T?imä oli siltä is-

tuimelta soittanut saksalaisen ambulanssin hake-
maan emännän kenttäsairaalaan.

Kenttäsairaalan päällikkölääkäri Stabsarzt Schnei-
ler löysi sairaalasta pienen huoneen, joka ryhjennet-
tiin kiireesti potilasta varten. Emäntä saatiin hyvlissä
järjestyksessä sairaalaan ja pientä kansalaista odotet-
tiin maailmaan millä hetkellä tahansa. Stabsarzt
Schneider käveli käytävällä levottomana ja vänteli
käsiään.

Kyllähän saksalaisessa kenttäsairaalassa voi
sattua mitä hyvänsä. Useimmiten täällä sentään ol-
laan kuoleman kanssa tekemisissä, harvemmin kent-

täsairaalassa synnytään. Kaikkea sitä voi sentään sat-

tua!
Koko sairaala odotti jännityksellä, henkitoreissaan

olevat haavoittuneetkin kuulema unohtivat kuolla.
Sitten synnytys oli ohi. Kaksi tervettä poikalasta oli

autettu maailmaan, kaksoset olivat syntyneet. Koko
kenttäsairaala huoahti helpotuksesta. Jokainen silmä-
puoli, jalkapuoli ja suolet sylissä viimeisiään vetelevä
sairaalan asukki halusi nähdä vastasynryneet. Oli
kuin koko kenttäsairaala olisi hymyillyt onnellisena.
Stabsarzt Schneider kemoi päiväkaudet suorastaan
isän ylpeydellä kaksosten hyvinvoinnista. Major Nico-
lin silmäkulmassa kiilsi kosteaa. Tdmåhå.n oli Sallan
valtauksen jälkeen huomattavin tapaus.

Kenttäsairaala antoi auliisti apua myöhemmin
vastaavanlaisissa tapauksissa. Se pieni huone oli mo.
net kerrat käytössä.

**tt

Kirkkoherra Koivisto poikkesi taloon.
Tåällä olikin uusi mies, kapteeni Mäki oli lähtenyt.
Oli kiintoisaa kuulla kuvaus Sallasta aikaisemmil-

ta ajoika ja sen tämän hetken pulmista.
Väestöä palasi tänne kirkon§lään yhä lisää, täällä

oli jo paljon kouluikäisiä lapsia eikä niille onnettomil-
le voitu idrjestäå minkäänlaista edes vaatimatonta-
kaan koulunkäyntimahdollisuutta. Kuluisi vielä pitkä
aika, ennenkuin jälleenrakennus ehtisi siihen vaihee-
seen, että koulurakennus olisi vuorossa. Olihan tämä

olo täällä tosin aika epävakainen, mutta olihan täällä
ollut nyt ainakin pitkän aikaa aivan rauhallista.

Tietysti lapset olisi saatava kouluun, oppisivathan
edes lukemaan. Auttaisikohan Major Nicol tdssäkin
asiassa ja antaisi jonkin parakin kouluhuoneeksi.
Kirkkoherra Koivisto. keksi jo mistä saisi opettajan ja

niin mentiin Major Nicolin puheille.
Major Nicol oli kuin tuli ja leimaus. Hän innostui

heti. Tietysti lapset tarvitsevat koulun. Laitetaan ai-
van uusi parakki tuohon keskelle, pystytetään se huo
menna.

Parakin pysryttäminen alkoi huomenna. Kirkkoher-
ralle tuli kiire saada opettaja kouluun ja tieto koulun
alkamisesta lasten vanhemmille. Hän kulki itse hen-
kilökohtaisesti talosta taloon ja parakista parakkiin,
asia oli pian kunnossa. Mistä lienee kirkkoherra
hankkinut koulukirjat ja muut opetusvälineet, lienee-
kö pakkoluovuttanut ne jostakin vai lieneekö itse os-

tanut, siitä ei koskaan ollut puhetta. Major Nicol an-

toi vielä poydät ja tuolit. Koulu alkoi.
Opettaja kutsui meidät katsomaan sitten kun alku-

hankaluudet oli voitettu.
Istuimme Major Nicolin kanssa kokonaisen tunnin

luokan perällä. Eihän Major Nicol luonnollisesti kie-
lestä mitään ymmärtänyt, mutta äänettömänå ja har'
taana hän katseli lasten aherrusta.

Missä lienevät hänen ajatuksensa silloin liikkuneet.

,I

I

I
;
t
E

t
tx

108



rI IT

RAJAMIES KESTAA AINA

KERTOMUKSENI aihe liittyy Jatkosodan etenemis-
vaiheeseen kesällä -41. Olin nuori vänrikki kenttäry-
kistössä siellä jossakin Ilomantsin rintamalla. Etene-

minen sujui hyvää vauhtia. Kiirettä oli minulla apu-
laisineni, kun ratsain riensimme tuliasematiedusteluun
Vegaruksen kylän suuntaan, jossa tukemamme Sissi-

pataljoona 1 oli joutunut taisteluun. Näin olimme
tehneet monta kenaa 

- ei tämä ollut uutta, mutta
tämä matka päåttyi osaltani erikoisesti. Miten kaikki
kävi, en itse tiedä. Suistuin tien oheen, kaikki pimeni.
Polkupyörillä taisteluun kiiruhtaneet rajajååkärit oli-
vat todenneet "tuon vänrikin sodan päättyneen". Tu-
lin hetkeksi tajuihini sairasautossa. Tie oli kuoppai-
nen, voin huonosti - oksentelin. Taas tummeni kaik-
ki. Heräsin jälleen 

- 
makasin vuoteessa lakanoiden

välissä. Vuoteeni vieressä istui enkeli, valkoinen enke-
li, joka piti kädestäni. Sittenkin 

- 
kyllä olin täällä

maan päällä. Tämähän oli sairaala, kenttäsairaala.
Olin voittanut, tai ainakin voittamassa.

Katselin ympärilleni. Paikka oli ilmeisesti jonkun
koulun luokkahuone, siellä oli paljon vuoteita, ja ne

olivat täynnä potilaita. Vasemmalla puolellani ma-
kasi rujajäåkäri, jonka vatsaan oli osunut konekivää-
risarja. Hänelle annettiin verensiirtoa.

Uusi auto saapui juuri. Siellä tulivat komppanian
päällikkö, eräs luutnantti sekä nuori kokelas ja ve-
näläinen haavoittunut, joka örisi kummasti. Tarkaste-
lin häntä. Voin jälleen huonosti, miehellä ei ollut lain-
kaan alaleukaa. Kokelas valineli kovasti, hän oli
saanut luodin reiteensä. Hän kaipasi kotiin ja pelkäsi
kuolevansa. Luutnantti oli haavoittunut rintaan. Hän
syljeksi verta, mutta oli iloinen. Hoitajilla oli täysi
työ saada tuo iloinen mies pysymään vuoteessaan.

Niin kävi, että seuraavana päivånä kokelas kuoli. Lä-
hinnä olin seurannut vuodenaapuriani, tuota urheaa
'rajajääkårlä. Hän oli kotoisin Ilomantsista, läheltä tä-

tä kenttäsairaalaa - arvelin, koska hänen vaimonsa
tuli käymään sairaalassa.

Rajamies oli Ilomantsista, kuten sanottu, köyhä ra-

Verensiirto
pelasti monen
haavoittuneen
hengen

ja§län mies, suuren perheen isä, nyt kuolettavasti
haavoittunut soturi.

Kuulin heidän keskustelunsa. Se oli suurta urhcxrlli-
suutta molemmin puolin. Soturin elämä oli päätryvä,
perheen elämän tuli jatkua. Vaikka :ämå ei ollr-rt
helppoa tähän asti, tuli sen kuitenkin jatkua. Kyllä-
hän Isänmaa ja asetoverit tulevat huolehtimaan vai-
keuksissa. Rauhallisena, kohtaloon alistuen jatkoi tä-

må rajamies keskustelua vaimonsa kanssa.. Hlinen sr>

tansa oli päättynyt, mutta olihan vielä miehiå :äta
maata puolustamassa. Siellä äskeisessä taistelussa hän
vielä viipyi ajatuksissaan tovin. Vielä kaikui komento
"eteenpäin mars, mars", hänen korvissaan. Sitten oli
iskenyt, hän oli kaatunut, lämmin veri oli takertunut
vaatteisiin, veren maku oli noussut suuhun. Toverit
olivat tulleet, hänet oli kannettu paareille, kaulus oli
avattu, vyö oli löysätry. Ja hän oli herännyt sairasau-
tossa, kuoppaisella tiellä, vilun väreet olivat käyneet
läpi ruumiin.

Nyt Sinä runtematon rajamies makasit vieressä-
ni. Minä olin voittanut kriitillisen vaiheen, sinä olit
lähestymäss å, måårånpåätä, Sinä urhoollinen ra j amies.

Vaimosi oli käynyt Sinua tapaamassa, te olitte ryy-
ninä juuri äsken hyvästelleet. Verensiirron aika oli jäl-
leen pian. Luutnantti lohdutteli, sylki verta ja toivoi
pian jälleen olevansa poikiensa 

- 
rajamiesten kärjes-

sä.

Mutta Sinä kuoleva raiajååkäri. Aikasi oli räytty-
nyt. Viimeiset ruusut olivat jo lakastuneet autioiden
talojen puutarhoissa.

Katsoin äkkiä taas Sinua 
- 

tuntematon aseveljeni.
Kätesi kohoaa hiljaa vuoteesta, katseesi terästyy 

-olethan rajamies. Huulesi avaLltuvat, haltrat kertoa
meille rajakylån, köyhän miehen testamentin.

- 
Niin 

- 
odotan, mitä sanot.

"Rajamies kestää aina", kuului selvänä huuliltasi.
Kätesi, jonka olit kohottanut, putosi ltervottt»mana vu()-

teellesi. Olit siirrynyt rajan yli -- Sinä rrrrrtcn)i.rt()tt r.r
jamies.

ERKKI SARAMO
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T, HETKKILÄ
TALVISODAN syttyessä v. -39 meidät täydennysmie-
het majoitettiin Harluun, jossa meillä oli kaikki kan-
sakoulut käytössämme. Suurin osa meistä oli Pomar-
kun, Noormarkun ja Porin miehiä. Yksikkömme ni-
menä oli KT-P 12, joka merkitsi : Kahdestoista
(12.1 Kenttätäydennyspataljoona. Joulukuun puolivä-
lissä eräänä PY{zisenä ehtooyönä meidät heitettiin Loi-
moliran, josta nyt saimme majoituksen. Seuraavan
päivän valjettua saimme niskaamme tykistökeskiryk-
sen ja vähän myöhemmin ilmapommituksen, jossa

menetimme muutamia miehiä ja hevosen. Seuraavina
vr"rorokarsinir pataljoonarmme hajotettiin Kollaan ja

LJomaan rintamille. Itse jouduin monien muiden mu-
kanar etelään päin Saarijärvelle, jonne vihollinen oli
edennyt Uomaan ja Bataljennoinkankaan kautta.
Meidät hajotettiin JR 34:n eri joukkueisiin jo ryh-
miin. Itse jouduin komppaniaan, jonka päällikkönä
oli ltrr.rtn. Vdhlrr. ja III joukkueen päällikkönä luutn.

Jer.rtt, hänkin Porin poikia. Ryhdyttiin hirvittävän lu-
jaan vastaiskuun. Vihollinen peräänryi kohti Uomaa-
ta tehden sitkeätä vastarintaa. Partioiminen vihollisen
selusteran oli erittäin vaikeaa, koska jouduttiin raiste-
lujen aikana pimeässä täysin sekaisin. Ns. Uuksun sil-
ta oli måårå saada poikki, sillä sen kautta kulki vi
hollisen huoltotie Uomaalle.

