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Piispa AARRE LAUHA
(23. Täyd. D:n pastora)

Jumalan strategian Yälinecnä
SOTATOIMTIfTyUÄMME oli juuri joulun tienois-
sa saatu keskitetyksi ja piti siirrettämän peninkulmien
korpeen ottamaan rintamavastuun. Keskityspaikka-
kunta oli siihen asti säästynyt ilmahyökkäyksiltä.
Mutta sitten kauniina pakkaspäivänä ioulun ja uuden-
vuoden välillä sellainen tuli. Melko tilapäisissä suojissa
kyyristellen kuulimme jyrinän ja tunsimme jysähdyk-
set ja maan huojahtelun. Muutamissa minuuteissa
kaikki oli ohi. Mutta ulkona riehuivat tulipalot, sortu-
vista raunioista kiiruhdettiin auttamaan loukkaantunei-
ta ja kuljettamaan pois kuolleita.

Eräs toverini, joka sartui olemaan sukulaiseni, tou-
husi kanssani palavien talojen loimussa. Tuskaisena hän
lausahti: "Eikö kaikki tämä kauhea ympärillämme
osoita, että Jumala ei ole ohjaamassa maailman tapah-
tumia?"

Mitä minä pappiparka osasin sanoa? Irsekin tilitin
itseni'kanssa samaa kysymystä.

Emmekä me kaksi suinkaan olleet ainoat, jotka ovat
olleet ahdistuneita tämän ongelman edessä. Kun
maailmassa on niin paljon kauheutta ja kärsimystä, on
järkiperäiselle ajattelulle mahdotonta sovittaa tämä to-
siasia, yhteen Jumala-uskon kanssa, joka julistaa ettät

Jumala on rakkaus. Muisran sodan ajalta erään tunne-
tun filosofisen tiedemiehemme kirjoituksen, jossa hän
koetti ratkaista tämän vaikeuden siten, että hän katsoi

välttämättömäksi erottaa toisistaan Jumala-uskon eri
näköalat. Joko Jumala on hyvä, jolloin hän ei voi olla
kaikkivaltias, koska ei kykene estämään pahaa, tai Ju-
mala on kaikkivaltias, jolloin hän ei voi olla hyvä, kos-
ka sallii pahan tapahtuvan. Mainittu ajattelija piti Ju-
malan rakkautta ja hyvyyttä niin oleellisina asioina, et-
tä hän oli valmis luopumaan Jumalan kaikkivallan aja-
tuksesta.

Raamattu näkee koko kysymysenasettelun aivan toi-
sin. Se on kyllä hyvin tietoinen tästä ahdistuksesta.
Mutta se ei ollenkaan ohjaa ongelman älyperäiseen rat-
kaisuun. Kysymys on suuremmasta ja syvemmästä
asiasta kuin mihin ihmisajattelu ulottuu. Teoreettisen
ratkaisun sijasta raamatullinen usko tahtoo auttaa mei-
ttå aoitramaan sen ahdistuksen, jonka kärsimys ja paha
aiheuttavat, ja pitämään kiinni sekä Jumalan kaikki-
vallasta että hänen rakkaudestaan.

Tahtoisin sanoa, että joulun sanoma aukaisee tässä

tien. Kristillisen uskon mukaan Beetlehemin tapahtu-
ma merkitsee sitä, että ihmiskunta ei ole jätetty oman
onnensa varassa menehtymään, vaan Jumala välittää
meistä. Hän välittää meistä niin paljon, että hän itse
tuli meidän elämäämme ja oli täällä meidän keskel-
lämme, kärsi ankarimman ihmiskohtalon, kantoi mei-
dän taakkamme. Kun tämän muistamme, alamme ta-
juta, että Jumalan tiet ovat käsittämättömät, mutta
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ertä saamme turvallisesti idttdytyd hänen toimenpiteit-
tensä varaan. Pahakin voi palvella hänen pelastustar-
koituksiaan. Avasihan Golgatan syvin pimeys oven Ju-
malan valtakuntaan. Silloin myös inhimillinen kärsi-
mys saa mielekkyyden. "Kaikki yhdessä vaikuttaa nii-
den parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat", vakuuttaa
Raamattu.

On muistettava, että me ihmiset näemme kovin ly-
hyelti. Jumala sen sijaan katsoo ja suunnittelee asioita
iankaikkisuuden mitoin. Kun suuri sotapäällikkö val-
mistelee voittoisaa soraliikettä, voi käydä niin, että jol-

lakin lohkolla on vedettävä linjoja taaksepäin. Yksityi-
nen rintamasotilas voi jopa hätääntyä. Onko tapahtu-
nut huono käänne, kun on peräännyttävä? Mutta kor-
keimmassa portaassa tiedetään, että kyseessä on keino
voiton saavuttamiseksi. Niin ei meidän vastaavasti tar-
vitse hermostua Jumalan strategian puclesta.

Maailmanhistorian viimeistä sanaa eivät sano väki-
valta, aseet ia raha. Päätöksen sanelee Joulun Lapsi,

Jeesus Kristus, jolle on annettu kaikki valta taivaassa ja

maan päällä.
Totisesti kannattaa hänen syntymäpäiväänsä fuhlia.
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STRKKA.LIISA KÄRPÄNEN

YLIPÄÄLLIKÖN päiväkäskyssä 24.t2.39 mainftaan
ensimmäisenä Lotta-iärjestön sankarivainajana Sirkka-
Liisa Uurasmaa, lddmeren rannalla Petsamossa lotta-
työssä ollut sysmäläinen poliisintytär. Todellisuudessa
hän oli joutunut sotavangiksi ja tuli takaisin Suomeen
huhtikuussa l94O Yainikkalan kautta. Seuraavassa ly-
hyesti hänen sotapäiväkirjansa sellaisena kuin hän sen
on allekirf oittaneelle kertonut:

Olin muonittamassa sotilaita Vaitolahden koululla,
joka oli noin kilometrin päässä valtakunnan raiasta ja
muutaman sadan metrin päässä Jäämeren rannasta.
30.11.39 oli rajan takana koko yön hyvin vilkasta toi-
mintaa. Valvoin aamupuolelle yötä, kun keitin pojille
teetä ia laitoin voileipiä vartiomiehille. Nousin töihin
jo ennen seitsemää. Kun seitsemän maissa vilkaisin ik-
kunasta näkyykö kylästä valoia, siviliväestö nim. oli
kaikki evakuoimatta, alkoikin rajan takaa hirveä tuli-
tus. Vihollisen tykistö, kranaatinheittimet, konekivää-
rit ym:t syytivät tulta turvartomaan kalastajakylään,
jossa lähinnä tiedotuspalvelua varten oli vain 14 sotilas-
ta.

Pukeuduin nopeasti hiihropukuun, jonka päälle otin
vielä turkin. Jalkoihin laitoin aivan uudet mononi ja
päähän nahkaisen lentäjänlakin. Ilman näitä varusreita
olisin myöhemmin varmaan paleltunut kuoliaaksi.

Hailuodosta kotoisin oleva vartiopäällikkö Erkki
Heikkala odotti minua, toiset sotilaat olivat jo lähte-
neet 4 km:n päässä olevaan Kervannon kylään, jossa oli
moottorivene varattuna pakenemistamme varren. Juok-
simme Erkin kanssa minkä jaksoimme. Sodan liekit va-
laisivat tietämme arktisessa yössä, luodit vinkuivat
korvissa ja tämän tästä heittäydyimme maahan kra-
naattien tieltä. Kiviä ja hiekkaa sinkoili ympärilläm-
me, mutta meihin ei osunut.

Kervantoon päästyämme näimme moortorin mene-
vän jo Petsamoa kohti. Erkki yritti antaa toisille tasku-
lampulla merkkejä, mutta turhaan. Tapasimme kyy-

Iotan §0ta
distä rnyöhästyneinä sotamiehet Veikko Nousiaisen ja
Valde Nykäsen, joiden kanssa yhdessä lähdimme sou-
tuveneellä yrirtämään Norjaan, Heinäsaarille tai vä-
hintään Pummankiin. Miehet sourivat minkä jaksoivat
ja minä ammensin vettä, jota aallot syytivät pieniko-
koiseen veneeseemme. Myrsky yltyi, ia tuli niin sakea
lumipyry, ettemme tienneet suunnasta mirään. Olim-
me törmätä lumisakeassa venäläiseen sotalaivaan, josta
meitä ei huomattu. Lopulta olimme kaikki niin väsy-
neitä, etternme jaksaneet ponnistella enää, vaan antau-
duimme aaltojen vietäväksi. Olimme likomärkiä, kyl-
män kangistamia ja nälkäisiä. Erkin taskuun jädnyt
anistippapullo oli ainoa virkistyksemme.

Aallot toivat meidät Purnmangin vuonon varrella
olevaan Ltrpuniemeen, jossa oli vanhasta veneen kajuu-
tasta tehty kalakämppä. Oli jo aamu 1.12.1939, kul
nousimrne rnaihin. Kampasia oli rannalta koottuja
kuivia ajopuita ja tulitikut. Teimme kamiinaan tulen,
että saimme lämmitellä ja kuivatella itseämme. Illalla
lähdimrne uudelleen soutamaan toivoen vielä pelastu-
vamme, mutta myrsky, nälkä ja väsymys ajoivat mei-
dät takaisirr kalakämppään. Oli aamuyö 2.12.39 kun
siellä jälleen kuivattelimme kamiinan ääressä. Kädes-
täni vuori verra, kun se oli vettä äyskäröidessä hankau-
tunut rikki.

Viholliset olivat huomanneer savun rukikohdastam-
me ja tulivat piirittämään sen kornentaen meidät ulos.
Luulirnme että meidät surmataan. En oLsi voinut kat-
sella toverieni teurastusta, siksi astuin ensimmäisenä
ulos työntäen kädelläni oven ereen asetettua kivääriä.
Sain seu pistinren heti rintaani vasten ja nostin komen-
nuksesta käteni ylös. Samoin kavi tovereilleni. Tas-
kumme tyhjennettiin ja meidän piti riisua kengät ja-

loistamme, pojat aivan jalar paljaiksi, mutta kun mi-
nun sukkani olivat hiihtohousujen alla kiinni, saivat ne

iäädä. Näin seisoirnme lumessa jonkun aikaa, kunnes
meidät komennettiin marssimaan tunrurille. Pojat

Vaitolaltdc'r kylä l)ctsan)ossa
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yrittivät ottaa jalkineitaan, mutta se estettiin pistoolil-
la uhaten. Ajattelin, että on vain hetken kysymys, kos-
ka meidät ammutaan, siksi en välittänyt pistoolista,
vaan annoin maasta kullekin sotilaalle hänen jalkineen-
sa. He saivat vetä ne jalkaansa, mutta kun yritin ottaa
omat mononi, siepattiin ne pois. Minut komennettiin
matkaan sukkasillani, mutta onneksi Veikolla oli re-
pussaan ylimäräiset miesten paulakengät, tosin ilman
pauloia. Sain ne jalkaani, ja niillä kuljin oman 'tia do-
lorosani" loppuun asti. Meitä marssitettiin ensin tur-
haan tunturilla, sitten kännyttiin kohti Kervannon
kyldä, jossa nukuimme yön Räinän talossa keittiön lat-
tialla. Siellä saimme myös jotain syödäksemme ensi
kerran kolmeen vuorokauteen.

3.12.39 meidät lastattiin kuorma-auton lavalle ja
vietiin Vaitolahden kylän läpi ja njan yli. Koulun lip-
pusalossa liehui io punainen lippu. Pyysin saada ottaa
siskoni ja omia vaatteitani, jotka olivat kaikki jäneet
koululle asuntoomme. En saanut siihen lupaa.

Pummanki

Olimme idätyä auton lavalla, mutta lopulta auto py-
sähtyi lumiesteisiin ja saimme lähteä kahlaamaan lu-
messa eteenpåin. En tiedä kuinka pitkän, mutta ikui-
suudelta tuntuvan marssin iälkeen pääsimme tunturille
rakennettuun sotilasparakkiin, jossa yövyimme.

4.12.39 aamulla lähdimme taas marssimaan. Sitä
jatkui kuudetta tuntia, ionka jälkeen seurasi pysähdys
sotilasparakissa. Siitä jatkoimme matkaa taas kuorma-
auton lavalla hytisten meren rantaan, jossa meidät vie-
tiin rahtilaivaan. Silloin oli jo myöhäinen ilta.

,.12.39 päivä kului merellä lukittunahyttiin, jonka
ovella seisoi aseistettu vartija. Illalla Murmanskiin,
ia marssimme satamasta kasarmille yöksi.