Uudenvuodenpäivä valkeni harmaitna. Ptkkirnen
oli vähän hellittänyt ja lumihiutaleita putoili taivaan
täydeltä. Silloin kaksi joukkuetta ja pioneeriryhmä,
joihin minä myös kuuluin, sai määrä1,kser-r räjäyttää
Uuksun sillan. Saavuimme sinne noin kelkr .i:n mais-

sa. Hiivimme Jokise'n kanssa lähemmäs tictli, iolloin
huomasimme, että suuri kuorma-.ruto oli tr.rlossir iclästä

päin sillan yli täydessä bensiinilastissir. Oclotimnrc sitä
muutaman jännittävän sckunnin, ja auton chclirq'ii lä-

hemmäs avasimrne tr-rlen sitä vastatrn. Näin kulictta-
jun puristavan viimeisillä voimillaan rattiir yriträen
pitää autoa tiellä, mutta käsien ote l-rerp.r.rntLri f e-

nruttamattomasri. Auto kulki viclä jonki,r mittkair,
mutta jäi lumikinokseen. Silloin meidät huorn.rsi m),ös

sillalla oleva vartio ja alkoi lujiln tulitaisteiun, johon
kaikki yhtyivät. Samalla hetkellä tulla mör'n'si Uo-
maalta päin hyökkäysvaunu. Käskin pionceri ,\Iirl.to-

.tcn katkaista scn pä1is1,lr iriiiin lr.uri. ()itrisirritttnte
kiertämään, Muhonen t:tnkin toiselle, ja rninä tt.,iselle

puolelle. Automiehen huontattuir, että häner on piiri-
tetty hän avasi pienen ympyriäisen ikkr-rn.rn ja aikoi
ampna, muttrr pioneeri Multonen kerkcsi ertsin. Kasa-

panos lensi ikkunzrstir sisään ja räjiiltri. S.rm.rsstr kul-
jettaja sai pahoin pirlaneena iluton ovcn .ruki ja hyp-
päsi sieltä eteeni. Koetin sa;rda häntä r'.rnciksi, rrlutta
mies riuhtaisi itsensä irri ja juoksi siltaa kohti, jota

Izikesttåitäiydenhls- i

lioonan ({2,1§-Pn}
vaiheita Tahrisodresa

Uomaan motin
taistelu-
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hän ei koskaan saavuttanut.
Vihollinen jätti sillan, jonka pioneerit räjäyttivät il-

maan ja me jalkaväen miehet lämmittelimme bensii-
nillä, koska emme voinut sitä ottaa sotasaaliiksi. Niin
palasimme hyvillä mielin kohti majapaikkaarnme,
koska tappiot olivat erittäin pienet, yksi kaatunut ja
pari lievästi haavoittunutta.

Taistelu uomaasta jatkui yötä päivdä. ja kylä saa-
riin saarrokseen siinä tammikuun puolessa välissä.
Niin jouduimme puolustukseen [.Jomaan ja Uuksun
välisen maantien vasemmalle puolelle. Siellä oli rau-
hallista muutaman päivän ajan, joten meillä oli hyvät
mahdollisuudet rakentaa lujat asemat odotettavia
hyökkäyksiä varten. Vihollinen korjasi Uuksun sillan
ja käytti sitä taas ylikulkutienään, joten taas suunni-
teltiin sen uudelleen tuhoamista. Luutnantti Jersta ot-
ti tämän tehtävän, johon lähdettiin 20.1 iltapäivällä,
ja mukaan liittyi myös vänrikki S,ilaennoinen. Liih-
dimme erittäin toivorikkaina ja hiihdimme parijonos-
s3, Kanersalo ja minä ensimmäisinä. Ylitettyämme
perääntymisvaiheen aikana kaivetun taisteluhaudan
huomasin, että vihollinenkin oli kaivautunut, ja hyvin
naamioitunut taisteluhautaan n. 10 metrin päähän.
Erotin vain kädet, jotka pitelivät kiinni konekiväärin
kahvoista, ja samalla hetkellä konetuliaseet rämähti-
vät soimaan.

Pelastukseni oli se, että heittäydyin matalaan kuop-
paan, johon §llä kaivoin pian höllään lumeen lisää
syvyyttä. Taistelu jatkui kiivaana ylitseni noin pari-

§mmentä minuuttia ia sitten kersantti Rokkanen
huusi: 

- 
Peräännytään pois, joka vain itse pääsee,

auttzunaan ei voida tulla. 
- 

Taisteluhautojen välissä
lojui kuolleita ja vaikeasti haavoittuneita. Päätin yrit-
tää lumen sisässä pysyen tämän seitsemän metrin mat-
kan taaksepäin. Onnistuin ja kun pudottauduin taiste-
luhautaan, näin ensimmäiseksi luutn. Jerstan ruumiin.
Koko taisteluhauta oli täynnä kaatuneita ja heitä oli
myöskin hangella, jonne olivat ehtineet.

Niin näistä 31:stä miehestä selvisi vain neljä, kers.
Rokkanen, Kanersalo, eräs Karjalan mies ja minå.
Kaikki kaatuneo jäivät sinne ja myös Uuksun silta
jäi eheäksi, sillä vihollinen aloitti raivoisat hyökkäyk-
set lJomaan pelastamiseksi. Taistelut jatkuivat yötä
päwåå vahvoin voimin hyökkäysvaunuja ja tykistön
apua käyttäen.

Siihen minun sotani loppui sillä kertaa; haavoituin
1.2.40 päähän ja jouduin olemaan sairaalassa koko
Talvisodan ajan. Kun pääsin toipumislomalle, kävin
Porin esikunnassa, tddllå eräs vääpeli halusi tietää

Jerstan kohtalosta. Hänestä ei tiedetty muuta kuin et-
tä hän oli kadonnut. Minä vakuutin, että olin hänen
joukkueessaan ja että hän kaatui sekä että muistan
paikan metrin tarkkuudella. Kun tuli uusi sota, kävin
hakemassa Jerstan ruumiin pois kesällä v. L942. }{ä-
net haudattiin sen jälkeen juhlallisin menoin Porin
sankarihautaan.

Eversti
VALO NIHilIå
75 vuotta

KÅNSA TAISTELI -lehden julkaisiian Sotamuisto-yhdistys
r.y:n hallitulaen pitkiaikainen puheenjohtaja, eversti 7. K.
Nihtilä tayttÄä 21 .4.11 75 vuotta. Lehden syntysanojen
lausujana hän oli ensimmäisten joukossa. 

- 
T?åtä ennen

hänellä oli merkittävä ura puolustusvoimiemme historiassa.

Suoritettuaan Sotakorkeakoulun yleisen linjan vv.
1927--29 hänet vuotta myöhemmin määrättiin saman kor-
keakoulun yleisen taktiikan opettajaksi. ?åä tointa hoitaes-
saan hän osoittautui harvinaisen päteväksi taktiikan ja ope-
ratiivisen taidon mestariksi. 

- 
Lukuisat ye-upseerit muista-

vat vieläkin hänen opetuksensa selvyyden ia asiallisuuden.
Talvisodan aikana Nihtilä toimi PM:n op.os,rston pällik-

könä, Jatkosodassa Kannaksella IV ÅK:n ja Kan.R:n esi-
kuntapällikkönä sekå rykmentin komentajana. Mutta tvintä
tarvittiin myös la ennen kaikkea Päämajassa, jossa hän vuo-
desta 1942 lähtien toimi sodan loppuun saakka operatiivi-
sen osaston piällikkönä. Tiissä toimessa hänen ansionsa ovat
suuret. Juuri hän esitti mm. tilanteen vaatimaa voimien ia-
koa kolmen kannaksen sotanäyttämöiden kesken kevättal-
vella 1944. Sitä ei valitettavasti hyvä§tty ja seuraukset

ovat yleisesti tunnetut.
Sotamuisto-yhdistys r.y. yhryy ensimmäisenä onnitteluihin.

TÄYTYYHÄU STÄ UPSEERINKIN
JOTAIN HARRASTAA

SOITTO-OPPILAANA sotilasuransa alkanut, 7 Ik. oppi-
koulua opiskellut ja priimuksena taistelukoulun jv.linjan
sekä RUK:n suorittanut ups.kokelas pyrki jääkäripatal-
joonaan res.vänrikiksi ennen Talvisotaa. Komentaja,
Martti Sakari Nurmi otti vastaan raivosotilaallisen tarjok-
kaan ja kuulusteli kokelaan elämäntapoja:

Komenta,ia: I(äytättekö alkoholia?
Kokelas: En, herra eversti, en ole koskaan lasia huulil-

leni nostanut.
Kom: Kuinkas on tupakan laitai'
Kok: En ole koskaan tupakkaa polttanut, sehän on

myrkkyä.
Kom: Minä vielä kysyisin sellaista arkaluontoista ar'iaa

kuin naisten kanssa seurusteluai'
Kok: Herra eversti, en ole koskaan naisten kanssa ollut

missään suhteessa.
Komentaja napuceli §nällä pöytää ja katseli voiton-

v armaa ilmeaä kokelaan hymyilevistä kasvoista.
Kom: Kuulkaas nyt kokelas, minä tiedän teidän loista-

vat suoriruksenne, muffa menkää nyt siviiliin opettele-
maan edes yksikin noista kolmesta ja atlkaa sitten uudes-
taan kysymään vakanssia. Muistakaa, ettei upseerit ole
mitään munkkeja, pitäähän sitä upseerinkin jotain harras-
taa.
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EB.AS sellainen paikka, jossa Talvisodan aikana teh-
tiin täyskäännöksiä, on Laatokan koillispuolella oleva
Sys§järvi. Maamme silloisella rajalla oleva Käsnäse-

län kylä joutui ensimmäisenä sotapäivänä sotanäyttä-
möksi, ja siitä vetäytyivät suomalaiset joukot taistellen
IJomaan, Lavajdrven ja Lemetin kautta Impilahden

ia Suistamon rajalla olevalle Sys§järvelle. Matkaa
keryi rajalta noin 40 km ja aikaa kului lähes pari
viikkoa. Venäläiset joukot seurasivat kintereillä suuris-
ta miehistötappioistaan välittämättä. Yhden asian he
kumminkin oppivat näinä taistelun päivinä, nim. sen,
ettå, jalkavåen itsepintaiset törmäilyt hyvin varustettu-
ja suomalaisten asemia vastaan käyvåt liian huvaksi
miehille, ja niinpä he arvioivat asioita uudelleen Sys-

§järvelle tultuaan. Kunnalliskodin laajat, tasaiset
pellot tarjosivat hyökkäysvaunuille aivan erikoisen hy-
vät toimintamahdollisuudet, ja niinpä jyrisi niitä sa-

manaikaisesri L3.L2.-39., neljättä§mmentä kohti suo-
malaisten asemia Syskyjärven kunnalliskodin pellon
pohjoisreunassa. Mitään muuta esteitä ei näyttänyt
olevan kuin kivistä rakennettu hyökkäysvaunu-estelin-
ja. Tämän näytöksen sai paniomme nähdä sivusta
katsojan paikalta noin 1 km päästä länsipuolella ole-
valta vuorelta. Nä§ hirvitti ja voi niitä suomalaisia
sotilaita, jotka olivat sillä kertaa noissa taisteluhau-
doissa kiviesteen takana. 

- 
Samaan aikaan oli ta-

pahtunut päinvastaistakin. Suomalaiset olivat tehneet
täyskäännöksen ja lopettaneet vetäyrymisensä. Osa jäi
puolustamaan Sys§järven asemia, ja väisryäkseen
vain sen verran, etteivät jdåneet telaketjujen ruhjotta-
viksi. Toinen osa suomalaisista nousi suksille suunta-
na kaakko. Saatuaan lisävoimia muilta rintaman
osilta he suorittivat hyökkäyksen lJomaan ja Lavajär-
ven välille, venäläisille erittäin tärkeän huoltotien
kimppuun, ja jåivät pitämään tietä poikki koko Talvi-
sodan loppuajaksi. Siitä tuli sellainen vaiva Sys§jär-
ven venäläisille, että se kalvoi niin kuin syöpä sairaan
vatsaa.

Kauan emme kerinneet katsella tuota Sys§järven
näytelmää, kun partiomme oli jo kiiruhdettava Ruh-
tinaanmäen-Ruokojärven maantien kimppuun Mitron-

§län pohjoisreunassa olevan Härkösen talon maas-

toon. Partiomme vahvuus oli noin 400 miestä käsit-
täen kokonaan II/JR 38:n. Pimeän tuloon asti kahi-
noituamme vetäydyimme majapaikkaarnme Pyörittä-
jän kylän reunaan.

Seuraavana päivänä, saimme hälyryksen, että Sys§-
järven asemat murtuvat sekä että patalioonamme on
mentävä vastaiskuun.