6.12.)9 torkuttuani yön penkillä istuen jouduin aa-

356

muyöstä kuulusteluun. Pitkän pöydän ääressä istui so-

tilaita, joista eräs laati kuulustelupöytäkirjaa ja siviili-
pukuinen tulkki kyseli. Kysymykset koskivat Petsa-
mon liikenneyhteyksiä, omaisiani, työtäni ia erikoises-
ti osuuttani lottatyössä. Lopulta minua kehotettiin kir-
joittamaan siskolleni, Vaitolahden opettajalle. He lu-
pasivat toimittaa kirjeen perille "mikäli siskonne ei ole
karannut Petsamosta pois." Koska olin varma, että hän
ei tulisi saamaan kiriettä, en kirjoittanut. Kuulustelu-
jen pätyttyä marssimme kasarmilta läpi kaupungin
sen ulkopuolella olevan koivikon takana olevaan suu-
reen, kylmään kämppään. Siellä näimme Veikko Nou-
siaisen viimeisen kerran. Hänen kohtalostaan ei tiedetä
mitän sen koommin.

Jouduin eri huoneeseen kuin poiat. Yöllinen tulkki
tuli upseerin saattamana tekemään "omantunnon kysy-
myksiä". Minulta kysyttiin mm. mitä tekisin jos olisin
Petsamon rintamalla ja hoidettavakseni tuotaisiin haa-
voittunut puna-armeijalainen. Sanoin, että hoitaisin

Silloinen
lona
Uurasmaa Kauko-oblektiivilla

kuvattua
Petroskoita.

5 A'lat a

häntä kuten avutonta lähimmäistä tuleekin hoitaa.
Seurasi kysymys: Mikä on lähimmäinen?" Vastasin
katkismuksen sanoilla:'Tiähimmäisemme on jokainen
ihminen, tuttu tai tuntematon, ystävä tai vihamies, jo-
kainen joka apuamme tai hoitoamme tarvitsee."-Us-
kotteko Jumalaan? - Vastasin hyvin painokkaasti:
'uskon." Siihen kuulustelu loppui, miehet tekivät
kunniaa ja poistuivat. 

- Yön yritin nukkua kovalla la-
verilla.

7.1239 minulle tuotiin paperi, johon oli kirjoitet-
tu: 'Erikoisesti naisena kiroan sodan ia haluan rauhaa."



Minun kaskettiin kirjoittuur nirneni rrlle, että se jtrlkais-
taisiin lehdessä "Kansan totutrs.' Sanoin, etterr ole en-
nenkään kironnut, enkä kiroa nytkään. He kaskivät
muuttaa lauseen mieleisekseni. Vedin kynällä yli muut
sanat, niin että jäljelle jäi vain: "Haluan rauhaa." Sen

allekir joitin.
Seuraavat päivät palelin yksin tyhjässä huoneessani,

joskus vain vietiin kiväärimiehen saartamana kuulus-
teltavaksi. L0.12.39 Erkki Heikkala ja Valde Nykänen
siirrettiin kanssani samaan huoneeseen, joten elämä
muuttui vähän rattoisammaksi.

15.12.39 meidät vietiin junaan, härkävaunuun jossa

alkoi rasittava matkamme Petroskoihin, Tulimme pe-
rille aamulla 17.12.)9. Äanrslerven rannalla oli 2-ker-
roksinen vankila, jossa pojat vietiin yläkertaan ja minut
taas yksin alakerrassa olevaan surlreen huoneeseen, jon-
ka seinät olivar jäässä. Sijasin vuoteeni siten, että
käänsin rautasängyn rortelon pohiana olevista laudoista
puhtaamman puolen päällepäin. Nukkumisesra niiden

päällä ei tullut mitään, sillä olin iidty|. Sitä paitsi hii-
ret juoksentelivat päälläni, kasvojeni ylitse jne. Käve-
lin lattialla ja hieroskelin itseäni pysyäkseni sulana.

19.12.39 pääsimme töihin, pojat sahaamaan ja pilk-
komaan puita, minä kahden kokin apulaiseksi keit-
tiöön. Jaoin ruokaa kohtalotovereilleni, pesin astioita
jn.. Kokit työskentelivät "porkkanalakki" päässään

temmaten sen tarpeen tullen patalapukseen. Ruokam-
me oli pääasiallisesti Äanisiarven vertä, jossa välillä oli
hapantuneen kalan makua ja joku perunanpalanen, jos-
kus ruisjauhoja suuruksena, joskus hapankaalia. Voita

ja sokeria emme nähneet koskaan. Leipä oli laatikossa
paistettua ja sisältä raakaa. Tässä yksitoikkoisuudessa
kuluivat päivät, yöt värjöttelin huoneessani hiirien ka-
verina.

24.12.39 jouluaatto, aiatus siitä riipaisi sydäntä.
Puolen päivän aikaan tuotiin huoneeseeni haavoitrunei-
ta suomalaisia sotilaita. Minulle sanottiin se ilosanoma,
että saan ryhtyä heidän hoitajakseen, koska olin ollut
lottien lääkintäkursseilla. "Hoitoni" supisrui hyvin vä-
hiin kun sain vain sideharsoa, jolla sain sitoa vankien
haavoja. Saimme märkiä puita, joilla yritin lämmittää
jäistä huonettamme, mutta tilanne oli sellainen kuin
on sanottu olleen Isonvihan aikana, että "tulikin jäätyi
takassa." Heikompia peittelin turkillani ja hiihtotakil-
lani. Leipäannokseni jaoin heille vahvistukseksi.

Näissäkin olossa tuli Seimen Lapsi luoksemme. Vei-
sasimme yhdessä tutun "Enkeli taivaan" sekä muita
jouluvirsiä. Minulla oli taskukokoinen Uusi Testa-
menrri, josta luin jouluevankeliumin. Sydämissämme

oli kaikesta huolimatta joulun rauha.
a- -Oisin tuotiin aina uusia vankeia, ioista haavoittuneet

minun huoneeseeni. Näin kului joulukuu. Sen viimei-
senä päivänä meidät vietiin "täisaunaan". Olin kylpe-
nyt Vaitolahdessa viimeksi 25.11.19. Uöylyä en nyt-
kään saanut, mutta sainhan sentään ensi kerran pesey-

tyä. Pesuastiaa ei kylläkään ollut, mutta katossa ole-
vasta suihkusta tuli haaleaa vettä ia saippuaa sain myös.
Annettiin puhtaat miesten alusvaatteet, jotka olivat
lämpimämmät kuin ainoa mukaan tullut kerrastoni.
Ilmakin oli onneksi tavallista leudompi 

- 
myöskin

huoneessamme, niin että seuraavana yönä ensi kertaa
koko vankeusaikanani vaivuin kunnolliseen uneen. 

-Alkoi vuosi 1940.
Petroskoissa ei tapahtunut enää mitän mainittavaa.
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t.l.4O meidät lastattiin härkävaunuun, jonka seinät
olivat paksussa jässä, seinävierillä oli laverit nukku-
mista varten. Kanssani oli vaunussa 43 suomalaista so-
tilasra. Nurkassa olevaan kamiinaan venäläiset sotilaat
panivat sen verran kivihiiliä, että savu täytti vaunun ja
me nokeennuimme aivan mustiksi, mutta lämpöä siitä
ei kehittynyt. Paitsi vilua kärsimme 8 vrk:n matkal-
lamme nälkä ja hirvittävrå janoa, joka johtui saamis-
tamme härskistä silakoista. Nuolimme vaunun seinistä

iäätä ianoomme, ja luulimme jo, että meitä viedään
Siperiaan.

13.l.4O oltiin vihdoin määrän päässä, joka oli Grat-
sovietsin kaupunki Moskovan koillispuolella. Meidät
majoitettiin keskitysleiriksi muutettuun Gornilovin
luostariin. Haavoittuneet vietiin nyt ionkinlaiseen sai-
raalarakennukseen. Jouduin taas olemaan yksin huo-
neessani. Kylmyys oli vielä entisiäkin hirvittävämpi.
Silmiänikin paleli, sieraimia kirveli hyytävä kylmyys.
Pidin kasia kasvoillani tai sitten hieroskelin itseäni, et-
ten jäätyisi. Ulkona oli kuulema 58 astetta pakkasta.
Kun valitin kylmää, käskettiin minua tanssimaan läm-
pimikseni.

14.1.40 kuulusteluun vietäessä näin pari Petroskoin
aikaista kohtalotoveriani. Eräästä huoneesta kuulin
lentomestari Törhösen äänen. Vartijasta välittämättä
tempasin oven auki ia ehdin nähdä Törhösen ja muita
tuttuia uunin ympärillä. He sanoivat huoneessaan ole-
van 9 asteen pakkasen, vaikka uunissa oli tuli.

18. 1.40 otettiin peseytymistä koskevat anomukseni
lopultakin huomioon. Junamatkan noetkin olivat vielä
tallella. Luostarin kappelista oli tehty sauna, jossa sain
peseytyä. Kun sen jälkeen palelin huoneessani, sain
hirmuisen yskän.

Ruoka oli vielä kurjempaa kuin Petroskoissa. Leipää
kyllä sain, mutta muusta ruoasta sanottiin, että se kuu-
luu vain sairaille. Joskus sain jäähtynyttä liemen lop-
pua syödäkseni.

Ikkunasta näin ioskus kohtalotovereitani, mutta mi-
nua vartioitiin niin tarkasti, etten saanut puhua heidän
kanssaan. En saanut edes virkistyksekseni kävellä piik-
kilanka-aitauksessakaan kuten miehet.

Jouduin jälleen työhön, tällä kertaa lattioita siivoa-
maan. Olisi pitänyt myös pyyhkiä suuria Stalinin ia Le-
ninin kuvia, mutta voimani eivät riittäneet siihen kii-
peilyyn.

Helmikuun puolivälissä elämääni tuli sellainen
muuros parempaan päin, että omat sotilaamme tulivat
töihin keittiöön, josra sain hakea ruokani. Kielloista
huolimatta onnistuin vaihtamaan jonkun sanan heidän
kanssaan. Sain kuulla viimeksi tulleilta vangeilta, että
minut on Marskin päiväkäskyssä mainittu kuolleeksi.

Keskitysleirillämme oli eräs rakennus, jota aloimme
nimittää suoieluskuntataloksi, kun sinne erotettiin
kaikki, joiden tiedettiin olleen suojeluskunnassa.
8.3.4O minäkin, 684 vankia käsittävän leirin ainoa

lotta, pääsin suojeluskuntataloon, joka oli aivan yhtä
kylmä kuin muutkin kortteerini.

9.3.4O tuotiin leirille 160 uutta vankia, joukossa

ruotsalaisia vapaaehtoisia sekä erään Tallinnan edustal-
la kaapatun suomalaisen laivan miehistö. Iloni oli suu-
ri, kun minäkin sain kaverin, neiti Ester Uutelan, joka
oli ollut tuon laivan kokki. Nyt oli minulla vihdoin pu-
hetoveri.

11.1.40 meille ilmoitettiin, että sota on päättynyt.
Uskoimme kyllä rauhan sanoman, mutta sen ankaria
ehtoia emme jaksaneet uskoa. Toiveet kotiin pääsystä
saivat uutta virikettä vaikka meille sanottiinkin, et-
remme ikinä pääse Suomeen takaisin.

22.).40 oli pitkäperjantai. Nyt jos koskaan ajatte-
limme Häntä, joka tuli saarnaamaan vangeille vapau-
tusta ja ioka kärsi meidänkin puolestamme. Pieni Tes-
tamenttini oli ahkerassa käytössä. Onnistuin lainaa-
maan sitä pojille, vaikka en saanutkaan sitä heille lukea
kuten jouluna.

23.3.4O oli suojeluskuntatalo jo niin täynnä, että
neiti Uutelalle ia minulle oli laudoilla erotettu oma
putka miesten huoneen oven suuhun. Muut vangit sai-
vat kävellä aitauksessa ulkona, meidän talomme asuk-
kaat eivät.

Yksitoikkoisena jatkui elämämme leirillä, kunnes
l7 .4.40 aamusateen jälkeen taivas seestyi ja aurinko
tuli näkyviin. Meille tämä päivä oli uusi, onnellinen
huomen, sillä silloin alkoi kotimatkamme. Toiset epäi-
livät vieläkin, että päädymme Siperiaan. Neiti Uutela
ja minä olimme haavoittuneiden kanssa samassa harka-
vaunussa, jossa ei ollut minkäänlaista lämmitystä.
Vaikka olikin hirvittävän kylmää, niin toivo kotiin-
pääsystä lämmitti mieltä.

18.4.40 jollain asemalla meidät muutettiin matkus-
tajavaunuun, jossa saimme neiti Uutelan kanssa ly-
hyen, kovan penkin käyttöömme. Ravinnoksi saimme
leipää, vettä ia silakoita.

19.4.40 juna seisoi kauan Leningradin asemalla.

Noin kello 22 illalla jatkettiin taas matkaa. Meitä kiel-
lettiin katselemasta ulos, käskettiin nukkumaan. Kat-
selin ikkunasta Karjalan kannaksen lohduttomia maise-
mia: silpoutuneita puita, raunioita, hautoja ja raatoja.
Kun vartija tuli vaunuun, tekeydyin nukkuneeksi.

20.4.4O aamulla juna seisoi Viipurin asemalla. Tus-
kin tunsi kaupunkia samaksi, jonka viimeksi olin näh-
nyt heinäkuun lopulla 1939 mennessäni siskoni kanssa
linnoitustöihin. Kyyneleet valuivat kaupunkia katsel-
lessani. Iltapäivällä alkoi sitten viimeinen taival kohti
Suomen raiaa 

- 
kohti Vapautta.

Vainikkalan asemalla tyhjennettiin iunavaunu ker-
rallaan. Haavoittuneet tuotiin paareilla, me muut kä-
velimme ra'1an yli entistä rakkaampaan isänmaahamme.

Vain toinen sotavanki voi ymmärtää sen pyhän rie-
mun, mikä täytti sydämen kun tuskien tie vihdoinkin
oli päättynyt.

I
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Taistelun jälkiä
Tolvajärven maastossa.
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JOU[UIUUII
ÄCfÄ1ÄnVfN taisrelut oli saaru päätökseen
22.12.-39 siinä kello i5.00 maissa. Tällöin 1./JR 16,
johon kuuluin I joukkueen varajohtajana, joutui ot-
tamaal rintamavastuun. I/JR 16 ia PPP 7 muodostivat
yhdessä taisteluosasto Paloheimon, jonka tehtävänä oli
suorittaa lzkaa-ajo Äglajarvella lyödyksi tulleen vihol-
lisen pitämiseksi jatkuvassa liikkeessä.

Lähdimme liikkeelle Ägläjärven kylästä itään, Suo-
järvelle johtavaa tietä myöten. PPP 7 oli karkeä vetä-
mässä ia I/lR 16 seurasi toisessa linjassa. Ylitettyämme
Konnunjoen tulimme paikkaan, jossa venäläiset olivar
joutuneet suomalaisten yötaistelijoiden yllättämiksi.
Heidän kuormastonsa ja hevosvetoinen tykkijaos oli sii-
nä tiellä kaatuneena, ohut lumikerros peitti jo hevoset
ja kaluston. Jonkin matkaa eteenpäin kuljettuamme
tulimme ihmeellisen näkymän eteen, kaikki puut oli-
vat kalutut lähes kahden metrin korkeudelta puhtaaksi
kuoresta. Siellä täällä harhaili yksinäisiä hevosen hah-
moja, nälkiintyneitä raukkoja, jotka ruuakseen olivat
kalunneet puiden kuoret. 

- 
1vf2s]q2rnme jatkuu, tosin

emme mitenkään nopeasti etene, mutta ei edestäkään
mitään taistelun ääniä kuulu.
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Ilta alkoi pimetä nopeasti, ilmassa oli sumua, joka
lisäsi synkkien metsien syviä varioja, tehden tähystä-
misen jokseenkin mahdottomaksi. Olimmehan jo tot-
tuneet tähän Karjalan korpien armottomaan pimeyteen
ja hiljaisuuteen, joka saattoi millä hetkellä tahansa
avautua tulta suitsevaksi helvetiksi, joka armottomasti
tuhosi varomattoman kulkijan.

Pojasjärven länsipuoleisessa maastossa törmäsikin
PPP 7 viholliseen, joka oli jo ehtinyt kaivautua. Iltayö
oli pientä vihanpitoa, pimeässä hapuilemista, jossa

koetettiin saada selville vihollisen asemat ja tuliaseitten
sijainnit. Kovasti oli "naapuri" varuillaan, jos vain vä-
hänkin liikettä huomasi, avasi heti tulen panssarivau-
nuistaan.

Kello lienee ollut siinä kahden, kolmen maissa yöl-
lä, seisoskelimme tiellä pienen mäenkumpareen suojas-
sa pitäen sitä "kylmänvihaa", missä ei kulu muuta
kuin tupakkaa ia voimasanoja, kun koko edessä oleva
metsä ja taivas muuttui valoisaksi päiväksi. Tunsin
kuin suuren käden pyyhkäisevän minut ilmaan, josta

putosin tielle, samalla tuntui kuin koko ympäröivä il-
ma olisi ollut täynnä viheltävää, humisevaa ja rdjährc-
levää ainetta, ioka epämiellyttävällä tavalla iski joka
puolelle lumeen, kyntäen syviä vakoja, katkoen puun
oksia ja puitakin. Ensi hämmästyksen jälkeen jokainen
etsi suojaa kuka mistäkin, oiasta, tien lumivallista tai
kantojen takaa. Joku musta esine tulee pomppien pit-
kin tietä ja pysähtyy lähelleni, pelkään, nyt se räiäh-
tää, mutta mitän ei tapahdu. Vähin erin alkaa ilma
rauhoittua, silloin alkaa se ikävin - lääkintämies -
se toistuu, kovenee, alkaa kuulua useammalta suunnal-
ta, se tietää tappioita. Itse olen kuitenkin vahingoittu-
maton, kuten niin monasti ennenkin olen saanut olla.
Uteliaisuus saa vallan, mikä oli se musta esine, joka oli
lentänyt lähelleni? Ryömin lähemmäksi ja totean sen

olevan täysinäisen panoslaatikon ia samalla valkeni mi-
nulle äskeisen räjähdyksen syy. Vihollinen oli näille
main sijoittanut ammusvarastonsa ja nyt havaittuaan
poiskuljetuksen mahdottomaksi, oli räjäyttdnyt sen.

Siitä myös selvisi miksi vastarinta oli niin kovaa. Heti
toivuttuamme rytäkästä saimme kaskyn lähteä liik-
keelle, koska vihollinen irroittautuu. Lyhyt oli kuiten-
kin ilo, sillä parinsadan metrin päässä oli uusi viivytys-
linja vastassa. Ensimäisten aamun valonsäteitten har-
venraessa yön mustaa pimeyttä syntyi kiivas taistelu,
joka kesti useamman tunnin, ennen kuin sisukkaat vas-

tustajamme nukkuivat viimeistä untaan Karjalan kuu-
sien alla. Vain muutama antautui tai pääsi vetäyty-
mään omiensa luo.

Kuinka sisukkaita ja ovelia vastustajamme olivat,
kerrottakoon tässä taistelussa sattunut tapaus:

Olin hyvässä näkösuojassa vihollisilta metsän laidas-
sa, josta voin erinornaisesti seurailla heidän toimiaan.
Omalta osaltani vaikutin taistelun kulkuun toimitta-
malla pariin kertaan saman kk:n miehistön pois muo-
navahvuudesta. Konekivärin vieressä oli yksinäinen

vania, joka kovin innokkaasti osoitteli asettaan meihin
päin ja aina pöllähti. Yritin monta kertaa osua häneen,
murta joka kerran kaveri vaihtoi ampumapaikkaansa,
kun huomasi joutuvansa tähtäimeeni. Ei siitä selvää
tullut, ennen kuin loku pojista pääsi kiertämään hänen
sivulleen ja kovasti karjaisten huusi: "Käpälät pys-
tyyn!" jolloin vanja heitti pois aseensa, halutun puo-
Iiautomaattikiväärin, nousi kuopastaan ja nosti tassun-
sa kiltisti ylös sekä lähti tallustelemaan puolellemme.
Tämä oli kuin loppunäytös sille tappelukselle, am-
munta lakkasi jarauhapalasi maisemaan. Vanjan tultua
luoksemme koetin kysellä kaikenlaista suomeksi, mut-
ta aina vain naapuri pudisteli päätdån ja levitteli kä-
siään höpisten "nier ponimaj". Jostakin syystä minusra
näi,tri hänen elehtimisensä ja vastauksensa liikaa kysy-
myksiäni myötäileviltä, iolloin tiedustelin suomeksi:
"puhutteko suomea", johon hän vastasi: "niet, niet" ja

oli kovin pelästyneen näköinen. Silloin suutuin, riuh-
raisin kivärin olaltani ja hihkaisin, alappas puhua suo-
mea, kerran ymmärrätkin sitä." Siitä hän sitten oppi-
kin puhumaan suomea, selittäen kysymyksiini miksi
hän oli meitä, omia heimolaisiaan, niin kovin innok-
kaasti koettanut ottaa hengiltä: "En minä ole ampunut
yhtään laukausta teitä kohtaan, ilmaan ammuin, en
teitä." Uskokoon ken tahtoo, me emme uskoneet.
Löimme äiiälle tupakan suuhun ja leipdä kouraan, ke-
hoitimme vielä puhumaan totta ja niin alkoi naapurin
sotavankeus.

Eteneminen jatkuu, on ioulukuuo 23. päivd 1939.
Ilma alkaa kirkastua ja kylmenee huomattavasti. Vihol-
lisen lentotoiminta on vilkasta, mutta selvästi on ha-
vaittavissa, että he eivät tiedä missä heidän joukkonsa
ovat. Etenemistämme häiritään hv.tykkien tulella, jo-
ka tulee kaukaa, ammuksia putoilee tielle ja tien kahta
puolen. Olemme kovin väsyneitä, jotkut pojista tahto-
vat nukkua lumihankeen heti kun pysähdytään, osa

nukkuu kävellessäkin. Eräs joukkueemme pojista saa

pakkomielteen: "minuun osuu joku noista ammuksista

-". Hän tulee joukkueenjohtajamme Mäkelän luo ja
pyytää päästä taaksepäin huoltoon, Mäkelä antaakin
luvan, sillä ei hänestä linjassa olijaksikaan ole. Kuor-
maston luo päästyään hän oli mennyt kenttäkeittiön
alle piiloon ja hokenut, että noutaja tulee. Jonkin ajan
kuluttua tulikin eräs harhautunut hv.tykin ammus, jo-
ka pomppi pitkin kovaa tienpintaa, otti jostain kim-
mokkeen ja muutti suuntaa, lensi kenttäkeittiön alitse
pyyhkäisten ohimennessään pojaltamme pään pois.

Useasti lähtevä tiesi hetkensä tulevan ia hänen piti kul-
kea kohtalon viitoittamaa tietä.

Komppanian päällikkömme, res.ltn. H. Hieta oli
tullut alkuperäisen päällikkömme, res.vänr. Ensio Pa-
rrtsmadn tilalle Tolvajärvellä, Purasmaan kaaduttua ns.

makkarakapinassa. Komppania oli kutistunut melko
pieneksi, linjassa lienee ollut yhteensä nelisenkymmen-
tä miestä ja aliupseeria sekä kaksi upseeria, täydennys-
tä emme olleet saaneet.
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23.12. n. kello t4 sain määräyksen lähteä karkipar-
tioon. Ennen lähtöä ruokailemme ja tällöin tapahtuu
sellainen ihme, että tulee ensimmäinen miestäydennys,
muistaakseni 8-9 miestä, kaikki ikämiehiä. Yksi
heistä on sk.vääpeli, innokas poika loka oli heti valmis
lähtemään mukaan partioon. En ottanut häntä mu-
kaan, koska komppaniassa oli kova puute alipäällysrös-
tä. Minulla oli oma partio, jonka kanssa olin liikkunut
koko sodan ajan ja joka nytkin sonnusrautui lähremään
matkaan. Ei meidän tulivoimamme ollut kovin suuri,
9 miestä, joista yhdellä oli konepistooli. Määräyksen
mukaan etenisimme tietä seuraten siihen saakka, kun-
nes saisimme kosketuksen viholliseen. Lähdimme liik-
keelle ialan, kun suksia ei ollut. Tunnustelija eteen n.
50 m, sitten kärjen johtaja ja neljä miestä roisella, ja
kolme toisellapuolen tietä. Kumpikin puoli partiosta
tähysti omaa puoltaan maasrosra, ensimmäiset miehet
kuitenkin pääasiassa eteen. Kärf en ja komppanian väli-
sen yhteysmiehen asetti komppania. Liikkeelle lährö
tapahtui Pof asjärven eteläpään kohdalta. Etenimme
hyvää vauhtia valmiina yllätysren varalta.