Parijonossa siinä hiihtelimme, mutta meillä ensim-
mäisellä parilla oli aivan erilainen mieliala. Minulla
pakkasi pala nousemaan kurkkuun ja henkeä salpasi,
kun ajattelin, että jalkaväkipataljoonan oli jalkaväen
aseilla käytävä hyökkäykseen kymmeniä hyökkäysvau-
nuja vastaan. Parillani vääpeli Tiihosella tuntui kui-
tenkin olevan varaa takataskussaan vaikka millä mi-
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Ruhtinaanmäellä venäläinen
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Salmela ja ev. Kuussaarl

talla.
Tultuamme Sys§järvelle oli siellä tilanne jo vähän

korjaantunut. Hyökkäysvaunut olivat tosin munautu-
neet kivisen estelinjan låpi ja soluttaneet jonkinverran
jalkaväkeä taisteluhautoihimme ja niiden takana ole-
valle metsäiselle kukkulalle. Vielä olivat hyökkäys-
vaunut siitäkin jatkaneet, mutta sitren oli suomalais-
ten miinäkenttä katkaissut niiltä kärjen. Suurin rumi-
lus oli tuhoutunut Kammosen kaupan nurkalle. Vas-

tahyökkäys oli myös suoritettu taisteluhaudoissa ja ve-

näläistä oli tungettu takaisin niin, että vain noin 100

metriä hatfiaa maantieltä lähtien oli jätetry niiden
käyttöön. Tilanteen muututtua muuttui patalioonam-
me tehtäväkin. I/JR 38 luovutti meille asemansa Sys-

§järven kunnalliskodin pellon pohjois- ja länsireunas-
ta. Siitä tulikin sitten vakituinen työpaikka pataljoo
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nallemme koko Sys§järven taistelujen ajaksi. Noin
§mmenen vuorokautta pidimme nämä asemat hallus-
samme ja saimme neljän vuorokauclen jälkeen kaksi
vuorokautta lepoakin.

Heti aluksi sattr.ri komppaniamme lohkolla pieni
välikohtaus, kun noin )0 miehen vahvtrinen venäläis-
partio yllättäen ilmesryi asemiemme taakse hr"roltotiel-
le ja samaan aikaan oli krlme II:n ;oLrkkLrecn miesrä
vetämässä siellä ryhjää ahkiota. Yllätys oli ollut niin
täydellinen, että kun ensimnräinen venäläinen oli pirä-
nyt kivääriä peräsrä kiinni, oli ensimmäinen srlomalai-
nen molemmin käsin rarrrunur pitkään roranhänräpis-
timeen. Molemmat partiot olivat säikähtäneet niin pa-
hanpäiväisesti, että olivat pian tehneet täyskäännöksen
ja paikka oli ryhjä, kun suoritimme siihen vastzriskun.
Ahkion olivat venäläiser vieneer, murra jämäneet mon-

ta kairsunaamaria ja kypärää sekä keskentekoiser am-
pumakuopat.

Joukkueemme, jonka var:rjohtajana olin, oli vii-
dennen komppanian I joukkue. Meidän paikkamme
oli Iähimpänä maantietä ja venäläisten vierellä sa-

moissa taisteluhaudoissa. Nikkeli vain piti meidät
erillään toisistamme, ja sen puheen tuntui jo venäläi-
nenkin oppineen ymmärtärnään. Tykistötuli ei jouk-
kueemme kohdalla ollr.rt kovinkaran suurta, sillä siitä
synryvä vaara olisi kohdistunut naapureillemmekin.
Sen sijaan ainainen jännitys ja uhkaava yllätys olivat
kuluttavia.

Pian strivat asemiemme edessä majailevat venäläis-
ten hyökkäysvaunut muistutuksen kuolevaisuudestur,
kun Piitsjoen rintamalta saatiin yksi panssarirorjunra-
q,kki joukkueellemme tueksi. Me asemiin jääneet
näimme silloin, miten kahteen tuli asuma ja silloin
roiset tekivät täyskäännöksen ja painoivat h-uikat poh-
jaan niin, että telaketjut romisivat, kun ne menivät
pellon eteläreunassa olevan kansakoulukukkulan tur-
viin.

[Jusi sodan meteli alkoi samaan aikaan kuulua
Ruok«>järven suunnalta, jossir venäläiset yrittivät mel-
ko suurin voimin selustaamme Supuojan kohdalta.
Kovien taistelujen jälkeen onnistui suomalaisten tehdä
kuitenkin ryhjäksi tämä nerapurien yritys.

Viimeinen vihollisen yrirys ascmiimme suoritettiin
kovassa lumipyryssä. Lumipukuihin pukeutuneet iouk-
kueen vahvuiset hiihtojoukot tunkeutuivat asemiimme.
Lähimmäiset olivat pääsemässä irivan tiristeluhau-
taamme, mutta konepistoolimiehenä sillä kohtaa toi-
mivir sotamies Pitkänen oli onneksi niin valppaana,
että kaatoi kärjen tästä joukosta jir muutamat kauem-
pana hyökänneet pääsivät karkuun.

Mitä kauemmin aikaa kului sen vähäpuheisemmak-
si kävi venäläinen tykistii. Ammukset hupenivat eikä
uusia tullut tien ollessa poikki. Tästä tuntuivat kärsi-
vän ne venäläiset, jotka olivat hyökkäysvaunujen tuke-
mina tunkeutuneet taisteluhautojemme takana maan-
tien varressa olevalle metsäiselle kukkulalle. Siinä ne
vain olivat jatkuvan painostuksen alaisina. Viimein
nekin tulivat siihen tulokseen, että nyt ei huopatossut
jaloissa enåå pårjåä suomalaisille suksimiehille niin
paksussa hangessa hLroltotien varmistuksessa, kun ei
enää saa rykistön tukea. Täyskäännöksen tekivät nekin
ja vetäyryivät pimeän turvin kunnalliskodin pellon ete-

läpuolelle vieden mennessään meidän nirapurivanjam-
me samoista taisteluhaudoistamme.

Kiireellä painuimme perään tutkimaan, emä mii-
noittivatko menijät jälkensä. Käsikopelolla se oli teh-
rävä nyt pimeässä yössä fa ilman muuta taivaan tuu-
lista olisimme itsemme löytäneet, jos miinoja olisi ol-
lut. Kaikki kopeloitavamme oli kylmää ja kuollutta.
Ainoa elonmerkki oli siinä, kun seppä naputteli rik-
kiammuttua hyökkäysvaunua. Väliin koetti saada sitä
liikkeelle, mutta turhaan. 

- 
Saimme antaa komppa-
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niamme päällikölle ilmoituksen, etteivät ole miinoina-
neet ainakaan taisteluhautoia.

Seuraavana aarnuna 
- 

eli muisraakseni 27.I2.39

- saimme varoituksen, errä painakaahan päitänne
siellä haudoissa matalaksi, jos sattuisi lyhyirä kranuja
tulemaan. Heti perään alkoikin jyräkkä takanamme
ja menijöitä vihelteli ja humisi ilmassa ylitsemme
kohteena peltoaukean eteläreunassa oleva kansakou-
lukukkula lähiympäristöineen. Katsoa piti kun oli niin
hyvä näkyväisyys ja harvinainen sellainen suomalai,
sen rykistön tuli-isku, mitä kuulimme koko Talvisodasi
sa. Se oli yksinpuhelu, johon venäläinen rykistö ei pys-

Käsnäselän--Sysky-
järven-lmpilahden
tiev6rkoston sota-
näyitämö Talvi-
sodan aikana

tynyt vastaamaan ammusten loppumisen takia.
Heti tuon keskityksen rauorruil syöksähri raistelu-

hautojemme ohitse valkopukuinen suomalainen hiih-
tojoukko Syskyjärven kunnalliskodin pellolle, ja lumi
vain tuprusi sen sauvojen sommista. Paikka oli aivan
sama kuin missä noin kaksi viikkoa aikaisemmin ve-
näläiset hyökkäysvaunut vyöryivät vastusrarnarromasri
kohti pohjoista. Näiden suomalaisten hiihtojoukkojen
matka oli nyt kohti etelää. Täyskäännös oli tapahtu-
nut.

Muistot vain olivat Jäljellä noista Syskl'jän,en tais-
teluisra Talvisodan loppupuolella.

KENRAALIMAJURI PAAVO PAALU

sai 5.3.1971 kutsun viimeiseen iltahuutoon 76 v. ikäi-
senä.

Paavo Joäannes Paalu oli saanut ensi sotilaskoulu-
tuksen Jääkäripataljoona 27:ssä, jossa kohosi grup-
penfiihreriksi. Rauhan aikana hän toimi armeiiassa
eri tehtävissä mm. yleisesikunnan iärjestely- ja ope'
ratiivisella osastoilla. OIi samalla solakorkeakoulun
yleisesikuntapalveluksen opettaiana. Siirrettiin sit-
temmin PPP 2:n ja Keski-Suomen rykmentin sekä
Satakunta-Hämeen sotilaslään in komentajaksi.

Talvisodassa Paalu toimi 6.D:n ja Jalkosodassa 1:n
ja 18.D:n komentalana osallistuen sotatoimiin sekä
Karjalan kannaksella että itärintamalla. Rauhan tul-
tua hän toimi Sampo-yhtiön tarkastajana. Ylennettiin
kenraalimajuriksi 1 942.

Syskyjärvellä
tuhottu panssari-
vaunu
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Pafianadikaali.
Superparrat Yaarassa.
Partaradikaali Philishave
90 SUPER ajaa partanne
syvemmältä, tarkemmin
ja huomaamatta.

PHILISHAVE
Ennen 60 lover
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uihollisen suorittama
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uangtn$eppaus

Syuärillä
ARVO E. PULKKINEN

SyVÄntN voimalaitoksen lohko oli ensimmäinen Sy-

värin yli Jatkosodassa ukrrruvir pr-u>lusrtrslohkomme,
ja sen oli miehimänyt JR 2. Kolmas pataljoona oli oi-
kealla ja sen jatkona vasemmalla toinen pataljoona,
ensimmäisen ollessa lepovuorolla. Rannasra lukien
viides tukikohta oli jonkin verran eteen työnnetty, ja
neljännen ia viidennen tukikohdan välissä oli komp-
panioiden sauma. Eteenryönnetry tukikohta oli nimel-
tään Metsäkannas, joka oli saanut nimensä maaston
mukaan. Itse metsäinen kannas oli kapeimmalta koh-
daltaan noin 40-50 m leveä. Oikealla sivustalla oii
laajahko peltoaukeama, ja vasemmalla puolella oli
suuri suo, joka ulottui toista kilometriä leveänä koko
komppaniamme eteen. Se muodosti myös syvän pai-
nanteen taaksepäin, joren taisteluhautamme myötäili-
vät suon reunoja, kovempia paikkoja ersien suuren
kaaren muotoisena. Jorta Metsäkannaksen tukikoh-
dalle olisi saatu edes jossain måårin leveyttä, oli puut-
tuva taisteluhauta, jota suon takia ei voitu kaivaa,
korvattu noin metrin paksulla turvevallilla, joka oli
miehen korkuinen. Turvevalli jatkui suorana 600
metrin matkan ja muodosri tukikohdan vasemman si-
vustan. Turvevallien alkupäässä oli tukikohtien sau-
mat, joten siellä oli yksi kivääriryhmä, ja sillä kaksi
vartiopaikkaa. Näkösuojaa anravan turvevallin edes-
sä oli kolmirivinen piikkilankaeste (aitaeste), ja sen
valvontaa varten oli turvevallissa kulkuaukko ja
suolla, lähellä piikkilankaestettä turvemaja, jossa pi-
dettiin pimeimpinä aikoina kuulovartiota. Äärimmäi-
senä vasempana olevan ryhmän vartiopaikat olivar
turvevallin alkupäässä tukikohdan sarunassa ia sritå
noin 200 m ylempänä, turvevallin aukon läheisyydes-
sä. Tukikohta oli aina tavallista vahvemmin miehi-
tetry. Siellä oli kiväärijoukkueen lisäksi puolijoukkue
konekivääristä, rykistön ja heittimen tulenjohtueet ja
joskus pst-ryhmäkin. Tämå olikin tarpeellista, sillä
Metsäkannas oli rauhattomin koko lohkon tukikohdis-
ta, ja pientä kahinaa siellä oli jatkuvasti.

Vihollinen harrasti usean kuukauden ajan jonkin-
laista väsytystaktiikkaa järjestäen pieniä partioita har-

va se yö etumaastoon. Niillä ei ollut sanotra\rarnl)rrrl
merkitystä, jos ci lienc ollut tarkoirr-rstirlirr.ur, mrlrrii
väsyttäväksi tämå kävi, kun jatkuvasti täytyi ylläpitiiä
vähintään puolta miehirystä yöaikanir. Joskus sarrrr()i
kolmirivistä esteaitaa lentää ilmaan rivipernoksclla rii-
jäytetrynä §mmeniä metrejä. Tavallisimmin lähin
vartiomies pökerryi ilmanpaineesta, kykenemättä teke-
mään hälytystä, mutta sen teki kyllå råjäyq,s varsin
perusteellisesti. Räjäytystä seurasi ankara kilpajuoksLi
asemiimme, me korsuistrunme ja viholliset räjäyttämis-
tään aukoista. Onneksi korsumme olivar lähempänä
kuin mitä vihollinen kärsi räjäytyspaineen takia ollir
syöksyasemissaan, joten tavallisesri asiat jäiv1ir pe lk-
kään piikkilanka-aidan särkemiseen ja vihollincn h?ii-
pyi omiin asemiinsa. Vain kerran sarrui, että viholli-
nen ehti korsumme katolle ennen kuin pääsimme erlcs

ulos korsusta, mutta senkin tilanteen selvitrivät toisct
korsukunnat perin kätevästi.