Lyhyt talvinen päivä alkoi pimerä, pakkanen kiristyi
ja lumi narahteli jalkoien alla. Saavuimme Lammassär-
kän länsipäähän, josta oli erinomainen näkyvyys eteen
ja sivuille. Lammassärkkä oli luonnon muovaama kapea
harjanne, joka kulki suuren suon halki. Suolla kasvoi
muutamia karrikkamantyjä. Tie kulki pitkin harjan-
netta. Pysähdyimme tähystämään, mutra kun emme
havainneet mitään epäilyrtävää, päätimme jatkaa mat-
kaa mahdollisimman nopeasti. Pistimmekin tuon puo-
len kilometrin taipaleen oikein juoksujalkaa, olikohan
monessa paikassa vallattu Suomenmaata takaisin niin
nopeasti, kuin me silloin teimme. Päästyämme särkän
itäpäähän panimme ketjun molemmin puolin tietä,
eteen pari varmistusmiestä ja kävimme odottamaan
komppanian tuloa yli aukean. Kohta tulikin yhteys-
mies juosten ja toi meille määräyksen pysähtyä sekä

odottaa komppaniaa, joka ei ollut päässyt liikkeelle.
Hän ilmoitti myös, että minun piti ottaa yhteys komp-
panian päällikköön. Määräsin sijaiseksi apulaiseni, ja

kaskin heidän vetäytyä takaisin Lammassärkän toiselle
puolelle, jos jotain levotonta ilmaantuisi. Marssittuani
taaksepäin lähes kaksi kilometriä, tapasin komppanian
tiheässä metsässä tien eteläpuolella sekä samalla sain
kuulla viivästymisen iohtuneen siitä, ettei komppanial-
le alistettu kk. -joukkue ollut saapunut. Olin vähän pa-
halla päällä kun kallista atkaa menee hukkaan, sekä
joudumme pimeässä rämpimään ja suorittamaan koh-
taamistaistelun, jolloin tulitus voi alkaa hyvinkin ly-
hyeltä etäisyydeltä. Seisoskelin tiellä, kun paikalle
hiihtää pataljoonan komentajamme, kapteeni Herranen
tiedustellen kärkipartion iohtajaa. Ilmoittaudun, jol-
loin hän kimpaantuu siitä, että täällä vielä senkun sei-
soskellaan eikä mennä eteenpäin, tiukaten samalla,
pelkäättekö te ryssiä? Vastasin myös tiukassa äänilajis-
sa, että ei ole pelätty ryssää eikä pelätä vastakaan,
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Maalla ja vedessä kulkeva
panssarivaunu, ns. amfibiovaunu, minkä suomalaiset
ottivat Tolvalärvellä sotasaaliikse6n.

mutra tulkaa perässä älkääkä runaroiko, karki on kah-
den kilometrin päässä. Tähän hän tiukkasi, "mikä on
vänrikin nimi", vastasin, että "olen kersantti Paaoolai-
nen", iolloin hän sanoi: "kyllä se on vänrikki, kun minä
sanon." Nauroimme molemmat ja samalla tulivatkin
paikalle kaivatut kk.aioneuvot. Tokaisin, että nyt saat-

te pitää kiireträ, jos mielitte perässä pysyä, sekä aloin
kävellä lampsia jo tutuksi käynyttä tietä pitkin poikien
luo, iotka jo varmasti olivat kyllästyneet odottamiseen.
Päästyäni Lammassärkän länsipäähän tapasin pojat
asemissa tien kahta puolen. Vihollinen ei ollut näyt-
tääntynyt, mutta he olivat tunteneet olonsa orvoksi,
kun selän takana oli aukea, kapea harjanne sekä kahta
puolen isot aukeat suot.

Vielä kapt. Herrasen kanssa käydyn keskustelun
kiihdyttämänä sanoin, että nyt mennään eikä meinata
seka lahdin vetämään karkea toisten seuratessa peräs-

tä. Lammassärkän yli päästyämme jatkoimme samaa

vauhtia. Pakkanen tuntui jatkuvasti kiristyvän, lumen
narina kenkien alla lisääntyi haitaten kuulohavaintojen
tekoa, joten oli pakko ottaa lumipuvun huppu pois ky-
pärän päältä kuullakseen paremmin. Kuliettuamme
puolisen kilometriä, alkoi edestäpäin kuulua vallan
vimmattua ammuntaa. Ihmettelimme sitä koska tie-
simme varmasti, että edellämme ei ollut ketään suo-
malaisia. Jonkin aikaa kuunneltuamme päättelimme,
että meidän on parasta mennä niin pian kuin mahdol-
lista mukaan moiseen touhuun, sillä ikävähän on kave-
rin tapella ilman vihollista. Lähdimme liikkeelle ripeä-
tä vauhtia, koska kylmä alkoi tunkeutua varpaiden tut-
ravaksi ja kävelyhän on paras sen toriuntakeino. Jonkin
ajan kuluttua alkoi edestä päin kuulua moottorin suri-
naa, joka voimistui. "Hei pojat, nopeasti kahta puolen
tietä valmiina tulittamaan, jos vain on mahdollista."
Niin mentiin että lumi pölisi, jokainen etsi itselleen
mahdollisimman hyvän näkösuojan. Löysin myrskyn
kaataman puun juurrakon, joka törrötti pystyssä ja an-

toi hyvän näkösuojan, näin siitä myös hyvin tielle, jo-

ka jonkin matkan päässä edessäni teki mutkan häviter
sitten metsän pimentoon. Ääni voimistui ja jännityr



Venåläinen panssarivaunu
on aianut miinaan Tolvalärvellä

kasvoi, tulisiko hyökkä1'svaunu vai mikä? Ilman pi-
tempiä valmisreluja pöllähti murkasra esiin kuorma-
auto, joka ajaa aryy:teli huojahdellen ereenpäin, eikä
näyttänyt yhtän sotaisalta. Aika kului ja auto kulki.
Koetin saada selvää kumman puolen väki sitä kuljetti,
aikaisemmin edestäpäin kuulunur ammunta pani näet
epäilemään keitä siinä oli. Kun se ehti n. 30-40 met-
rin'päähän minusta, huomasin auron lavalla piippola-
kin, iolloin kansallisuus ilman varausra selvisi. Am-
muin niin nopeasti kuin ehdin heittolaukauksen lavalla
istujia kohti, jolloin toinen lavalla olleista miehistä il-
meisesti sai osuman. Huusin konepistoolimiehellemme
Lehtoselle, joka oli toisella puolen rierä, "ammu no-
peasti, vanjoja!" Ennenkuin hän ehri avata tulta oli au-
to, ampumani laukauksen hälyttämänä painanut kaa-
sun pohjaan, ja mennä keikkui kuoppaisella.tiellä niin,
että lumi vain pölisi. Lehtosen ampuma sarja ei enää

tehonnut, enempää kuin meidän toistenkaan paukutte-
lu. Sinne meni, kaipa toiset pitävät siitä huolen! Ke-
räännyimme tielle ihmettelemään, mutta ei asia siitä

parantunut, ja kun ei omalta eikä vihollisen puolelta
kuulunut mitään, jatkoimme isänmaan valloitusta. 

-Jälkeen päin kuulin, että em. auto oli tullut kovasti
ajaen tietä myöten etenevän komppanian keskelle, jokzi

täysin yllätettynä oli hajaantunut tien kahta puolta ja
auto senkuin kaasutti edelleen. Kk.komppania, joka
seurasi meidän komppaniaamme, oli ollut tulossa jo-
tain mäkeä alaspäin, kun tämä karkulainen tuli vas-
taan. Auton väistäessä hevosajoneuvoa, oli se ajanut
tien sivuun pehmeään lumeen juuttuen siihen. Tällöin
oli joku huomannut vanjat lavalla ja heittänyt kasapa-
noksen heidän seurakseen. Koko auto oli levinnyt niin,
ettei ketään jddnyt kertomaan mistä ja mitä varten he
olivat liikkeellä. Kuormana oli ollut pari konekivääriä
jotka myös rikkoontuivat. Oletimme, errä kuorma-au-
to oli läheterty nouramaan jorain jälkeen jäänyttä osas-
toa, tai sitren se ei rietänyr että Pojasvaara oli menerer-
ty, ja oli menossa sieltä noutamaan kuormaa.

Etenimme nyt tietä myöten siten, eträ puolet par-
tiosta kulki tien vasenta reunaa ja puolet oikeaa, minä
olin keulamiehenä, tunnustelijaa ei asetettu. Kilomet-
rin verran kuljettuamme huomasin edessäpäin kum-
mallakin puolen tietä vilkkuvan nuotioita, mutta mi-
tään ei näkynyt eikä kuulunut. Pysähdyimme fa levit-
täydyimme ketjuun valmiina vasraanorramaan viholli-
sen yllätyksen. Oli aivan hiljaista, kuu loi kelmeää va-
loaan metsään, jossa varjot olivat salaperäisen tummat
ja pitkät. Edessä loimottivat vihollisen sytyttämät
nuotiotulet tehden maiseman kovin salaperäisen näköi-
seksi. Kuuntelimme, ei mitään kuulunut, ei näkynyt
liikettä, 

- olikohan tämä kenties väijytys? Jotain oli
tehtävä ja nopeasti. Sanoin Lehroselle: "tule perässä ja
roiset varmistakaa sekä auttakaa rulella meitä jos tarvi-
taan". Lähdin kivääri valmiina, kumarassa tienreunaa
pitkin kohti tulia. Kuljettuani n. 60 metriä näin hyvin
ensimmäisen nuotion. Se paloi rauhallisesti valaisten
havumajaa, jossa ei näkynyt ketään. Jonkin matkan
päässä oli toinen nuotio ja siitä edelleen pitkin matkaa
kummallakin puolen tietä useita kymmeniä pieniä le-
pattavia nuotioita. Käskin Lehtosen olemaan varuil-
laan, sillä aioin mennä katsomaan mitä siellä olisi.
Hiippailin lähimmän nuotion luo, se oli tyhjä kota,
kuten seuraavakin. Joka tapauksessa paikalta oli läh-
detty aivan äskettäin. Mahtoikohan sillä ammunnalla
jonka kuulimme, olla mitään tekemistä tämän lähdön
kanssa? En jäänyt sitä harkitsemaalvaa,n ajattelin, että
nyt on mentävä eteenpäin ja nopeasti, ennen kuin alkaa
peloittaa. Huusinkin: "jatketaan matkaa ei täällä mi-
tään ole". Tuo kilometrin taival jonka nyt kuljimme
oli elämäni kovimpia taipaleita, ioka puolella oli nuo-
tioita ia havumajoja ja meitä oli vain yhdeksän miestä.

Jos yllätys sattuisi olisi taisrelumme ilmeisesti hyvin-
kin lyhyr. Mutta Jumala auttakoon meitä! Kuljimme
puolijuoksua, eikä mitään tapahtunut. Lopulta loppui-
vat nuotiot ia Karjalan turvallinen korpi ympäröi mei-
dät, suojaten lumipukuisia vaeltajia kuun kimalteisen
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lumen ja korpikuusien pitkien varjojen suojaan. Luu-
len, että fokainen silloin mukana ollut kaikessa hiljai-
suudessa kiitti lapsuutensa Jumalaa, ainakin minä tein
niin. Etelän miehelle oli yllättävää kuinka kirkas kuu-
tamo voi olla, sen valossa tuntee ihmisen useamman
kymmenen metrin päästä, mutta samalla se synnyttää
niin tummat ja jyrkär varjot, että niissä liikkuva ihmi-
nen on täysin näkymättömissä. Varjoja ia valoia hy-
väksikäyttävä lumipukuun sonnustautunut henkilö,
saa kävellä muutaman metrin päähän eikä häntä huo-
maa, aäni kuuluu, mutta mitään ei näy. Tie oli hyök-
käysvaunujen myllertämä, bensiinin ällöttävä haju
täytti ilman ja kaikesta näkyi, että tässä oli äskettäin
liikkunut suurempi yksikkö. Odottelimme kymmen-
kunta minuuttia, kummaltakaan puolelta ei kuulunut
mitään, ei edes yhteysmiestä. Päätin iatkaa markaa ja

odortaa vasta kun saan kosketuksen viholliseen, men-
tiin sitten vaikka Suofärvelle saakka.

Pari kilometriä kuljettuamme pysähdyn nopeasti,
sillä edessä olevan suoaukean roisella puolen olevalla
mäellä loimusi komea nuotio, jonka ympärillä oli aina-
kin 50 vanjaa lämmittelemässä. Pulina oli kova, se

kuului hyvin vaikka matkaa oli yli 100 metriä. Levit-
täydymme suon laitaan asemiin, varoitan jokaista, että
ei liikuttaisi varomattomasti ampua ei saanut, vaikka
meitä ammuttaisiinkin. Lähetin pari miestä taaksepäin
ilmoittamaan komppanian päällikölle, että olemme
saaneet kosketuksen viholliseen ja hänen olisi henkilö-
kohtaisesti tultava luokseni, sekä että komppanian olisi
oltava hiljaa, etteivät vanjat saa vihiä meistä. Käyn
tarkkailemaan nuotiolla olevia, heitä on rosiaan noin
50, mutta aina vähän päästä näkyy vartioita vaihdetta-
van, koska miehiä lähtee ja tulee iatkuvasti nuotiolle.
Ilmeisesti heilläkin on kylmä, pakkasta lienee nyt siinä
4O astetta. Meistä ei vanjoilla näy olevan aavistusta-
kaan, niin huolettomasti he käyrtåyry,rät. Komppanian
päällikkö tulee luokseni ja selvitän hänelle vihollisen
sekä samalla sanon, että olen valmis kiertämään tien
vasemmalta puolen sen sivustaan ja kun avaamme tu-
len, hyökätkoon komppania aukean yli. Hieta oli kui-
tenkin toista mieltä, kk:t asemiin ja ruliyllakkti seka

nopeasti juosten yli, aikaa ei hukattaisi kiertoliikkei-
siin. Tien kummallekin puolelle pantiin konekivääri ja
tuli-iskun piti jo alkaa kun pakkanen puuttui asioiden
kulkuun. Parin laukauksen jälkeen kumpikin kivääri
jäätyi, ei kuulunut laukaustakaan, vaikka miehet kuin-
ka yrittivät aseitaan tempoilla. Olimme hälyttäneet vi-
hollisen ia yllätys oli valunut hukkaan. Kovaa kiirettä
nuo muutamat laukaukset sentään saivat aikaan nuo-
tioilla lämmittelevien vaniojen joukossa. Suurin osa

lähti juoksemaan poteroihinsa, mutta joitakin jäi sam-
muttamaan nuotiota potkimalla sitä hajalleen. Todet-
tuaan, että yllätys oli epäonnistunut, Hieta huusi:
"Komppania hytikkiia!" ja lähti juosten ylittämään au-
keaa. Olin seissyt Hiedan vieressä ja lähdin ilman muu-
ta häntä seuraamaan. Juostiin lujasti ja vasta aukean

3Br

puolivälissä avasi vihollinen tulen, joka pimeästä joh-
tuen meni yli. Pääsimme onnellisesti yli suon, huoma-
simme tien oikealla puolella su«rhaudan, ionka reunan
suoiaan pysähdyimme. Olimme noin 50 metrin päässä

vanjoista ja ryhdyimme seuraarnaan miten suon ylitys
onnistuu, mutta emme nähneet yhtään miestä tulevak-
si. Olimme siis kahden juoss.:ct vihollisen puolelle, jos-
sa nyt kyyhötimme penkan suojassa. Todennäköisesti
olimme onnistuneet pääsemään huomaamatta aukean
yli, koska meitä ei ammuttu, vaan tuli näytti suun-
taantuvan komppanian asemiin suon toiselle puolelle.
Ilmeisesti pojat olivat pitkistä taisteluista niin väsynei-
tä, että eivät jaksaneet annerrua käskya rrou<lattaa ja
niin oli yllätys lopullisesti epäonnistunut. Aikiunme
ihmeteltyämme havaitsin liikettä tien reunassa, sieltä
lumen sisästä ryömi meitä kohden eräs aamulla tulleis-
ta täydennysmiehistä ja näin oli vahvuutemme kohon-
nut kolmeen. Vaikka kuinka olisimme etsineet uusia
tulokkaita, ei ketään näkynyt. Vihollisen tulituskin al-
koi hiljenryä, ilmeisesti se koetti tähystyksen avulla
saada selville, missä heidän rauhansa häiritsijät olivat.
Päätimme Hiedan kanssa huutaa Mäkelälle, että täällä
ollaan. Luutnantti huusikin: "Mäkelä pane komppania
liikkeelle, tulkaa nopeasti yli!" Mitään ei kuulunut,
tien oikealla puolella ollut vihollisen pesäke vain alkoi
ampua meitä n. 3O-4O m:n päästä. Onneksi kuu va-
laisi pesäkkeen paikan selvästi, näin piippolakin selväs-
ti lunta vasten sekä kiiluvat silmät, jotka tähyilivät
meihin päin etsien katseellaan meitä. Ehkäpä hän ei
hyvin nähnyt, koska kohottautui ja silloin oli minun ti-
laisuuteni. Pystykorvani sylkäisi tulta ja aron poika pu-
tosi hangelle valahtaen kaivamaansa kuoppaan. Toinen
vanja oli kytännyt vieressä ja heti kun olin ampunut,
leimahti hänenkin aseensa, mutta en ollut ensi kertaa
mukana, niinpä heti laukaistuani kyyristyin ja siirryin'
syriään ladaten aseeni uudelleen. Penkka pölisi ia jäl-
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leen olin kyttäysvuorossa, minulla oli moninverroin
edullisempi asema, koska itse olin varjossa ja vanja
kuun valaisemalla alueella. Seuraava laukaukseni hil-
jensikin pesäkkeen. Jo oli korkea aikakin, sillä kään-
tyessäni vihollisen nuotioon päin huomasin vanjan tu-
levan kyyryssä parinkymmenen metrin päässä meistä.
Onneksi nuotio oli syttynyt uudelleen palamaan, joten
näin miehen selvästi. Huoleliisesti ammuttu laukaus
pani miehen heittämään kuperkeikan mäen rinteessä.
Ei vieläkään kuulunut mitään omalta puolelta, pää-
timme huutaa uudelleen ja niin taas huusimme kuin
Jukolan veljekset yhteen ääneen. Vastaus tulikin, mut-
ta toisella tavalla kuin olimme odottaneet. Tällä aikaa
oli vänr. Auloskk.komppanian päällikkö, näyttelijä si-
vilissä, saanut kk:t kuntoon ja ne avasivat rulen, joka
alkoi pyyhkiä venäläisten miehittämää mäkeä. Oli to-
della nautinto katsella millä voimalla lddtynyt maa ja
puunkuoret sinkoilivat, kun kk:n suihkut piiskasivat
vanjojen asemia, mutta aina silloin tällöin ne laskeutui-
vat vaarallisen lähelle päitämme jolloin litistyimme
m^ata vasten. Tulitus loppui yhtäkkiä ja samalla alkoi
kuulua mahtava hyökkäyshuutomme HAKKAA
pÄÄttr, HAKKAA pÄÄLlrt se vyöryi komeana ko-
vassa pakkasyössä, vihollinen kiihdyttää tulensa äärim-
milleen, yksittäisiä laukauksia ei enää kuulu, vaan
kaikki äänet yhdessä muodostavat mahtavan sinfonian.
Hyökkäyksen päästyä vauhtiin se jatkuu ja taistelun
huuto ja melu kohoaa kohti korkeutta. Taistelun kiih-
ko saa meidätkin Hiedan kanssa valtoihin, en enää

muista kumman neronleimaus se mahtoi olla, mutta
hei, lähdetään vyöryttämään vanjojen asemia, tästä
vain sivusta, kyllä se menee. Hyppäsimme ylös ja läh-
dimme päin vanfojen asemia, jotka syöksivät tulta ia
kuolemaa hyökkäviin joukkoihimme. Ammuin muu-
taman kerran näkyviä maaleja, mutta en voinut todeta
osumia. Yhtakkia, huomaamattani, olen vanjan kuo-
pan reunalla, jonka pohjalla pari miestä kyyhöittää.
Ojennan aseeni heitä kohden ja laukaisen, mutta lukko
lyö tyhjä, olen ampunut aseeni tyhjäksi huomaamat-
tani. Nopeasti muutama askel taaksepäin ja uusi side
syöttäjään. Painaessani parruunoita syöttökoteloon iski
oikeaan ranteeseeni käsikranaatti, joka löi käden tur-
raksi. Tajusin vaaran ja muistin, että minulla on aikaa
kolme ja puoli sekuntia. Kumarruin tavottamaan vie-
reeni pudonnutta käsikranaattia ja sainkin sen käteeni,
mutta samalla jyrkässä rinteessä jalkani luistavat ja
kaadun vatsalleni kranaatti päsi irtoamaan kädestäni
ja vierähtä noin metrin päähän. Yritin tavoittaa sitä,
mutta silloin se räjähti. Kirkas välähdys, korvani me-
nivät lukkoon, tunsin voimakkaan töytäisyn koko oi-
kean puoleisessa kehossani ja jalka tuntui puutuneelta,
kipua ei tuntunut. Kaaduin räjähdyksen voimasta,
mutta samassa muistin, että vihollinen on aivan lähel-
läni ja lisäksi totesin, että ei tässä hullummin käynyt-
kdän. Nousin kiireesti ylös ja läksin juoksemaan uudel-
leen vanjojen poterolle. Otettuani muutaman askeleen

oikea jalkani petti ja kaaduin vatsalleni vaiaan kahden
metrin päähän pesäkkeestä. Kuulin kuinka pojat lä-
hestyivät, känsin päätäni katsoakseni missä saakka he

tulevat, samassa kilahti jotakin kypärän reunaan niskan
puolella. Käänsin päätäni ja näin käsikranaatin, joka
sihisi korvani vieressä. Nyt oli toimittava nopeasti ja

huolellisesti. Otin kranaatin käteeni ja heitin sen van-
jojen poteroon, jossa se heti räjähti. Aloin vetämään it-
seäni lähellä olevan kiven suojaan, ei matka kovin pit-
kä ollut, murta taisteluni ovat nyt taistellut. Oikea jal-
ka tuli hervottomasti perässä ja molempiin käsiin tun-
tui osuneen. Päästyäni kiven suojaan havaitsin poikien
juoksevan ylös mäen rinnettä. Huusin että jatkavat no-
peasti, sillä vanja irtaantuu. Samassa saapui luokseni
vdor. Mäkela joka huolestuneena kysyi, olinko pahasti-
kin haavoittunut sekä samalla huusi tuon tutuksi tul-
leen huudon "lääkintämies", joka aina sai minut tunte-
maan jonkinlaisra kammoa. Tosiaan aloin jo tuntea; et-
tä saisivat tulla hakemaan pois, alkoi palella ja muuten-
kin oli vaikea olo. Samassa näin lääkintäkersantti Kan-
niston tulevan vetäen ahkiota perässään toisen sairaan-
kantajan seuraamana. Luokseni päästyään he nostivat
minut ahkioon makaamaan, nopea tutkimus ja jotain
sitomista jalassa, sitten alkoi ahkio kolistella ja pomp-
pia poikien vetäessä minua tielle. Vihollinen ei ollut
vielä kokonaan irtaantunut, vaan tulitti yhtämittaa
kuliettavaa tietä, luodit pöllyttivät tämän tästä tien
pintaa, mutta pojat vetivät minua juosten, pysähty-
mättä, kunnes olimme päässeet aukean toiselle puolen
metsän suojaan. Komppanian huolto oli sijoittunut
sinne ja siellä minut siirrettiin hevosen rekeen heinien
päälle makaamaan, ajomies seka yksi lääkintämies kä-
vivät rekeen istumaan ja niin mentiin kovaa kyytiä
taaksepäin. Matkalla lääkintämies kertoi, että JSp. oli
jäånyt noin 10 km:n päähän johonkin taloon, sinne nyt
olimme matkalla. Nyt vasta huomasin kuinka kova
pakkanen oli, käsiä alkoi palella, samalla totesin, että
minulla oli vain toinen käsine jäljellä. Oli ollut hiki ja

paita oli vähän märkänä, nyt alkoi kasia palella. Koe-,

tin hieroa niitä, mutta käsiin koski, ei niitä sietänyt
hieroakaan.