Tällaista pientä vihanpitoa oli tukikohdan kärjessii
jatkuvasti. Sensijaan sen pitkällä vasemmalla sivtrs-
talla ei koskaan tapahtunut mitään, il rurvcvallin
vartioiminen olikin haluttu vaihtop:rikka, joka otet-
tiinkin vaihdoissa huomioon.

Elettiin helmikuun pakkaspäiviä 1943. Taviuromai-
nen pikkurähinäkin oli ollut lamassa jo parin viikon
ajan, ja pakkanen oli jonkin verran laskenut koko
päiväisen lumisateen aikana, ja oli päästy iltaun, kun
äärimmäisenä vasemmalla olevasta korsust,r triotiin
sana, että sieltä oli siepattu vartiomies. Arvasin oitis,
miten se oli voinut rapahtua 

- suon kautta. Määrii-
sin koko tukikohdan hälytystilaan ja komensin mu-
kaani kaikki tapaamani miehet, juostessani tLrkikoh-
dan äärimmäiseen vasempaan nurkkaan.

Tarkoituksemme oli mennä siitä nopeasti sur>l1c

taittamaan vihollispartion paluutie, ja jos mahcl«rllis-
ta ottamaan vanki takaisin. Emme kuitenkaan pääs-
seet edes omalle esteellemme saaklia. Vanginsieppaus
oli aiheuttanut hälytyksen vasemmalla aina naaprrri-
tukikohtaan saakka. Oma konekiväärimme am1>tri cs-

teen sivua ja esteen sisään täysiä vöitä, ja sitä siiestiviit
'1 15
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kaikki mahdolliset aseet, niin että hangen pinta sihisi.
Puhelinyhteys oli katkaistu, ja vasta kun lähettini ehti
juosta tuon 600 metriä taaksepäin, lakkasi tuli ja

pääsimme suolle. Tämä oli kuitenkin aiheunanut vii-
vyrystä niin paljon, että vihollispartio ehti Iivahta-
maan saaliinensa ennen kuin jouduimme sen uralle.
Emme siis tavoittaneet sitä, mutta pian saimme var-
muuden siitä, että se oli sivuuttanut meidät, sillä jou-
duttuamme uralle ampui paftion viivytysosasto yhden
vaakasuoran valoraketin meitä kohti, ilmaisten omil-
lensa oman ja meidän olinpaikkamme suolla. Samal-
la irtautui kannaksen vihollisen puoleisesta metsiköstä
noin joukkueen vahvuinen vihollisosasto, joka puoles-
taan ryhtyi taittamaan meidän paluutietämme suolta.
Oma tukikohtani oli täysin hiljaa, siellä ei vielä tie-
detry tilanteesta ja sen kehittymisestä, eikä näköha-
vaintoja voitu hämärän takia tehdä. Lähetin sanan tu-
kikohtaan että vetäydymme sinne, mistä vanki oli sie-

pattu, ja ettå suo on ryhjä meikäläisistä joten antaa
mennä kaikista putkista.

Meidän osuutemme tapahtuneesta supistui kokoon
kuivuneeseen yrirykseen, eikä sinänsä ole juuri kerto-
misen arvoinen, mutta osoitukseksi siitä, kuinka taita-
vaa vihollista vastaan jouduimme taistelemaan, an-
sainnevat nämäkin rivit tulla kirjoitetuiksi. Sillä kun
aseet olivat noin tunnin kuluttua taas vaienneet, me-

nimme nudestaan suolle tutkimaan miten kaikki oi-
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Mittasuhteeton arviopiirros Syvärin
rintamalta vang insieppau ksesta

keastaan oli tapahtunut, ia käsir1'kseni mukaan siep-

paus oli mestarillisesti suunnitelru j;1 suoritettu.
Ensinnäkin näytti vihollispaniolia olleen täysin sel-

villä vartiopaikkojemme sijainti, siinä tapahtr.rvat

vaihdot ja vaihtotapakin, joka paha kyllä ei suin-
kaan ollut ohjesäännön mukainen. Tämän se oli voi-
nut saada tietoonsa pitkäaikaisella tähysryksellä ja
tarkalla tähysrysruloksien kirjanpidolla. Yriryksen

SA-bta
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suuntaaminen juuri tuohon paikkaan, niin kauirs
eteentyönnetryyn sivustaan, tuntui aluksi uhkapelilrä,
mutta tosiasiassa sekin oli harkinnan tulos ja oi-
keaan osunut, kuten sitten osoittautuikin. Ilmeisesti vi-
hollinen laski aivan oikein, että oma tulenavauksem-
me turvaa heidät kärlestä mahdollisesti tapahtuvalta
häiritsemisekä, 1a se laski oikein. Sitä varten kulku-
ura ei noudattanutkaan esteen suuntaa, jota se arva-
si voimakkaasti tuliterravan, vaan lähestyi sitä kes-
kemmältä suota, ja ylirri konekiväärin ampumersekro-
rin poikkisuuntaisesti. Vilrollispartion kulkema markar
oli vajaa kilometri, suolla, joka kasvoi vain sieliä
täällä muutamia vesaikkotupsuja ja harvoja vaivais-
petäiiä. Kuinka kauan aikaa lähestymiseen oli käy'ret-
ty, sitä tuskin voidaan arvara, murta lienee se alka-
nut io päivällä lumisateen aikana, jolloin nä§väisn's
oli vähäinen. Kulku-uran tekeminen jäljistä päätellen
oli tapahtunut siten, että etummainen mies kaivor lu-
meen uraa aivan suon pintaa myöten, noin 60 cm
paksuisessa lumessa, joren kaivaja oli koko ajan nä-

§mättömissä lumipinnan alla. Samalla hän koetreli
ja etsi mahdollisia miinoja jollakin miekan tapaiselia
välineellä. Sen piirtoja oli nä§vissä pitkin uran reuno-
ja. Kaivettuaan noin 20 metriä, kyykistyi kaivaja
uran viereen ja päästi seuraavan miehen ohitsensa
jääden itse joukon viimeiseksi.

Näin oli kaivaminen jatkunut vr.rorotellen. Lähem-
pänä kohdettaan käänryi ura kohtisuoraan esteelle, ja

siinä erosivat varmistusurat viuhkan muotoisesti. Van-

iut asettivat varmistuksen aivan esteemme ereen j.r

kolme miestä, edelleen lumen sisässä ryömien, lähesq,i
piikkilankaestettä. Esteen aukaiseminen oli kerras-
saan mestarillinen suoritus, koska noin kolmenkym-
menen metrin päässä ollut vartiomiehemme ci kuullur
langan helähdystäkäan, ja kuitenkin partio avasi ko-
konaisen pylväsvälin kolmirivisestä aidasta. Esteen
raivaaminen oli tapahtunut edelleen jäljistä päätellen
siten, että kaksi miestä tarttui ensin lankann ja kol-
mas katkaisi sen tartuntakohtien välistä. Sitten kat-
kaistut Ianganpäät kierrettiin pylväiden ympärille.

Noin jatketriin, kunnes kaikki langat oli raivattu pois
jr kääritty patsairtcnsa ympärille. Tästä varsinainen
sieppar"rs4'hmä cteni turvevallissa olleen portin (au-

kon) sLurjairn o.lottamaan sopivaa tilaisuutta. Vartion
vaihto noissa rauhirllisen takamaaston oloissa tapah-
tr.ri sitcn, crrä varriomies kävi korsussa herättämässä
seuraaviur jääden sitter-r läl-remmäksi korsua odottele-
mil:ln, kunnes r<.,incn «rli valmis ja meni sen jälkeen
itsc sisällc korsuun. lJrrsi vartiomies l«äveli tavanomai-
selle paikalleen ja joutui kulkemaan turvevallissa ol-
leen aukon ohirse. Siinä hänet kaapattiin. Ensin oli
heitettl, lokin kcvyesti tupsahtirva kranaatin tapainen,
joka riitri vairr säikälrtl1'ttiirnään varrionriehen. Sen jäl-
kcen oli häntä jollakin kalautettu ja ammuttu lyhyt
konepistrxrlisarjir, ilmeisesti jalkoihin. Konepistoolin
ääni hukkui muihin normaaleihin rintamaääniin, niin
ettei siihcn rllLrLlt vartiomiehet vielä rässä vaiheessa ol-
leer osanncct kiinninää rnitään hr.r«rmiota. Ammunnan
tarkoitLrksena lienee ollut tehdä vangin vastarinta ole-
mattc»rnaksi, jos hän olisi tullut tajuihinsa liian aikai-
sin. Vanki oli rrrahattu kahden sieppaajan välissä se-

lällään, koska häncn kantapäänsä olivat laahannect
selvän jäljcn rl,iirnimisuraan. Varmistus päästi lävit-
seen sic1rl'rir:rjat, ja nopea peräänryminen alkoi. Ehkä
tämä pcräänryminerr ei sujunut niin äänettömästi, kos-
ka sc aihcutti jotain cpäilystä turvevallin päässä ole-
vassa vartiopaikassa, joka heti rylrtyi ottamaan sel-

vaä kuulemastaan j,, lopuksi havaitsi tapahtuneen.
Partio oli kuitenkin jo ylit-
tänyt vaarallisimman koh-
tansa, k«rnekiväärin ampu-
masektorin, ja eteni kai-
kessa riruhassa keskellä
suolla, joten kun koneki-
vääri sitten avasi tulen, se

vain teki kärjestä apuun
yrittävän ryhmän toimin-
nan mahdottomaksi. Tur-
vevallin päällä kulkevan
puhelinlangan oli vihollis-
partio myös katkaissut, jo-

ten tukikohta sai tiedon
vasta lähetin väliq,kseliä.

Samana iltana, siinä
kcll<; 22 korvissa, saimme
kovaräänisen väliryksellä
terveisiä siepatulta aseto-

veriltamme. Läheryksessä

mainittiin hänen nimensä
samoin kuin ornanikirr, ja

kerrottiin hänen nyt ole-
van venäläisessä kenttäsai-
raalassa jalkoihin haavoit-
tuneena.

Beumaattinen

SARKY
la muut llhasklvut

lieueneuät
nopeasti
la mlellyttåväsU

Alg.8d llcvittiiå Bollrltils valvoiur
kuton rouDssttiBsn llhuslrky js Dl-
voljåykkyys, Dour8lgl8t, lyrråhdylsot
ja rovåbdyk8ot, uoidannuoli, elrky
aDkrrsD ruumiillison pomisiclu iå'l-
koon työEså j8 urhoilurse, sörky råån
vaibtolujo! yhteydos8ö.

Algesal-hoidolla
nopeayalkutelsalla, klpula

llevlttävältä volteella.

Algo8al-voido valkutls not[a.tl n']
rm sårlovLo kobtre. 8c ci 8ibou-
ta kuuEotuat8 eikå polttoa olll lEy-
tå sdor pikkulaatoD ihos osiEcrkitsi
lyrjahdyksiö tsi rovlbdyLsla hoidct-
taoaaa.
Kipu isLos åkkiarsE.ttc. PitiLfå
siitö EJry8tö Algesal-putki löåLoL.8-
pisaaur. Alg€Eal-putlcn tmcttc
vihroeltö vörtstt. Ra8cptittö LalHrta
aptooLci8tr.
LATEUA (llEottur)
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JORMA

,rJ(yll,

tää sota
on
lustii...
fnÄÄNÄ kauniina heinäkuun loppupuolen aamupäi-
vånå l94l makailen Kev. Os. 6:n komentoteltan ul-
kopuolella paistatellen päivdå. Osasto on levossa Ris-
tilahden kovien mottitaistelujen jälkeen Sikopohjassa
ja nuoleskelee haavojaan.

Kuulen puhelimen soivan teltassa, ja adjutantin
vastaavan. Kuulemastani päätellen käsitän hänen ole-
van puheissa div. komentajan. eversti Aarne Blickin
kanssa, sekä käsitän myöskin, että juuri minusta on
kysymys johonkin erikoistehtävään. Eikä kestäkään
kuin hetken, ennenkuin adjutantti huutaa minua ja
ilmoittaa, että minun on heti mentävä divisioonan ko-
mentajan puhutteluun.

No mikäpäs siinä kuin pusakka päälle, saappaat
jalkaan, autoon, 

- 
ja niin ajelen silloiselle 2 D:n

komentopaikalle. Kirjavalan kansakoululle.
Ilmoittauduttuani eversti Blickille ja istuudurtuani

hän aloittaa:

- 
Nurmi, olen lähettänyt tähän tehtävään 36 eri

suuruista partiota, niiden kuitenkaan pääsemättä pe-
rille. Te olette nyt minun ainoa toivoni. Olisitteko ha-
lukas yrinämään puolestanne?

- 
Kyllä, herra eversti.
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- 
Tehtävänne on ensi yönä ylittää linjat, sano-

kaamme klo 24.OO, edetä Pajasyrjån kllän ohi ja

edelleen Sortavalazrn menevälle rautatieile, ioka tei-
dän on råjåyrettåvå sekä se'njälkeen mentär'ä Mensu-
yaaran rienristeykseen, jossa seuraatte liikennettä. Pa-

laatte kahden vuorokauden kuluessa näiltä samoilta
seuduilta, josta ylitätte linjat. N{ontako miestä
aiotte ottaa mukaanneT

Ainoastaan kaksi, herra eversri. ,\Iatikaisen
veljekset.

- 
Eikö se ole liian vähän? - 

No on Tei-
dän asiernne. 

- 
Tutkimme kartt,r,r. sekä käymme

kaiken läpi hyvin yksiryisk«rhtaisesri.

- 
Onnea matkalle, -- ja minä roir-on, että pa-

laatte onnistLrneena reisstrlt,rnnel

- 
Kiitän, herra eversri, 

- 
jos minä palaan, niin

minä olen onnistunut.
Palaan yksikkööni, kutsun Nfatikaisen veljekset, se-

lostan tehtävän ja §syn ovatko he halukkaita lähte-

ir" - Ja sitä he ovat mitä suurimmalla innolla.

- 
Näistä Matikaisen veljeksistä mainitakseni voin

vain s:rnoa, että siinä olivat veljekset, jotka eivät to-

lr
I

NURMI
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dellakaan pelänneet, "ei pirua eikä paskakärpästä",
kuten silloin oli tapana sanoa, 

- 
eivät ainakaan

koskaan näyttäneet pelkoaan. He olivat aina valmiit
mitä hurjimpiin tehtäviin, ja niinpä vanhemmalla vel-
jeksisrä, Eerolla, oli aina tapar,a huudahtaa: "Voi pi-
ru ko tää sota on lustii, ko kestäs vaa kauva".

No, niinpä kuluu se iltapäivä '1a lka, valmistellessa
reissua ja levätessä. Noin kello 24.00 aloitamme sir-
ten pujottelemisemme omilta linjoiltamme kohti run-
tematonta. Tuntuu kuin olisi aivan liian valoisaa
ylittåå linjoja, 

- kuin jokaista liikettämme olisi seu-

rattu tarkoin vihollisen puolelta. 
- Jokainen aisti te-

rästyneenä jatkamme hitaasti etenemistämme, 
- 

saa-

vunme vihollisen puolelle, ja samassa kuulemme jon-
kun yskähtävän meistä vasemmalle. Jähmetymme pai-
koillemme, kuuntelemme. - Kuulemme hiljaista pu-
hetta, ja huomaamme siellä vihollisen parivanion
olevan tupakalla ja tarinoimassa. Luojan kiitos, eivät
huomanneet tuloamme, ja niin pääsemme ryömimään
edelleen heidän näköetäisyydestään. 

- 
Pääsemme pi-

temmälle selustaan ja niin lisäämme vauhtiamme, sii-
lä nyt on paljon turvallisempaa kulkea, koska siellä
vihollinen ei enää ole niin varovainen, vaan jos heitä
on useampia, niin heidän äänensä voi kuulla jo pitem-
män matkan päästä, tarvitsematta törmätä heihin.

Aamuaurinko valaisee jo puiden latvoja, kun sira-

vurnme Pajasyrjään menevälle maantielle aivan k1'län
laidassa. Näemme kylässä noin arviolta pataljoonan
verran vihollisen rajavaniojoukkoja, joilla on par-
haillaan ruokailu käynnissä, kenttäkeittiöiden hö1'n'-
tessä pihamailla. 

- Näitä havaintoja tehdessämme
kuulemme kauempaa tieltä kärryjen kolinaa, ja niin
jäämme tien sivuun piiloutuneena odottamaan. Pian
tuleekin näkyviimme kaksi hevosta vetäen suuria prik-
kilankakuormia, ja kummankin kuorman päällä vanja
istuen mietteissään ja ajaen hevostaan.

- 
Voi jos tietäisitte vanjat, miten lähellä kuole-

manne vaanii, kuulen Matikaisen Eeron kuiskaar.an
korvaani, jatkaen: nitistetään ne, ei siitä mitään äänrä
tule. 

- 
Saan vaivoin veljekset järkiinsä, ja esterq'ä

hyppäämästä takaapäin piikkilankkuormille. 
- On-

han matkamme vasta alussa. -Niin jatkamme matkaamme, 
- 

pysähdymme jos-

kus aamunkoitteessa syömään, sillä laskemme, ertä
saavuttaessarnme pian tavoitteemme 

- 
rautatien -ja råjåytettyämme sen, ei ehkä enää olisi niin rauhal-

lista ruokataukoa. 
-Pian senjälkeen saammekin rautatien nä§viimme,

mutta samalla näemme myöskin kummastukseksem-
me, että ei tässä rautatiessä mitään räjäyttämistä ole,
sillä niin pitkälle kuin voimme nähdä, on kiskot revit-
ty ifti, ja ratapölkyt pantu kasaan ratapenkalle.

- 
Tästä pääsimme helpolla, sanoin, joten jatke-

taan nyt sitten seuraavaan tavoitteeseen, sinne Men-
suvaaran tienristille. 

- 
Otamme uuden suunnan ja

lähdemme tarpomaan. Pian tulemme kuitenkin erään

maantien laitaan, joka näyttää johtavan juuri Mensu-
vaaran suuntaan. Kuljemme tien sivua metsässä, 

-vastapuoli tiestä on aukeata peltoa, ja tulemme erääl-
le purolle jonkinlaiseen notkelmaan. Tässä on myös-
kin tiehen rakennettu rumpu. 

- Juomme purosta
kaikessa rauhassa, kun kuulemme kauempaa auton
törähdyksen sekä m«rttorin surinaa. Vilkaisemme toi-
siimme, sekä ajattelemme todennäköisesti kaikki sa-

moin, sillä meillähän on jokaisella kannettavanamme
mm. viiden kilon kasapanos. 

- 
Levittäydymme no-

peasti tien sivuun ja Jååmme odottamaan. 
-Pian tuleekin näkyviimme mäentöyryltä kuorma-

auto täynnä miehiä, 
- 

toinen, kolmas, neljäs, viides,

Karttapiirros Ristilahden seudulia

+3»

5ikopo!'a

ia vieläpä kuudeskin, 
- 

todennäköisesti täydennystä
linjoille. 

- 
Nykäisen ia heitän kasapernokseni

rummulle, johon se pysähtyy jokseenkin keskelle tietä.
Todennäköisesti huomaavat sen ensimmäisestä autos-
ta, krlska auto jarruttaa hurjasti, mutta sillä seurauk-
seila, että se luistaa "nahkanaan" juuri parahiksi
rummulle, jolloin panos räjähtåå. 

- 
Näyttää kuin au-

to pyrkisi lentoon sen etu()san noustessa ilmaan, suis-
tuakseen senjälkeen kyljeileen runpuun syntyneescen

kuoppaan. Takana tulleet ar.rtot yrittävät kaikki jar-

ruttaa minkä voivat, mutta vauhti on alamäessä siksi
luja, että ne ajavat kaikki yhteen kasaan toinen toi-
sensa päälle. 

- 
Syntyy hirvittävä sekamelska, jota li-

sää vielä Matikaisen veljesten joukkoon heittämät ka-

sapanokset. Alamme suolzrta loppuja k>nepistooleil-
lamme. Osa, jotka selviävät pahemmima virurioitta
yrittåvåt juosta pellolle, osa meitä vastaan, todennä-
köisesti tajuamatter, mistä oikein «rn kysymys. 

- 
Pa-

rin k<>lmen minur.rtin jälkeen on kaikki hiljaista, .-
kuoleman hiljaista, 

- ia jos vihollisista joku vielä
mahdollisesti elääkin, niin eivät uskalla sitä ilmaista.

- Jätämme nopeasti paikan savuavine autoinecn.

- Jtxrstessamme kr.rulen Matikaisen Eeron takanani
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hihkaisevan: "Kvll' tää sota on lustii!"
Olemme hiesla likomärkinä, kun saavumme erään

suuren aukean laitaan. Tutkin karttaani ja luulen
meidän nyt täydellisesri iuosseen harhaan, sillä karran
mukaan ei reitillämme olisi pitänyt olla mitään niin
suurta aukeamaa. Huomaan maassa telaketjun iel-
kiä, sekä teen huomion, että paikalla on hiljattain
työskennelty. Keskellä aukeamaa näen erään suuren
havukasan, ja niinpä päätän lähteä sinne katsomaan
tarkemmin ympäristöä. Jätän veljekser aukean laitaan
odottamaan ja alan tarpoa tuota kuivaa pölymäistä
kenttää, kohti havukasaa, joka on noin 400 m:n
päässä. 

- 
Lähesryessäni tuota kasaa, teen havain-

non, että kalrempana on rienviitra, keskellä aukeaa.
Katson kiikarillani ja huomaan sen juuri olevan
Mensuvaaran tienristin. Samassa jo lähestynkin havu-
kasaa, sekä huomaan että kasaa vasten nojaa kivääri
pistin päässä. Katson tarkemmin, ja silloin huomaan
myöskin sen kantajan joka nojaa kasaa vasren ja
paistattelee päivää aamuauringon loisteessa. Lasken
yhrcen ) + 2, ja rulen tulokseen, että tuo vaniomies
saattaa vilkaista yrnpärilleen millä herkellä hyvänsä,

fa niinpä rartun parabellurnini piippuun, hiivin muu-
taman askeleen lisää 

- 
ja isken tuohon suikalla va-

rustettuun päähän. Näen miehen lysähtävän kasaan.
Katson ympärilleni, lnutta en näe mirään erikoista,
kunues samassa surahtaa voimakas moomori käyntiin
jossain auringon sLrunnassa. Otan jälleen kiikarini, 

-ja n1,g minulle valkenee, 
- olen keskellä vihollisen

IMensuvaaran lentokenttää, joten tähän emme voi jää-

dä seuraamaan liikennettä. Kävelen kiireesti veljesten
luo, kerron näkemäni ja krkemani nopeasti, sekä
aiomme lteti p«ristua paikalta santaa tietä, kuin olem-
me tulleetkin, sillä siellähän emme tavanneet edes

minkäänlaista vartiota, kun samassa kuulemme ääniä
ja huomaamme melkcin altamme lähtevän vanjoja
ryhmän toisensa jälkeen, todennäköisesti töihin, koska
kantavat mukanaan myös työaseitaan. Makaamme
kanervikossa kuin luteet litteinä, ja toteamme makaa-
vzunme keskellä vihollisen majoitusaluetta, melkeinpä
heidän korsujensa katoilla. 

- 
funsuu kuin olisimme

maanneet ikuisuuden siinä odotellessa, että kaikki
rauhortuisi.

Niinpä lopulta pääsemme luikkimaan pitemmälle
metsään, ja hiippaamme erästä polkua jota luulemme
tulleemme, kunnes eräässä murkassa näemme vartio-
miehen, mutta onneksi kävelevän meistä poispäin.
Hyppäämme polun sivuun, ja jäämme odottamaan.

- 
Pian onkin vartiomies tehnyt käännöksenså ja pa-'laa hitaasti kävellen ia hiljaa vihellellen takaisin

päin. Hänen pääsryään kohdallemme, näen yht'äkkiä
Matikaisen Eeron käsien tarttuvan takaapäin vartio
miehen jalkoihin ja vetävän hänet nurin, sekä sala-
mannopean puukon heilahduksen vaftiomiestä kohden.