Jalkaakin alkoi pakottaa, tuntui kuin olisi jalkaterää

väännetty alaspäin niin paljon, että se katkeaa. Teki
mieli huutaa tuskasta, mutta purin hammasta. Kylmän
tuntu unohtui kovan kivun rinnalla, en huomannut, et-
tä oikea käsi jätyi, kaikki sormet ja puolet kämmenes-

tä. Loppujen lopuksi pääsimme JSp:lle, missä minut
nostettiin pieneen tupaan. Sen lattialla makasi miehiä
vieri vieressä ja ihmeekseni huomasin kuinka suuret
tappiot olivat lähiaikana olleet. Huoneessa oli lämmin,
ilma veren ja lääkkeiden hajun kyllästämä. Aina kun
ovi avattiin pöllähti valkoista huurua oven täydeltä
huoneeseen, kuulin jonkun mainitsevan, että ulkona on

38 astetta pakkasta ja aina vain kiristyy. Jonkin ajan
kuluttua tuli peräkamarista lääkintävääpeli, joka kyy-
ristyi puoleeni ja kyseli mihin olin haavoittunut. Ilmoi-
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tettuani hänelle, että oikea jalka oli saanur sirpaleita ia
molemmissa käsissä taitaa olla myös jotain vilppiä, hän
puukolla sipasi housun saumaan ia yhdellä nykaisyllä
repäsi sen auki ylös saakka. Alusvaatteet hän leikkasi
saksilla auki ja niin oli jalka pal)aana, eikä aikaa ollut
mennyt kahtakaan minuuttia. Koetin kohottautua,
mutta ei siitä mitään tullut. Kun kyselin miten oli
käynyt, hän väänteli varovasti jalkaa ja totesi, että
poikki lienee, pannaan siteitä ja lasta. Kaikesta näkyi
että täällä oltiin totuttu nopeasti selvittelemään tällai-
sia tapauksia. Samalla kun minua sidottiin, kirjuri ky-
seli kaikki tarvittavat tiedot sekä merkitsi ne erikoiseen
korttiin, joka kiinnitettiin asetakkiin. Minua lohdutte-
livat sillä, että oli hyvä kun haavat eivät vuoda ja ettå
tästä saa pitkän toipurnisloman. Hyvä niin, mutra nyt
vasta tajusin, että todella joudun jättdnädr, oman yk-
sikk«ini ja lähtemään pois koko rintamalta jonnekin
kotirintamalle. Tuntui iollain tavoin orvolta, olimme-
han Tolvajärven taisteluiden aikana yhdessä niin monet
kolhut kestäneet, olin kuin kasvanut kiinni omaan
komppaniaani. Siinä lattialla maatessani koetin katsella
ympärilleni näkisinkö tutruja, murra valaistus oli huo-
no ja kun lisäksi olin lattialla, ei silmiini osunut muita
tuttuja kuin lääkintämiehemme, joka oli nukahtanut
lämpimän uunin kylkeen nojatessaan. Todella soin sy-
dämessäni noille aina valmiina oleville lääkintämiehil-
le levon hetken ia jäin tätä toivomaan kun itsekin nu-
kahdin. Heräsin siihen kun joku tuli luokseni ja koetti
paliastaa käsivarttani pistääkseen siihen morfiinipii-
kin. 'Laitetaan teidät kuljetuskuntoon", kuului selitys
kysymykseeni "mikä nyt on hätänä." "Sairasautot ovat
tulossa ja vievät teidät Värtsilään sotasairaalaan." Pi-
ristyin tuosta annetusta piikistä sen verran, että jaksoin
kayda seuraamaan mitä ympärilläni tapahtui. lJseam-
pia lääkintämiehiä hääräili tuvassa vaihtaen siteitä ja

antaen piikkejä. Lastoitus oli tukenut jalkaani ja oli vä-
hän parempi olla, tunsin kyllä jatkuvaa kipua, mutta
tuon piikin jälkeen se alkoi helpottua. Huoneen ovi oli
auki ja kuulin sieltä kapteeni Hetasen sanovan: "on se

kirottua, kun parhaat aina haavoittuvat rai kaatuvat".
Yllätyksekseni huomasin komppanian päällikkomme
tulevan kamarin ovesta ja harppovan lattialla makaa-

vien poikien yli sekä työntyvän ulos huuruiseen pakkas
ilmaan. Jälkeen päin kuulin, että hänkin oli saanut sel-
käänsä muutamia käsikranaatin sirpaleita. Tunsin saa-

neeni ionkinlaisen tunnustuksen toiminnastani taiste-
luissa, myöhemmin sain sotasairaalassa ollessa IV lk:n
vapaudenristin miekoin, sekä korotuksen ylikersantik-
si.

Ulkoa alkoi kuulua lähestyvien sairasautojen surinaa,
pian ovi lennähti auki pakkashuurun tulvahtaessa si-
sään tulijoiden edellä. Ulkona tuntui olevan kova pak-
kanen. Meidät paaripotilaat kannettiin ensimmäiseksi
autoihin. Ne olivat linja-autoia joista oli poistettu is-
tuimet ja niin oli sairasauto valmis. Minut nostettiin
aivan kattoon kiinni, naamastani oli kattoon matkaa
korkeentain 30 sm., alapuolellani oli vielä kahdet paa-

rir alakkain. Takapenkeille tuli istumaan muutama ns.
istuva potilas ia niin oli automme lastattu sekä valmii-
na lähtöön. Kuljettajan käynnistäessä auton, nousi hä-
nen vierelleen lääkintämies ja matka alkoi. Moottorin
ulvoessa lähti auto liikkeelle keinuen kuin laineilla. Ta-
loon iohtava tie oli huono ja kuoppainen ja auton jurra-
tessa ereenpäin heiluivat paarit arveluttavasti kannatin-
koukuissaan. Kipu alkoi taas tuntua ja valituksia alkoi
kuulua puolelta jos toiseltakin. Kuljettaja lupaili tasai-
sempaa kyytiä kunhan päästään oikealle tielle, mutta
tielle tultaessa vauhtikin lisääntyi ja auto heittelehti
entistä enemmän, olihan tie ollut vihollisen hyökkäys-
vaunuien kulkutienä. Kylmä alkoi meitä hätyytellä,
ulkona oli 40 asteen pakkanen, eivätkä sen aian lämmi-
tyslaitteet olleet niitä tehokkaimpia. Ikkunat jäätyi-
vät, vain kuljettajan puoleisessa tuulilasissa oli pieni
jäätymätön ala, jora lääkintämies jatkuvasti hankasi
tenulla ja glyseriiniin kostutetulla kangastukolla saa-

dakseen aukon pysymään senverran auki, että kuljetta-
ja sai pidettyä autonsa tiellä. Ei kai se vauhti niin kova
ollut, vaikka kuljettaja ja auto tekivät parhaansa. Maa-
tessani heiluvilla paareilla alkoi taas tuo reessä tunte-
mani kipu jalassa, mutta nyt se oli kovempaa, sillä lasta
esti jalkaa liikuttamas:a ja en voinut yläruumistakaan
liikurtaa koska katto esti kohottautumisyritykset. Koe-
tin kestää hammasta purren, mutta kipu vain yltyi ia
lisäksi alkoi tuntua suonenvetoa jalan lihaksissa. Koe-
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tin kaikin tavoin muuttaa asentoa, murta olin sidottu
paareihin enkä päässyt liikkumaan. Tunsin kuinka suo-
nenveto siirtyi isoihin selkälihaksiin, jotka alkoivat ve-
tää vartaloa taaksepäin kouruun. Huusin lääkintämies-
tä apuun, hän tulikin, muma ainoa mitä hän voi tehdä
oli lohdutus "täyryy koettaa kestää Tolvajärvelle saak-
ka jossa levähdetään ja päästään pois autosta". Tuska
yltyi sietämättömäksi, se pani väkisinkin huutamaan
ja tuntui mahdottomalta kestää enempää. Lienen me-
nettänyt foksikin aikaa tajuntani. Jumalani anna mat-
kan pian pädrtyä, en jaksa kauempaa, olenko tehnyt
niin paljon pahaa, että minua näin rangaisraan 

- aut-
gakn2 

-r sitten kaikki pimeni. Seuraavan kerran kun
tulin taiuihini makasin huoneessa. Ympärilleni oli pan-
tu lämpimiä vesipulloja, jotka lämmittivät suloisesti.
Suonenveto oli lakannut fa kipukin jalassa oli lievitty-
nyt, ilmeisesti olin saanut morfiinipiikin. Makasin
huoneessa jonka seinät olivat veistetty isoista punahon-
gista, mutta luotien jalkiä näkyi kaikkialla. Olimme
Tolvajärven matkailumaiassa johon oli perustettu kent-
täsairaala. Kuinka kauan olimme siellä olleet, siitä ei
minulla ollut mitään tieroa, sillä olin nukahtanut heti
tultuamme. Heräsin siihen kun minulle koetettiin an-
taa jotain juoravaa sekä samalla ilmoitettiin, että mat-
kamme jatkuu kohti Värtsilää. Lastaus kylmään au-
toon ja taas killuin paareineni jossain katon läheisyy-
dessä. Tärinä oli kuitenkin paljon vähäisempää, sillä
tiet olivat hoidettuja ja vauhtikin oli senmukainen.
Olin ilmeisesti saanut huomattavasti suuremman an-
noksen morfiinia, koska matka meni lopuilleen ennen
kuin sain uuden suonenvetokohtauksen. Matka pädrtyi
ja samalla oma via dolorosani, kärsimyksien gi6. 

- §m-
vuimme Värtsilään jouluaattona iltapäivällä, lyhyt tal-
vinen päivä alkoi hämärtyä, kun meitä nostettiin sai-
raalan suojiin. Oli suorastaan käsittämätöntä se puh-
taus ja lottasisarien huolenpito mihin jouduimme, tun-
simme todella tulleemme takaisin sivistyneeseen maail-
maan. Mikä naurinto olikaan saada peseytyd jaajaapar-
tansa sekä pästä vitivalkoisren lakanoiden väliin nuk-
kumaan. Uni olikin suurin toiveemme, olihan kulunut
yli kaksi viikkoa siitä kun olin saanut kunnolla nukkua
ja silloin Värtsilän työväenralon näyttämöllä, matkalla
rintamalle.

Oli niin sanomattoman hywä olla, kaikki tuntui vai-
puvan pumpulinpehmeään utuiseen uneen, NUKUIN

Tajuntaani tunkeutui jotain valoisaa..., sitten kuu-
lin tuon vanhan ja aina uuden virren "Enkeli taivaan
lausui näin...". Missä olen, mitä on tapahtunut? Ihana
tunne tdyttdä mieleni, runnen vajoavani pehmeään
lämpimään, jonnekin missä on hyvä olla, saa nukkua
nukkua...

Mitä tämä on, olenko kuollut ja onko tämä taivas?
Kuulen laulua ja soittoa, katselen ympärilleni, vähin
erin tajuntaaoi alkaa hahmoittua jotain todellista, joka

palauttaa minut maan kamaralle. Kuulen viereltäni hil-
jaisen vaikeroivan äänen rukoilevan: "Rakas Jumala,
ota minut luoksesi, anna anteeksi minun suuret synti-
ni, armahda minua." Hetken hiljaisuus, korinaa, kuu-
len kuinka ihmisen on vaikea hengittää. Käännän pää-
täni, vieressäni makaa keski-ikäinen parroittunut mies
puoli istuvassa asennossa, silmät auki kattoon tuijot-
taen. Tunnen miehen, hän on komppaniamme täyden-
nysmiehiä, jotka tulivat eilen rintamalle. Huomates-
saan, errä olen herännyt hän katsoo minuun ja sanoo:
"kuolenko minä, onko näin Jumalan tahto, on niin vai-
kea olla, kuula meni rintani läpi, sano kuolenko...".
Koetin lohduttaa, "kyllä sinä paranet, ole levollinen ja
luota Jumalan apuun". Katsoessani ympärilleni huo-
maan, että makaan sairaalassa missä on parhaillaan jou-
lujuhla meneillään. Kuulen kuinka pappi julistaa tuota
iki ihanaa joulun sanomaa "Maassa rauha, ihmisillä hy-
vä tahto", onko niin?

Makaan kauniissa puhtaassa sängyssä, valkoisten la-
kanoiden välissä. Liikutraessani itseäni tunnen kipua
oikeassa jalassani, molemmat kädet ovat kipeät, jalka
ei liiku lainkaan, koskee vain kovasti. Vähin erin alkaa
muistini saavuttaa todellisuuspohjaisen jalansijan ai-
voissani. Olin siis haavoittunut ja makasin sairaalassa,
sekä nyt on jouluaattoilta. Sotajoulu 19391 Talvisodan
joulu! Koetan nousta vuoreessa istumaan, koskee,
maailma pyörii silmissäni, kaikki häviää punaiseen ve-
renkarvaiseen utuun. Retkahdan vuoteelle, taas on niin
hyvä olla. Kuulen hiliaisen äänen sanovan, "oletteko
herännyt, hyvää joulua". Avaressani silmäni näen vuo-
teeni vieressä lottasisaren, joka tarjoaa jotain juotavaa,
hymyilee ja kertoo, että nyt on joulu ja joulupukki on
tuonut minulle joululahjan sillä aikaa kun olen nukku-
nut, sekä ojentaa viereiseltä pöydältä minulle almana-
kan. Se on minulla vieläkin muistona v. 1939 joulusta,
jonka vietin Värtsilän sorasairaalassa. Kovin pieni tuo
lahja oli, mutta se teki kuitenkin mielen niin iloiseksi,
se kun annettiin iloisella mielellä, hymyillen. Kiitos
teille te uupumattomat lottasiskot!

Talvinen ilta on pimentynyt, valot sammuvat sairas-
huoneesta, jossa meitä makaa useita kymmeniä ruskai-
sina kuumeen polttaessa rikki raastettua kehoa, rukoil-
len kuka mitenkin, niin kuin joskus ennen lapsena
olimme oppineet, tavoittaen Jumalaa vapisevin huulin,
kurjana syntejään anteeksi anoen. Pimeässä kuului
kuinka aikuinen mies, taistelija, puheli äidilleen kuin
pieni lapsi, mutta kohta karmeasti karjaisten huusi
kuolemaa viholliselleen, jonka kanssa paini kuoleman
sylipainia Karjalan korvessa kuumeen himmentämin
aivoin.

Makaan vuoteellani, ajatukseni liittävät minut ta-
kaisin yksikkööni, tuonne Karjalan suurille saloille iki-
honkien joukkoon, jossa te veljet taistelette voitokkaas-
ti vainolaista vastaan kovassa pakkasessa. 

- 
Silmistäni

puristuu kyynel, olisin luonanne, 
- 

muistikuva him-
menee, nukun, olen jälleen yksi teistä.
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Erään patalioonan
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Talvi tuli melkein huomaamatta. Harjoitusmaas-
tomme sai lumipeitteensä ja Kymijoki meni jååhån.
Pakkanen kiristeli hampaitaan, mikä kuitenkin oli
vielä pientä siihen verraten, mitä tuleman piti. Yleisti-
lanteestakin olimme selvillä, kiitos radion ja sanoma-
lehtien. Tiesimme että Paasikivi oli matkustanut Mos-
kovaan neuvottelemaan ja palannut takaisin sekä

matkustanut sinne uudelleen. Alkoi levitä sellainenkin
kåsitys, että annetaan Paasikiven vain matkustaa
edestakaisin ja lähdetään me kotipuoleen, jossa perhe
ja monet työt odottelivat.

Tämå ajatus kuitenkin kaatui hautaan marraskuun
mukana. Oli tapahtunut jotakin uskomatonta: Neu-
vostoliitto oli julistanut sodan Suomelle. Sen maavoi-
mat ylittivåt rajan monessa kohdassa ja lentokoneet
lensivät Inkeroisten yli. Niitä ammuttiin it-konekivää-
reillä, Terneillä jopa taskuaseella ennen kuin selvisi,
ettei ammunnasta ollut mitään hyötyä. Tulipa kuiten-
kin pahin into puretuksi taivaan tuuliin, mikä oli tär-
keä asia sekin. Ensimmäisen sotapäivän iltana sairas-
tikin koko pataljoona kipeytyneitä niskojaan. Oli teh-
ty se mitä oli voitu tehdä. Miesten sormet syyhyivät.

Moni asia muuttui nyt: pimennys piti olla ehdotto-
man täydellinen, lomat lopetettiin ja koulutusohjel-
maan tuli sodan vaatimaa tiukkuutta. Rakennettiin
havumajoja maastoon ja yövyttiin niissä. Ennemmin
tai myöhemmin tulisi meidänkin vuoromme ja silloin
olisivat kaikki taidot tarpeen.

Itsenäisyyspäivdnå pidettiin juhla kansanopiston
suuressa juhlasalissa. Opiston johtaja piti "elämänsä

puheen" ja 'Jumala ompi linnamme" kajahti taval-
la, joka ei hevin mielestä unohdu.

- 
Milloin lähdetään, saattoi lukea miesten kas-

voista joka päivä? Heti kun meitä tarvitaan, oli pääl-
lystön harkittu vastaus.

Mutta joulukuu kului, ja miehet tottuivat odotuk-
seen. Saatiin kuulla Tolvajärven suuresta voitosta ja

lisää oli luvassa. Mieliala pysyi korkealla, vaikka sa-

nomalehtien sivut täyttyivätkin sankarivainajien kuo-
linilmoituksista.

Mutta mikään ei ole liian paljon silloin, kun kan-
sakunnasta ja sen olemassaolosta on §symys. Tiesim-
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me Suomen taistelevan elämästä ja kuolemasta. Oli
syntynyt yksi kansa, yksi rintama, talvisodan taistele-
va Suomi. Joulukuun lopulla oli tilanne Laatokan
koillispuolella sikäli vakava, että uudet, ripeåt toi-
menpiteet olivat tarpeen. Niinpä sodan johto päätti
heitråä kaksi etelärannikon puolustukseen määråttyä
pataljoonaa Laatokan koillispuolelle IV AK:n käyt-
töön. Toinen näistä oli Er.P 22. Meidän vuoromme oli
tullut.

Harvoin lienee mikään yksikkö kuormannut niin in-
nostuneen mielialan vallitessa kuin me kuormasimme.
Helposti nousivat ajoneuvot ja hevoset vaunuihin,
miehet vieläkin helpommin. Vaunutkin ehtivät siinä
kiireessä loppua, mutta toimelias asemavirkailija jär-
jesti niitä lisää. Pitihän pojilla olla vaunuja. Syy vau-
nujen loppumiseen oli lähinnä saarnafiune käs§n
puutteellisuus sikäli, ettei siinä mainittu, montako päi-
väannosta muonAa ja rehua pataljoonan piti varata
mukaansa. Niinpä sitten kuormasimme vaunuihin ko-
ko varastomme. "Sotatoimialueellahan niitä juuri tar-

vitaan", perusteli komentaja toimenpidettä.
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;Taluisodassa
Ja sitten vihelsi juna, vaisusti mutta toivehikkaasti.

Veturi pohkaisi kerran, toisen oikein hal jetakseen,

mutta valtaisa mato vain vähän venähti. Piti ottaa
pakkia ja yrittåä kolmannen kerran. Ja kas: viimei-
nenkin vaunu alkoi kitiser,än vierimisensä huurteisilla
kiskoilla. Haikeakasvoiset saattalat jäivåt asemalle.
Sodan romantiikka väreili lämpimänä ilmasa pakka-
sesta välittämättä. Inkeroinen jäi, palasi arkeensa.

Matka Sorravalaan vei vajaan vuorokauden. Kah-
desti olimme olleet metsässä hävittäjäsuojassa ja ker-

ran korjanneet rataa. Pommitetun Elisenvaaran näke-

minen karmaisi oudosti. Sodan julmat kasvot katseli-
vat meitä läheltä.

Sortavalassa saimme kauan kaivatun kenttäkeittiö-
täydennyksen, ja ilolla se vastaan otettiinkin. Ilomme
oli kuitenkin ennen aikainen. Seuraavana päivänä ni-
mittäin huomaniin niiden jokaisen olevan käyttökel-
vottomassa kunnossa. OIi kai tapahtunut jokin vali-
tettava erehdys. Onneksi vanhat keittopatamme oli-
vat vielä mukana. Entäpä jos olisimme ehtineet luo-
vuttaa ne poisi'

Eteen§önne§ asema Ruokojärvellä.

L. VIRTANEN

Matkaselästä iunamme sulrntasi itäär-r, ja szrmalla

saimme tietää purkauszrscrttiutlrrle: Leppäsilta' Sinne

saavuttiin puolenpäivän aikaan ia kr-rin til;rr-rksesta zrl-

koi lumisade, joka suojasi purkar-rksetr.

Muonzrn ja rehun kanssa olimmc kuiter-rkin jouttla

ihmeisiimrne. Niille ei ollut meillä aioneuvojzr, ja Lep-

päsillan ETp:llä (elintarviketäydennyspaikktr) ei ollut
riittävästi suojia varastoidakseen terrvikkect, joita sc ei

ollut tilannut. Olimme lähtencet matkrran liian run-

sain eväin. ETp:n miehet manasivat meitä ja me puo-

lestamme heitä. Mutta mikäpii iluttoi. N{e läksimn-re

ja tarvikkeet saivat jäädä raclan varteen.
Ensimmäinen majoituspaikkamme oli eräs kylä pa-

risen§mmentä kikrmetriä Leppäsillasta lioilliseen.
Lunta oli tddllå paljon enetnmäu kuin Kymenlaaksos-

sa ja lisää satoi. Hevoset ponnistelivat, kuormat vaio-

sivat... Mutta perille tultiin ia lumen valkoinen käsi

peimi jälkemme.
Saimme tietää tulleemme alistetuiksi 1-3. D:lle, jo-

ka puolestaan oli antanut meidät JR 38:n käymöön.

Komentajan-rme kävi ilmoittautumassa eversti Olkko-
selle Impilahden pappilassa. Täällä selvisi, että eversti

oli ollut 20 vuotta sitten silloisen kapteeni Leinosen

komppaniassa nuorena luutnanttina. Mutta nyt ei ol-

lut aikaa muistella menneitä.
Pat;rljurna sai käskyn siinyä Vuorilamnlen maas-

toon, jossa pieni määrä pahvitelttoja odotti meitä. Sin-

ne saimme verrus- 1a valjastäyder-rnykscn. Myöskin

aseet vaihdettiin. Saimrne oikein kuormastokolonnan,
joka yön aikana toi ja vei. Aloimne olla niin kuin
muutkin patalirx»at.

Tulikasteemme tapahtui liyökkäyksessä, jota luon-

nehdittiin väkivaltaiseksi tiedusteluksi. Hyökättiin Sys-

§änjoen yli Kitilän muodosttunassa olevan suurmrltin

alueelle suoraan pohiclisester, saatiin kiivasta tulta si-

l'uilta ja edestä, pureuduttiin maastoon, maattiin päi-

vä hangessa 30 asteen pakkasessa ia vetäydyttiin hä-

märissä takaisin. Tappiomme olivat suuret kaatunei-

fla, haavoittuneina 1a etenkin paleltuneina. Tuntui
vaikealta uskoa, että saavutetut tulokset vastasivat

uhreja.
Mutta oli tehty niin kuin oli käsketty!
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Siitä alkoi matkamme Laatokan koillispuolen mot-
tisokkeloissa. Alistettu yksikkö on monasti vieraan he-

vosen asemassa: Paljon ryötä ja vähän lepoa.
Ruokojärvellä pidimme vihaa viikon ajan, kunnes

vihollinen vetäytyi etelään. Sen tankit juuttuivat lu-
meen, michet paleltuivirt asemiinsa.

Hyökättiin Jehrilänmäelle pakkasen seuraressa mu-
kana jäinen elohopea kourassa. Siellä kaatui eräs par-
haistamme, res.vänriklii Kuikka ja Hyt,ämäki haa-
voittui vaikeasti. Mutta tuo kiusallinen mäki vallat-
tiin lopuksi.

Taas oli uutta ryötä tiedossa, tällä kertaa etelässä
Koirin<rjalla. JP 4 ("Hiipijä") oli ottanut ja pitänyt
Pukitsanmäen ja meidän piti vapaurraa tuo mainio
j<rukko muuhun käyttöön. JR .39 ja eversri Aatti oli
nyt isäntämme.

Matka Pukitsanmäelle oli vähällä päätq'ä huonosri.
kun opparamme erehtyi tiessä ja pataljoona pääsi r>sin

ruuhkautumaan aivan etulin jan runrumiiiln. jolloin
pari kranaattia räiähti ensimmäisen komppanian ri-
veissä poistaen niistä mm. lääkinräaliupseerin ja sai-

raankantajan eli juuri ne michet, joira kipeimmin sil-
lä hetkellä tan,ittijn.

Pukitsanmäki oli juuri menetetty saapuessamme pe-

Pukitsanmäki
(vasemmalla,
taustalla
Viinamäki).

Er.P22:n komentaja,
majuri M. Leinonen
Pukitsanmäellä.

oli entuudestiran rintamakokemr-rsta, ja että hän ties
yhtä ja toista venäläisestä sotilaastzr hei&in entiseni
esimiehenään. (Saadut vangit hän kuulusteli itse pa
tal joonaportaassa.)

Kerran eksyi komentokorsulle parikymmentä hajal
le lyödystä motista harhailemaan lähten1.ttä vanjai
ja silloin tarvittiin kaikki aseet puukkoja myöten, en
nen kuin voitiin palata normaaliin päiväjärjestykseen
Niinpä majuri saikin sitten päähänsä pitää pienen sul
jetun järjesryksen kertauksen "entisille alaisilleen", ji
niin alkoivat venäjänkieliset komentosanat kaikua lu
misessa korvessa. Mutta jopa syntyi liikettä. Tuskir
uskoimme silmiämme, me hitaat su«rmirlaiset. Parissr

kohdin oli ohjesääntö ehtinyt muuttua siten vuosier
191i-lr. mutta asia korjatriin ja sLrljettu iatkLri hy

vässä 1'hteisymmärryksessä, kunnes puhclimen kilahdu
komentoteltasta keskeytti harjoituksen.

Helmikuun lopussa saimme käs§n: Er.P 22 siirty'.
pois iV AK:n käytöstä ja keskitetään viipymättä Vila
joelle. Purkausasema Pulsa.