- 
Vedämme hänet syrjään polulta, kun samassa to-

teamme hänen olleen jonkinlaisen bensiinivaraston

't20

vartiomiehen, sillä huomaamme havuilla peitetyt ben-

siinitynnyrit. - 
Nyt käy kaikki muutamassa silmän-

räpäyksessä. - 
Eero on ottanut vartiomiehen kivää-

rin, jossa on pistin päässä, tällä hän iskee reiän tynny-
riin, josta alkaa bensiini pulputa pölymäiselle polulle,
muodostaen pienen puron pitkin polkua alas notkoon.
Siellä heitämme tulitikun tuohon puroon ja alamme
juosta. 

- 
Samassa kuuluu humahdus, ja näemme

paksun savupilven tupsahtavan taivaalle. Nyt ei
meillä ole aikaa edes katsoa taaksemme, - 

juoksem-

me, ja taas juoksemme. 
-Aurinko on korkealla taivaalla, on eräs kesän kuu-

mimmista päivistä, 
- 

me jatkamme harppomistam-
me ja vuoroon juoksemistamme. Olemme hiestä mär-
kiä kuin uitetut koirat, 

- 
kieli alkaa tarrtua kitala-

keen, 
- 

vettä ei ole enää kenttäpulloissa, eikä satu
eteen edes puroa. Väsymyskin alkaa painaa ja kan-
gistaa jäseniä, mutta meillä ei ole halua jäädä lepäile-
mään, sillä ajatus mahdollisesta akaa-ajostakin pyö-

rii aivoissa, ja olemmehan tehneet sen minkä pitikin,
ja ehkä enemmänkin, - 

ja nyt on halu päästä vain
takaisin omien puolelle, 

- 
ja niin nopeasti kuin

mahdollista.
Tulemme erään suuren niittyaukeaman laitaan.

Näemme sen poikki rakennetun vihollisen tukilinjan
leveän piikkilankaesteen, sekä että rakentajat ovat par-
haillaan työssä kauempana oikealla. - Ei ole halua
lähteä kiertämään suurta aukeata, vaan ryönnymme
eteenpäin pitkin ojia, kohti estettä, sillä tällä kohdalla
emme näe minkäänlaista liikettä. Pääsemme esteelle,
teemme aukon mukanamme olevilla piikkilankasak-
silla, ryömimme läpi ja edelleen vastakkaiseen met-
sänlaitaan. Istahdamme hetkeksi, mutta väsymyksen
pelosta emme kuitenkaan uskalla ottaa pitempää tau-
koa, vaan painumme edelleen. 

- 
Nyt ei mcnomme

ole enää mitään juoksua, vaan pikemminkin päinvas-
toin. 

- 
Kieli tuntuu nyrkin paksuiselta suussa, 

- 
ja

aurinko paahtaa 
- 

paahtaa kuin paistinuuni. Al-
kaa tuntua jo mahdottomalta jaksaa edelleen.
Yhtäkkiä näemme kuitenkin puiden lomitse siintävän
vettä. Tulee mieleeni kertomukset Saharan kävijöiden
harhanäyistä, ja suorastaan pelkään tämänkin olevan
samoin. Mutta ei 

- 
lampi siinä oli kuin taivaan ti-

pauttamana, ja ihan todellinen sellainen. Se ei ole
suuri, 

- 
noin 250 m. läpileikkaukeltaan, ja vastak-

kaisella rannalla näemme joukon miehiä uimassa, se-

kä kuulemme heidän iloisen huurelun keskenään. Tällä
rannalla ei kuitenkaan näy minkänlaisra liikettä, ja

niinpä ovat veljekset pian riisuutuneet metsän suojas.

sa ja hypänneet veteen, minä fäin pitämään vartiota
Näen heidän istuvan kaulaansa myöten vedessä, sut
veden sisässä, 

- 
ja nauttivan olostaan täysin sie

mauksin. Kuulen Eeron tokaisevan: "Voi sentää, k<

tää sota on lustii, ko kestäs vaa kauva". - Jonkur
ajan kuluttua vaihdamme osia, ja minä pulpahdar
veteen vuorostani. - 

Ihanaa.



Meidät on huomatru vastarannalta, sillä huutavat
meille jotain, johon me vain vinkkaamme takaisin.
Luulevat kai omikseen, sillä samannäköisiähän ovat
formumme "Aatamin puvuissa". 

- Nousen kuiten-
kin pian ylös ja pukeudun.

Tunnemme itsemme kuin uudesti syntyneiksi. 
-Jatkamme matkaamme. 

- 
Pian olemmekin jälleen

Pajasyrjän §län aukean laidassa eÄällå kujalla, kun
yht'äkkiä huomaamme kaatuneen vihollisen luutnan-
tin jätettynä siihen lojumaan. $sähdymme ihmettele-
mään sitä, kunnes samassa rotean, että olemme vihol-
lisen miinakentässä, 

- 
ja omaan miinaansa näyttåå

tuokin luutnantti menneen. Nyt huomaan jo kuivunei-
ta läikkiä maassa, sekä miinoja joka paikassa. Tuntuu
olevan vaikeata ottaa askelra minnekään päin astu-
matta viiksilankaan tai miinaan.

Samassa kuulemme ääniä mäentöyryltä noin sadan
metrin päästä, ja huomaamme vihollisen joukkoja ole-
van marssilla jonnekin. Siellä meneekin tie tämän ku-
jan poikki. 

- 
Kyyrisrymme paikoillemme ja odotam-

me. 
- 

Onneksi eivät huomanneet, 
- 

ja nyt on mei-
dän päästävä pois tästä kenrästä, 

- 
ja nopeasti kaiken

lisäksi. Onnistummekin siinä lopuksi, ja ylitämme tien
samoilta seuduilta kuin tullessammekin. Vilkaisen
kelloa, on 1).10. 

- 
Pojat, pian kotona sanon,

ja ajattelen itsekseni, emä miten riivatussa onnistum-
me ylittämään linjat tdssä auringonpaisteessa. Ei ole
mitään halua jäädä makailemaan tänne ja odottele-
maan illan hämä,rdä,. 

-Tulemme pian eräälle toiselle tielle, 
- sille viimei-

selle, joka on ylitemävä ennen linjoja. 
- 

Olen aivan
tien sivussa aikomul<senani ylittää se, kun samassa
mutkan takaa pollähtää vihollisen joukko-osasto
marssilla jonnekin. Lyömme nopeasti maihin, 

- 
ja

yritämme jälleen olla litteinä ja nä§mättömissä. Sa-

massa ovatkin jo marssiosaston ensimmäiset miehet
kohdallamme, 

- 
nuoria, vahvan ja terveennäköisiä

tFyppeiä, 
- 

ja loisravasti aseistettuja. 
- Näyrtää

kuin jokainen katsoisi suoraan meihin, 
- 

ja olinhan
vain noin parin metrin päässä riestä, veljekset vähän
taempana. Puristan konepisroolini perää sormi liipasi-
mella valmiina ottamaan vasraan, samoin tekevät
veljekset takanani. 

- Ny, myydän itsemme kalliisti.

- 
Eivät kuitenkaan ole meitä huomanneet 

- 
ihme

§llä. Marssiosastossa rulee joskus pieni väli, mutta
aina kun ajattelen, että nyt yli, 

- niin jo samassa
tulee uutta porukkaa. 

- Eivätkö ne pirut lopu kos-
kaan ajattelen 

- 
ja ikuisuudelta runruu odottavan

aika. 
- 

Lopulta tulee väli, emmekä jää odottamaan
uusia, vaan hyppäämme tien yli aivan erään meidät
ohittaneen osaston takaa. 

- Jos olisivat vilkaisseet
taakseen 

- mutta Luojan kiiros eivät sitä tehneet. 
-Matkamme jatkuu nyt varovaisemmin. Näen samas-

sa saappaat erään puun takaa. Näyttävät niin suoma-
laisilta sotilassaappailta. Huomaan siinä makaavan
miehen, peitehuopa veclettynä ylitseen. Nostan huo-

paa, ja näemme siinä suomalaisen alikersantin päät-
täneen todennäköisesti paftioreissunsa. Madot tunkeu-
tuvat ulos suusta ja sieraimista. 

- 
Tekisi mieli hau-

data hänet, mutta ei ole mitään millä kaiva
Tuntolevy näkyy katkaistun. 

- No, ehkä saamme ti-
laisuuden myöhemmin tulla hänet hautaamaan ja
siunaamaan.

Jatkamme - 
ja tulemme pian vihollisen murrok-

seen. Sukellamme sisään varovasti, 
- 

mahdollisen
miinoituksen varaka. Ollessamme noin puolessa välis-
sä, kuulemme åånid takanamme ja huomaamme suu-
rehkon vihollisen ratsupartion tulevan esteen sivulle
sekä pysähtyvän kohdallemme. 

- 
Uskallamme tuskin

hengittää. Taas tuntuu ikuisuudelta heidän pysähtymi-
sensä. 

- 
Ovatko huomanneet meidät? Voi kamaluus

- 
ja näin lähellä omia linjoj Kyllä ne nyt tei-

laavat meidät tähän murrokseen. 
- 

Puhuvat pitkään
matalalla äänellä keskenään- ja sitten lähtevät kuin
lähtevätkin jatkamaan matkaansa. 

- 
Huh 

- 
lähel-

tä piti taas!
Emme odota mekään enempää, ryömimme läpi

murroksen - edelleen 
- 

edelleen. Hiki sokaisee kil-
paa auringon kanssa silmiämme 

- emme tahdo näh-
då enåå mitään. 

- Nyt pitäisi omien linjojemme olla
tuossa vastapäisessä rinteessä. 

- 
Sielläkin on vanhoja

ja vähän hermoja reserviläisiä, jotka saattavar painaa
kk-vyön menemään, kun vain vähän lehti heilahtaa.

- 
Ampuvat vielä omat juuri omien linjojen eteen,

- olisi sekin kohtalon ironiaa. 
- 

Alan kirota j" po-
hua kovalla äänellä, ja niin selvää suomea kuin mah-
dollista. Nousemme rinnettä, 

- 
siinä näkyy oma kk

ja ukot takana peukalot painettuina läppään. Huu-
dan heille, että oma paftio on, johon saan sitten vas-
tauksen, että jos et olisi niin pirusti kironnut, niin sii-
hen olisimme teilanneet.

Saavumme luutn. Kiluen kenttävartioteltalle. Pyy-
dän häntä soittamaan divisioonaan j'a, ilmoittamaan
paluustani, jonka jälkeen heittäyclymme pitkäksemme
teltan viereen. 

- 
Emme jaksa enää heiluttaa evääm-

mekään, - emme puhua, 
- 

kaikki voimat ovat
poissa.

Meidät viedään hevosella maantien varteen, jossa
jo auto odottaakin, viedäkseen meidät divisioonirn csi-
kuntaan. Ajaessamme pihaan, näen eversti Blickin ik-
kunassa. Meidät nähtyään hän tulee ulos rapuille toi-
voftamaan meidät tervetulleiksi takaisin. 

- 
Kerrom-

me näkemämme ja kokemuksemme vuoron perään uu-
delleen ja yhä uudelleen, jonka jälkeen ev. Blick ojen-
taa meille konjakkipullon, muutarnan askin savuk-
keita, kutsuu lotan, jolle antaa määräyksen syöttää ja
juottaa meidät, sekä senjälkeen näyttää meille huo-
neen ja vuoteet, jossa saamme levätä ainakin seuraa-
vaan päivään. 

- 
Poistuessamme divisioonan komen-

tajan huoneesta kuulen Matikaisen Eeron tokaise-
van: "Voi veljet, §ll' tää sota on lustii, ko kestäs vaa
kauva".
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Mai Guban
asema palaa

E!NO KYLLöruEru

,rM/N

GUBAil
slssrP
UUNO Miettinen kertoili "Kansa Taisteli" -lehden
tammikuun 197 I nurneross.r tuosta reissustx niin
muisteloita herättävästi, etten malta olla ruohon jut-
tuun liittämättä meidän I/;R ttl:ta koskevilta osilta.

I/JR 10 (R. A. Majewski) pataljurntr lähti hiih-
täen Pälkjärveltä i,, lO.l.1942 Särkijärvelle. Sieltä

§llä lähdimme 14. påivån aamulla, kohden Muur-
mannin rataa. Hiihtomarssimme alkoi joka aamu jo
pimeän aikaan, sitä ennen oli juotu saikat ja päälle
samaan "syssyyn" syöty hernerokka, sen jälkeen teltat
nopeasti kuormastoon 

- 
ja kiireesti ladulle 

-. 
Illal-

la kyllä puolestaan pystytettiin teltat ajoissa ja var-
mistettiin leirialue mahdolliselta vihollisylläköltä.

Tammikuun 18. päivänä joukkomme saapui, (muis-
tini mukaan) Voldjärvelle, johon jäivät huoltoporras
r

rt*'

ja it.osasto ikäänkuin tukikohdaksi. Matkaa radalle
tästä oli 14 km. Majewski oli vielä sanonut näin: "Jos

me täällä joudutaan mottiin, niin ennen ei antauduta,
kuin on kaikki hevoset syöty ja viimeinen patruuna
ammuttu! "

19. päivånå tammikuuta ennen puolta päivää läh-
dimme ahkioinemme hiihtämään kohti rataa. Taivas
oli silloin kevyessä pilvessä, ja sitähän toivottiinkin,
sillä ilmavaara oli suuri, kun jo monena edellisenä
päivänå kuului Segesan lentokentältä moottoreiden jy-

rinää. Mutta roisin kävi, sillä seuraavana yönä Mai
Gubassir oli pakkasta 48 astetta. RaiaJP (M. Muro-
le) 6 erosi I/JR tO:sta eri osastoksi vasemmalle, noin
3-4km ennen rataa (kuten piirroksesta näkly).

Nyt kerron vain I/JR 10:n vaiheista: Kärkikomp
paniana oli kapt. Raevaaran 3:s komppania. Ete-

nimme parijonossa, I ja II joukkue vasemmalla, III
ja IV foukkue oikealla. Oli liikuttava hiljaa, osin il-
man sauvoja hiihtäen, sillä olivat pelättävissä vartio-
miehet, koska oli §symys rautatieasemasta. Kun
näin etenimme pientä mänryä kasvavan rämeen lai-
taan, niin siihen jo alkoi nä§ä noin 300 m päästä

penger, ja sen takaa häämöttivät jo talojen ääriviivat.

- 
Satuin olemaan III joukkueen kärkimies - 

ja tu-
lin hyvin uteliaaksi, piti heti päästä katsomaan sitä
rataa, josta pienenä poikana kuulin juttuja kotikyläni
miehiltä, jotka olivat olleet sitä rakentamassa I:n
maailmansodan aikaisten itävaltalaisten ia saksalais-

3. komppanian
päällikkö, kapteeni
Raevaara

Osasto Majewskin retki
Muurmannin radalle

ten sotavankien kanssa. Aloin jo hiihtää noPeasti, ia
samoin teki I joukkueen käriessä oleva mies. Ehdin
vähän ennen nousta penkereelle kuin tuo kilpaa hiih-
tänyt kaveri. Kun hän oli päässyt radalle, niin hän tu-
li sukset kädessä luokseni ya §syi nimeäni. 

- 
Tunsin

hänet heti, hän oli itse komppaniamme päällikkö.
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Meidän tehtävämme oli tuosta paikasta edetä noin
puoli kilometriä Segesan suunraan ,1a järjestdå varmis-
tus radan molemmin puolin. Kun lähdimme liikkeelle,
radan sivua hiihtäen, joka tällä kohtaa oli leikkauk-
sessa, kohta alkoi kuulua junan jyskytystä Segesan eli
siis Karhumäen suunnasrtr. Sielrä tulikin ravara juna,
mutta tulta emme avanneet, kun pioneerit olivat jo
laittamassa kiskoille miinoitusta. Ne kyllä oli laitemu
paikoilleen, vaan syryrrimet josrain syysrä vielä puut-
tuivat, niinpä juna ajeli kaikessa rauhassa asemalle,
johon se pysähtyi. 1. komppania oli juuri silloin ase-
man miehitysvaiheessa. Asemahr"roneissa oli silloin
vain 2 rniestä ja isokokoinen koira, miehistä oli toi-
nen siviili ja toinen sotilashenkilö. No ruossa hälinäs-
sä, kun juna pysähtyi asemalle, joku oli sanonut, ertä
se on vallattu, ja näin ollen ei sitä tulitettu, 

- vaan
venäläisetpä veturimiehet huomasivat heti, että n)'r
ovat "vieraat" asemalla 

- he irrottivat veturin vau-
nuista, ja kun oli höyry valmiina päällä, niin kiireesri
matkalle kohti pohjoista. Jir tämän verurin sitren nä-
kivät Muroleen miehet, kun he saapuivat radirlle noin
3 km meistä pohjoise€fl, 

- 
ja se oli kuuleman mu-

kaan ajanut täysillä kierroksilla.
Junan karkuun pääsyn aikoihin soi myös aseman

puhelin, mukana oli yksi Karjalan kannaksen pnika,
joka osasi venäjän kieltä. Hän rneni vastaamaan pu-
helimeen, jolloin soittaja langan pääsrä kysyi: "trtillä
asemalla on". Tähän miehemme vastasi eftä: "Ol-

koonpa millä tahansa", kun hän siinä kiireessä ei
tiennyt tuon aseman nimeä. Tästä tuo soittaja suuttui,
ja alkoi sättimään: "Joko taas ollaan ihan tolkutto-
massa humalassa, kun ei tiedetä, että missä ollaan?"
jolloin miehsnrrr löi puhelimen "luurin" kiinni.

Sillat ja rataa kyllä särettiin, ja myös vihollisen
valonheittimien kiilat piirteli hyvin alhaalta m^an
pintaa, ne yrittivät sillå tapaa tähystää rekojamme,
tietustelulentokoneen ohella, joka oli ilmassa useaan
otteeseen, 

- 
ja pianpa 

-, 
noin kello 1 aikoihin yöl-

lä tuli ensimmäinen paftio vihollisia jolloin ensi ker-
taa vähän ammuskeltiin toisiamme. 20. päivän saras-
taessa vihollinen toi jo konekiväärinkin meidän koh-
dallemme radan varteen. Kello 9 maissa me irtaan-
nuimme asemista. 

- Ja sirten alkoi se vihollisen ko-
va ilmatoiminta 

- 
josta Mietrinen on tässä lehdessä

kertonut.
Tämän retken jälkeen ei I/JR l0 mennyt Rukajär-

velle, vaan majaili lähellä Särkifärveä ainir maalis-
kuun loppuun asti, josta se siirryi Kuusiniemen lähei-
syyteen ja teki pienempiä partiomatkoja radan suun-
nalla. Vasta toukokuun lopulla rultiin varsinaisesri
Rukajärvelle, Ondajoen lähelle "Pahvikylään" sekä
tåältä kenraali Raappanan tarkastuksen jälkeen ke-
säkuun 13. päivånå Tunkuantien kohdalle etulinjaan,
ja tämän kirjoittaja usein mainittuun "Peukalonie-
meen".

HKIflHAPPI| [|Y jatuoteryhmät
Tehtaat

KOTKAN TEHTAAT
fosforilannoitteita
Y-lannoksia

KOKKOLAN TEHTAAT
rikkihappoa
fosf orilanno itteita
Y-lannoksia
natriumsu llaattia
kalsiumkloridia

HARJAVALLAN TEHTAAT
rikkihappoa
losfo rilan noitteita
Y-lannoksia
alum iinisu lf aattia

UUOENKAUPUNGIN
TEHTAAT
rikkihappoa
fosforihappoa
typpihappoa
Y-lannoksia
silikolluorideja
piif luorivetyhappoa

VUORIKEMIAN TEHTAAT
titaan id ioks id ia
ferrosulf aatlia

VIHTAVUOREN TEHTAAT
räjähdysain eita
sytytysta rv i kkeita
ampumatarv ik keita
selluloosan it raatte ja
lakkahartseja
eetk 'iä

VAASAN TEHTAAT
to rjunta-a ineita
lahosuo jausaineita
I imantorjunta-ai neita
katalyytteja
huonekasvilannoitteita
suo jaim ia

SIlLINJÄRVEN TEHTAAT
rikkihappoa
monoammonfosf aattia

PAAKONTTORI
Malminkatu 30. Helsinki 10
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OHITAMME aamLlsumLrssir mcikälriisten'lsemat la

asetumme erääseen notkelmaan linjojen väliin odotta-

maan... Komppaniain päällikiit ia foukktrei..lcn sekä

ryhmien iohtaiat ovat kcllo kzitlessä fa jännitq'neinä

,"urunru, viisarien hiclasta kulktra' j\{ichcr ovat k1'1'-

ryssä tai polvinsennossa kevyet pakkatrksct sclässä

ur"", valmii,r,,, välillä tr-riiotttren ilmecttöminä etu-

maastoon tai vilkaistcn iohtaiicn kasvoirr, kr'rin etsicn

niistä vahvistusta hetken hermoja repivälle tunteelle"'

Aika kuluu -, 
varovaisesti veclämme vielä viimeiset

hermosauhtrt takinliepcitten strojassa' Struri hiliaisuus

vallitsee, mutt,r jot jonkun metallinen takin nappi

sattuu riipaisemaan aseen kylkeen saaden aikaan mi-

åttömän kilahduksen, ioka ei kantaudu viittä metriä

kauemmaksi, sair hän kolrta trseammaltil taholta

kiukkuisen katseen osakseen "- Siinä kolistellaan!"'

Outo, palioa ennakoiva äänettömyys iatkuu yhä .-
k.,n.,.s. Nyt, iylähtää kuin marr repcäisi taka-

namme. Parisataa tykkiä ia krarrrrirtirrlrc'itirrtii avilrt
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yhtäkkiä kitansa ja neljässä minuutissa vonkuu 4000
'kranuattia ylitsemme vihollisasemiin, noin parinsa-

dirn metrin levyiselle kaistalle' T'ämä irlue peittyy to-

mlrun, savLrun - ia kuolemaan" Porukkamme nou-

see sr-rojistazo -, 
etenemme s.ltakunt'1 metriä ja taas

jäämme ionkinlaiseen notkelmailn odottamaan

l-. T"o, tellot käteen ja joku vieläkin virittää savuk-

keen iossakin suojaisemmassa paik;rssir tupakka

kiertää suusta suuhun haudanvakavuus -
ia nyt -. 

Taas sama ukkosta muistuttava mahtava

j1,linå jysahtää takaa' Satoia ia tuhansia kranaatteia

ä., ,ulorru yhtäaikaa ylitsemme, ilmassa vonkuu' jyli
see - 

on kuin mahtavat, koko ilman täyttävät vau-

nut olisivat tulossa vyöryen takaamme"' Ne lähesty-

vät, nousevat hivenen ylåpuolellem-" ,1 irivan puiden

lawoja hipoen ne humahtavat ohitse ulvoen' lamaan-

nuttaen... Pdät ovat painuneet vaistornaisesti alas'

Vaikka kranaatit vyöryvät vihollisen puolelle saa !än-

nirlrs, 6.1,, ja paine aikaan tahdottomuuden tunteen'



OlåVI JÄRVETäNEN

Joukkola hyökkäysryhm i§ksessä

Tunteen kuin kuolemaantuomitulla hänen odottaes-
saan viimeistä, kaiken påårtåvåå iskua... Edessä kra-
naatit räjähtävät yhtenä kaaoksena. Taas nousee sa-

vua il tomua ilmaan, tilas kuolema korjaa sa-

toaan...
On lokakuun toinen päivå I94l jar olen JR 3):n

1 1. komprpanian mr-rkanir näin al«rittamassa tavallis-
ta pidempää koukkarusmatk:r:r Suojärven-Mundjär-
ven tien suunnassa. Rykmenttimme II pataljoona seu-

raa meidän mukanamme, ensimmäisen jäädessä etene-
mään tien suunnassa.

- 
Viiden minuutin keskitys päättyy ja ryntäämme

ylös ja parijonossa eteenpäin, meidän komppaniamme
sekä rinnallamme q,ntäävän yhdeksännen pitäessä
keul apaikoistir htr«rl ta...

- 
Nyt irstuu joku mies miinaan, kuuluu tömähdys,

tomua, savua ja miinanpirstaleita Ientää miehen kat-
kenneen ialan mukana ilmaan...

"I-ääkinrämichiä. lääkintämiehiä" huudetaan useam-

malla taholla ja samassa rysähtää myöskin jonossa

edessäni, nyt menee joltakin meidän mieheltä j^l-
ka 

- -. 
Nyt tömähtää aivan lähellä ja rinnalla-

ni harppova Virtirsen Lauri kaatuu nenälleen maa-
han 

- 
yrittåå nousta 

- 
ei, kellahtaa uudelleen mät-

täälle... Hänen saappaansa terä on aivan murskana
ja verestä punaisena. Samaten hänen silmänsä ovat
täynnä verta 

- - 
vai - onk«., häncllä cnää silmiä

lainkaan Hyvät ihmiset, minä en näe aivan
selvZisri kun omistani alkaa vuotaa veftä -. Onko
Virtasen silmien kohdalla vain pelkät kuopat
kammottavat 

- 
veriset 

- 
kuopat... Kauhusta kään-

nän pääni poispäin - lääkintämiehet saapuvat pira-
reineen... Tämä on sotaa 

- 
sotaa scn karnmortavim-

massa muodossaan... Vai onko sillä muitakin muoro-
ja 

- 
onko siinä muuta kuin kuolemaa jir kurjuuttir,

ihanteitako, kuka niitä joutaa ajattelemaan jir mitä
ne sellaiset ovat 

- 
On vain astnttava tark-

kaan edelläkulkevan jälkiin, muuten voi mencttää tos-
sunsa... Mutta jonkun on kuljettava edelläkin... Mii-
nat räis§y, savua, tomua, verta ja hikeä... "Lääkintä-
miehiä, lääkintämiehiä" kur.rlr-ru huutojir kaikkialta...

Saamme viholliset näkyviimme. Nc ovirt väistymiis-
sä sivuillepäin, tehden meille tietä niin nopcirsti kuin
voivat. Ammumme hurjasti 

- 
juoksevan vihollisen

perään... N),, ovat vihollisasenrat cdessämmc. Pais-

kaamme käsikranaattimme lähimpiin pesäkkeihin ja
sitten ryntäämme ylös bunkkereille. 

- 
TääIlä rätisee

kaikkialla k«rnepistoolit, kiväärit, käsikranaatit
paukkuvat. Joitakin vihollisia on jäånyt vielä ase-

miaan puolustamaan, mutta ne tuhotaan nopeasti...
Käsikranaatti sinne mistä näkyy vähänkin eloa - 

ko-
nepistoolisuihku päin naamaa niin n«rpeersti kuin ker-
kiää tai armotta selkään jos yrittää paeta... Kenen-
kään ei varmaan tule mieleenkään että antautr.risi, ei
voi 

- 
ei kerkiä, ennen kuin ehtii pikkusormeaan lii-

kauttaa on suihku jo saavuttanut tavoitteensa...

lskuryhmä
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Sitten riennämme yli taisteluhautojen ja eteenpäin,
suojaavan metsikön varjoon, eteenpäin, aina vaan
ereenpäin... Perässä tulevat muut komppaniamme, ja
toinen pataljoona seuraa myöskin jälkiämme. Jokin
vieras pulju 

- fääkäreitä kuulemma, mitä lie, tulee
viimeisenä ja miehittää äskeiset vihollisasemat ja al-
kaa vyiiryryksen sivuille päin. Me jatkamme pika-
marssia etc-enpäin... Kohta kärkipanioiden perässä
kr-rlke-vat pioneerit, jotka raivaavat tietä viimeisinä
kulkeville hevosille, jotka kiskovat purilaihin sidottua
kurlrmazrnsa...

Kikrrnetrin verran edettyämme alkaa vihollinen ää-
nistli pii1i11;icn kovzrsti rykistöllään p,ommimira äskeistä
iiipimurrokohtaamme. Myöhemmin saimme kuulla,
crtii riimän jälkeen vihollinen heti alkoi sivustoilta ko-
v;rr) puinostuksen jer asemar miehittäneen JP:n oli ve-
triytiyttävä takaisin. Niin oli tiemme taaksepäin kat-
kuisttr ja olemme motissa...

'I'ilirrrtccsta tietämättömänä käy pataljooniemme
krrlkrr crecnpäin. Halki tiettömäin korpien, poikki
ripottrrvien soiden, yli vaarojen, ohi järvien 

- eteen-
päin irina vaan. Viitisen tuntia edetryämme tulemme
lairjan Llpottavan suon Iaitaan. Kuormasro ei voi täs-
tii seurirtrr, virlrn se on jätettävä tänne linnaleiriin. Me
jatkiunmc matkira. Väliin kahlaten yli purojen, välil-

Onkamuksen-Kenjakin-Mundiärven tien sAtuta

varrella venäläisten asemia

lii ry,örnicn katrtuneiden ikivanhojen puiden alitse tai
juostcn ka.rtLrneen puun runkoa pitkin yli rämeiden,
n()ustlran rinnettä ylös, toista alas. Kun yksi suo on

1,lrtett1, on edessä toinen...
lllirn eclellä siravrunme eräälle metsätielle, jota

myiv{"r, taivallr-rs jatkuu etelään päin. Jonkin mutkan
ttrkaa tulee kärkipartiota vasraan vihollisen muona-
kLrski joka yllätetään ja kuorma tyhjenee nopeasri pa-
rempiin suihin...

Eräässä kohdassa kuuluu edestäpäin kiivasta jalko-
jcn tirminiiä 

- 
poistuvia askeleita. Partio kiirehtii pe-

riiii r: -- nr:rtrir r:i tavoira enää pakenevaa vartiomiestä
,:.rr:r nrcrtl,it on hlLvainnut. Nyt muuttuu eteneminen
,'.r«.,vammaksi, samalla kun hiljalleen lähestymme
vrrlrrrtictä ja Kenjakin kylåå...

1?-6

Mäeltä, lähellä kylää saamme äkkiä vastaarnme
kiivasta kivääritulta ja kärkikomppanian on vetäydyt-
tävä taaksepäin asemiin. Nyt lähetetään partioita sekä
oikealta että vasemmalta koukkaamaan kylään. Mut-
ta siellä tiedetään olla varuillaan ja niin saavat par-
tiot palata ryhjin toimin takaisin... Kaivamme piener
asemat itsellemme ja pimeässä, kylmässä, ilman telt-
toja ja muonaa alamme odotella aamua. Alkaa sa-

taa tihutella hiljalleen...
Aamulla jää toinen pataljoona tähän asemiin ja

me lähdemme koukkaamaan kauempaa.
Noin nelisen kilometriä tarvottuamme jälleen soita

ja rämeitä, tulemme jälleen tielle Kenjakin itäpuolel-
la. Tie on tällä hetkellå vapaa. Tokkolan porukka
(10. komppania) jää varmistamaan selkäpuolta ja

me yhdeksännen myötä alamme edetä tienvieriä §-
lään päin. Kohta tulee tietä myöten kuorma-auto täy-
dessä lastissa. Jokunen sarja kympinpoikain konepis-
tooleista ja auto kellahtaa tieltä. Vielä tulee joitain
hevosajoneuvoja samaan sotkuun ja nekin löytävät
l'reti matkansa pään... Nyt huomaa kylässä oleva vi-
hollinen, että jotain on tekeillä myöskin heidän selkän-
sä takana. Kohta saammekin vastaamme tosi tulta
ja kun vihollisen panssariauto vielä saapuu areenalle
urkupyssyineen on meidän pysähdyttävä ottamaan lu-
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kua ia katsomaan sopivia maastokohtia välillä.
Jäämme tähän hetkeksi asemiin...

Olen komppaniamme päällikön, luutnantti Kalle
Halmeen kanssa edennyt linjojemme eteen jonkun
matkan päähän tunnustelemaan. Halme komensi mi-
nut jäämään eräälle kukkulalle varmistamaan vasen-
ta sivustaa kun hän etenee vielä seuraavalle, hivenen
edessä oikealla olevalle töyrylle. Samalla kun tähyi-
len etumaastoon ja pidän silmällä vasemmalla olevan
pienen aukean laitaa, seuraan kuinka Halme Lyyry.-
sä etenee pensaalta pensaalle... Nyt hän saavuttaa
kukkulan laen 

- 
nousee vahvan männyn suojassa

seisomaan tähyillen samalla valppaana eteen... Ak-
kiä hän aivan kuin havahtuu 

- 
kohottaa pistoolinsa

ja ampuu samalla jokusen laukauksen 
- 

vaipuen
seuraavassa hetkessä äänetönnä polvilleen ja siitä kie-
rihtdä maahan... Olen aivan varma että hänet on
surmanluoti tavoittanut ja niin, kutsuttuani häntä pa-
ri kolme kertaa, ryntään suin päin taaksepäin.

- 
Komppanian päällikkö on kaatunut, missä ovat

lääkintämiehet2 huudan ensiksi tapaamilleni miehille.
Jotain kauheaa on tapahtunut 

- - 
pois kuoleman

paikalta kiireimmite Tämänlaatuinen kauhun-
tunne käy yli koko komppanian vaikuttaen ehkä koko
pataljoonan mielialaan. Suruviestin tultua tunneruksi

alkaa jokainen hiljalleen vetäytyä pois asemapaikal-
taan kun vihollisen panssariauto vielä urkupyssyineen
sopivasti tiellä ärhennellen korostaa tunnelmaa. Up-
seereilla on täysi työ saada tilanteeseen sikäli järjestys-

tä, että saamme päällikkömme ruumiin paareille ja

mukaan, sekä koko puljun oikeaan muotoon varmis-
tuksineen, turvallista vetäytymistä varten, joka välittö-
mästi aloitetaan.

Raskaan, mutta silti häiriintymättömän vetäytymi-
sen jälkeen olemme iltapäivällä viimmisillä asemapai-
koilla.

Nyt saa yhdeksäs komppania vielä mahdottomalta
tuntuvan tehtävän. Katkaista tie vihollisilta Kenjakin
länsipuolelta. Tehtävä onnistui osittain mutta illalla
saamme kuulla vielä uuden suruviestin. Yhdeksännen
komppanian päällikkö, kapteeni Huttanen, on kaatu-
nut komppaniansa keulassa tätä viimeistä koukkausta
suorittaessaan...

T?imä päivä, lokakuun 3., on pataljoonamme histo-
rian synkin. Olemme motissa. Ruokaa ja postia em-

me saa. Kaksi, alusta asti mukana ollutta, pidettyä
ja rohkeata komppanian päällikköä on kaatunut...
Masennus vakaa koko pataljoonan.... Luotetut joh-
tajat ovat poissa, voiton usko ja taisteluinto ovat
poistuneet heidän mukanaan...

"Kuustuumainen"
lähettää
tervehdyksiä
naapurille
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Vaikka ensimmäinen pataljoona koukkasi etelästä,
me painoimme päälle lännestä, toisen pitäessä pohjois-
suunnasta huolta, kesti vähäisen Kenjakin kylän piiri-
rys kolme vuorokautta.

Lokakuun kuudennen päivän hyökkäyksessä patal-
jurnamme adjutantti vänrikki Verhr,, astr-ri miinaan ja
menetti jalkansa. Samassa rytäkässä haavoittui myös
pertaljocrnan komentaju, k:rpteeni Petrtilnrtt, Tilalle
komentajaksi tuli divisioonan yhdysupseeri, kirpteeni
Nlrlo Honkala jr hänen johdollaan valtasimme Ken-
jakin kylän vielä samana iltana...

Näitten päivien tappiot vaikuttivat lamairnnutta-
vasti vielä kauaksi eteenpäin miestemme mielissä.
Vaikka uusien päälliköiden taitrrvan johdon ansiosta
kykenimmekin mainittaviin suorituksiin, säilyi monen
miehen sisäinen masennustila vielä kzruirn...

Kenjakki oli kohtalokas, eikä sen vaiheet mielistä
hevin unohdr-r...

ENSI APUA
ELOKUUSSA 19il kävi 5.iJR 5,i korpisotaa Isonselänmäki
nin-r isessii nrair.stossa. Yksikköön ktrului väkival'rvrr pk.nli65 J1;rr-
ne Miirtti, .joka aseensa ja lipaspussiensa lisiiksi eina kantoi
mukanaan täy'den, l2t)0 kpl patruunaa sisältiiviin laarikon. Nyt
hiin oli jostakin satrnrrt mrrkiransa nri'iis latrkLrllisen ensisireitii.
I'orjrressaan hviikkiiystii pk:llaan hän aina viilillii pisri ensisicle-
pakkaukser.r pk:rr liekinsarnrnuttajaan ja ampui kertatulella vä-
lirnaastoor.t. Joukkueenjohtirja setrrasi tilannetta ja n'ömi Mör-
tin luo tiedustellakseerr:

- 
Mitä tässä oikeirl on tekeilläi' 

- 
M<irtti vast.rsi:

- 
Kiiypi tuo haavoittuneiden valitus niin herntoille, täyty1,

välillä antaa myös ensiapual

- Hei, alokas. Menkääs ionoon viimeiseksi!
- En pääse, herra kersantti. Siellä

jo mies.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia sekä
epäsäännöllisyyksiä tahi puutteellisuuksia
lehden jakelussa koskeva kirieenvaihto pyy-
detään lähettämään osoitteella: P!. 10820,
Helsinki 10.
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Kansikuva: Syskyjärven kartano, jossa koko Talvisodan a.ian
toimi Laatokan koillispuoleisen rintamalohkon esikunta.
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