Pataljmna täydennettiin nyt määrävahvuuteensz
Saimme miehiä, hevosia jne. Itse 1.3 D:n huoltopääl
likkö (Puhakka) ilmestyi komentopaikkaamme valvc
maan lähtöämme. IV AK antoi päiväkäs§ssään ki
tokset ja toivotti hyvää jatkoa. Ensrmmäinen "päivZ

marssimme" päättyi Olympia§lään, josta taas häm?

rissä jatkoimme Leppäsyrjän asemalle, missä vaunt
odortivat. Toista oli nyt kuormaus kuin Inkeroiste
asemalla. Siitä pitivät vihollislentäjät huolen. Kuo
maus keskeyryi useita kertoja ja kk-luodit pirstoivi
vaunujen laudoitusta ja pollyttivät lumihankea. O

rille ja niinpä se miehissä vallattiin takaisin. Myö-
hemmin se menetettiin uudelleen, mutta otettiin kah-
den epäonnistuneen yriryksen jälkeen takaisin. Ja nyt
siellä pysyftiin. Kolmas komppaniamme (T. Kilpi-
nen) piti siitä huolen, vaikka vihollisen tykistö tulitti
mäkeä niin, että Hunttilan aukean lumi pöllysi sa-

malla kuin mäen laki mustui ia halkosavotta sen

laella edistyi. Tää11ä päättyi mm. nuoren kornetti Ez,o-

lan elåmå.
Myöskin partiotoiminta <>li vilkasta. Monena yönä

lähetettiin partio eturnaastoon mäen sivustoilta, eivät-
kä kaikki niistä suinkaan palanneet. Sota vaati ve-
ronsa. Saimme tosin miehistötäydennystä, mutta
komppaniat olivat jatkuvasti vajaalukuisia.

Näinä kovina viikkoina tulimme näkemään, kuinka
suurimerkityksinen asiir oli se, että komentajallamme
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suorastaan ihme, että selvisimme vain parin miehen
haavoittumisella.

Viimeinen kädenlyönti IV:n AK:n kanssa olivat ne
viinalaatikot, jotka reilu isäntämme lähtöhetkellä nos-
ti junaamme matkaeväiksi. Näinköhän olisi uusi isän-
tå yhtä reilu, koetettiin arvailla samalla kun todet-
tiin, että me nyt olimme matkalla alkuperäiseen teh-
täväämme. Tämä tähänastinen oli ollutkin vasta har-
joitusta. Sellaisesta se varsin hyvin kävikin, sillä mie-
het luottivat nyt itseenså ja pädllystiiönsä, joka puoles-
taan luotti alaisiinsa. Suhde oli saumaton.

Siitä muodostui vaiherikas matka. Sää oli kuulas
pakkassää, ja vihollisen lentäjät pahalla pällä. Mitä
etelämmäksi tulimme, sitä vihaisempia vastaanottoja
saimme, kunnes meidän vihdoin oli pakko pysähtyä

t \.L,., Joukkoia lmpilahden tiellä.

odottamaan hämärän ruloa. Sekin tuli arkanaan ja

matka jatkui. Yöllä saavurtiin Pulsaan ja aamuhä-
märissä oltiin valmiit siim'mään etelään, rannikolle.
Kuin tilauksesta taivas peitryi siunattuihin pilviin,
joista pakkaslumi hilialleen ripoutui alas. Säänhaltija
maksoi meille velkoiaan.

Mutta pian kaartui taas teräksinen sini kuulaana
lumisten maisemien yllå ja srunan tien olivat T§aikat
jälleen kimpussamme. Edellä hiihtäneet komppaniat
ehtivät ajoissa määräpaikkaan Säkkijärven Lahtialan
maastoon, mutta kuormastomme joutui Mäkipaakko-
lassa pommituksen kohteeksi ja menetti kuusitoista
hevosta ja viisi miestä. Hyökkäys suoritettiin takaa
päin matalalla lentäen eikä pommittajaa voi tosiaan-
kaan moittia epätarkkuudesta. Surkeata katseltavaa
oli kuormastomme tämän koettelemuksen jälkeen.

Mutta eteenpäin mentiin. Keli oli hyvä, eikä talvities-
såkään ollut moittimista, etenkin kun karjalainen
huumori vielä istui seuralaisena reen sevillä. Tarpeel-
linen seuralainen tuo viimemainittu nyt olikin.

Nuo kaksi viikkoa Vilajoella ovat aikoja, joita ei

mielellään muistele. Viestiyhteydet olivat kehnot, lä-
hettejä jäi matkalle, käs§t myöhästyivät, saaui vää-
rinkäsityksiä. Oli monta isäntää: Rannikkoryhmä,
"Lyytisen esikunta" ja lopuksi vielä Haminan lohko.

Ja vihollinen kävi koko ajan päälle vimmatusti. Se

tulvi Suomenlahden jäisen lakeuden yli suurina parvi-
na hyökkäysvaunujen avustamana, valtasi saaren toi-
sensa perästä, löi niiden sitkeät puolustajat verissä
päin takaisin ja sai vihdoin jalansijan mantereelta
pureutuen Vilaniemeen, josta sitä ei onnistuttu heittä-
mään enää takaisin. Paremminkin se vain laajensi sil-
lanpääasemaansa, kunnes se vihdoin tarmokkain ja
paljon verta maksanein toimenpitein saatiin rajoite-
tuksi. Joukkosidontapaikkamme työskentelivät korkea-
paineen alaisina. Ruumisröykkiöt kasvoivat. Jokaisen
ahkion pohjalla oli vena. Vihollisen lentokoneet ja

rykistö pitivät tiet ryhjinä päiväsaikaan, mutta yöllä
tåyttyi tie ajoneuvoista: joukot huollettiin, ruokaa ja
ammuksia tuli. Taistelu jatkui. Koko aikana ei tai-
vas sulkenut sinisiä silmiään, vaan katsella mollotti
meitä ja kärsimyksiämme tunnottomana. Se kuuli ru-
kouksemme, kuuli haavoirtuneiden tuskanhuudot,
mutta oli päättänyt pysyä tunnottomana... kunnes se

vihdoin heltyi sekin. Vihollisen tykistö nousi raivoon-
e, ampui taukoamatta erään aamupäivän, ja sitten
klo 11.00 lopetti äkkiä. Kaikkialla tuli hiljaista. Se

huusi niin, että saimme ensi hetkinä pidellä korviam-
me. Sitten ihmeteltiin tapahtunutta ja samassa saa-

tiin kuulla, että oli 13.3. klo 11.00: rauha oli solmit-
tu.

Pahasti harventuneet rivit kokoontuivat. Kaksi
viikkoako oli näin ehtinyt harventaa rivimme? Oli
L:uin kitkiiän koura olisi edennyt niitä pitkin. Mutta se

oli totta. Ja jäljellä olevatkin katselivat toisiaan ve-

restävin ja väsynein silmin. Olimme pikaisen levon
tarpeessa.

Saimmekin levätä pois pahimman väsymyksen. Sit-

ten aloitettiin paluumarsi. Se suuntautui Miehikkä-
lään, jatkui sieltä Neuvottoman ja Karhulan kautta
Kotkaan, jossa vanha isäntämme Kotkan Iohko otti
meidät vastaan. Hyvän vastaanoton se oli järjestänyt-

kin: majoitus oikein rakennuksissa, saunomiset, vaat-
teiden vaihto jne. Sitten levättiin monta päivää. Piti
kin riittää unta niin paljon. Mutta jos ajattelee, pal-
jonko sitä oli viime viikkoina jåånyr rästiin, ei ollut
mitään syytä ihmetelld asiaa. Kauan kireällä olleet
hermot olivat nyt lauenneet ja se vaati unta, ja jäl-
leen unta. Kun oli tarpeeksi nukuttu, mentiin ravinto
laan, jossa oli oikein tuukattu pöytä, salvetti ja nätti
neitonen tarjoilemassa. Juomarahaa.kin heitettiin pöy-
dälle: olihan meillä sääsryneitä päivärahoja. Mutta

I
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tästäkin herrastelusta saimme pian taqpeeksemme.
Mieleen tulivat muut asiat: koti ja omaiset. Eikö ollut
jo aika päästä kotiin? Sotahan oli ohi. Nyt oli rau-
hantöiden ja leivän leventämisen vuoro. Karjala oli
menetetty. Nyt kysyniin miehiä auran kurkeen. Meitä
|okaista tarvittiin kipeästi kotona.

Mutta isot herrat olivat päättäneet toisin. Eräåoå
päivånä maaliskuun lopussa sai komentaja käs§n:
Er.P 22 siirqry Kotkan Lohkon jalkaväkivarmistus-
osastoksi ja miehittää pääosillaan Haapasaaren ja
yhdellä komppanialla Kaunissaaren.

Miesten kasvot olivat näkemisen arvoiset, kun tämä
tieto ehti heidän korviinsa. Ettäkö nyt ulkosaarille, me
todelliset maakravutT Mielestämme toimenpide oli
372
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Ruoko-
iärven
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ItÅ\:{ ---.

Vilaniemen
kylä
palaa.

Venäläiset hyökkäävär
Suomenlahden jäällä panssarivaunujen
vetämien kilpien suojassa.

vallan päin seiniä. Sadattelua kuului vielä silloinkin,
kun liukkaalla hankikelillä sujuttelimme ohi Rankin
1a Kirkkomaan kohti Haapasaana. Aavat ulapat
olivat vieraita sisämaan pojille, ja vähitellen vaihtui
sadattelu hiljaiseksi ihmettelyksi. Kannattihan nyt
kai meren jäidenlähtökin katsella valtion laskuun,
kun tilaisuus näin tarjoutui.

Haapasaaressa kului aikamme pelkän olemisen
merkeissä. Palvelusta tietenkin oli, mutta se ei sanot-
tavasti rasittanut. Ainut täyspaineella työskentelevä
elin oli pataljoonamme komentotoimisto, jossa kuu-
meisella kiireellä kunnostettiin kantakortteja. Tåtå
kiirettä kävivät miehet silloin tällöin katsomassa omi-
tuisen nautinnollinen hymy kasvoillaan.
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Tehkähän töitä paperipinnarit, että vanhat
pääsevät siviiliin, tokaisi joku saaden muur nauraa rö-
häyttämään.

Haapasaaressa vasta ehdittiin huomata, mitä ma-
jurillemme oli oikeastaan tapahtunut. Hänen pullea
olemuksensa oli sotakuukausina menettänyt kilon toi-
sensa jälkeen, niin että vaarreet riippuivat nyt väljinä
hänen pädlldån. Parisen§mmentä kiloa oli valunut
Laatokan koillispuolen ja Vilajoen hangille. Syksyn
aikainen raskas astunta oli muuttunut kevyemmäksi.
Ainainen hengäsryminen oli tipotiessään, ja mies tunsi
voivansa paremmin kuin moniin vuosiin.

Sitten joutui jäiden lähtö. Sen näkeminen on mah-
tava elämys sisämaan asukkaalle, elämys, joka ei he-
vin unohdu. Ja entäpä se päivä, jolloin ensimmäinen
laiva saapui Haapasaareen jäätelien vielä uiskennel-
lessa sinisellä meren selällä. Silloin seisoi koko patal-
joona rantakalliolla kuin juhlassa. Ensimmäinen lai-
va. Se veisi meidät siviiliin, kotiin.

Mutta ensimmäinen laiva vaihtui toiseksi ja toinen
kolmanneksi jne., eikä mikään merkki viitannut sii-
hen, että färtäisimme saaren. Samanlaisena viiruna
nä§i Suursaari etelässä. Saman värisenä läikkyi meri
tdnääo kuin eilenkin, eikä päiväjärjesryskään luvannut
mitään vaihtelua.

Näin meni huhtikuu, meni vappu. Sää lämpeni.
Tuuli heräsi ja vaahtoisien tyrskyjen katseleminen
vangitsi sisämaan miehen silmän. Tuossa näytelmässä
oli jotakin suurra, kunnioitettavaa. Sisämaan asukas
katseli sitä lakki kädessä. Mitään tähän verrattavaa ei
ollut kotipuolessa.

Opimme paremmin ymmärtämään saaren ja ranni-
kon asukkaita. Heillä on meri aina lähellän milloin
millaisenakin. Hei&in on elettävä meren mukaan, ol-
tava rohkeita ja kestäviä, tåytettåvä ne mitat, jotka se

kulloinkin asefti ia vaati. Se oli enemmän kuin se

kuusi, jota meidån siellä kotipuolessa oli kuuleminen.

Joutui toukokuu. Lähestywän kesän merkit ilmestyi-
vät: ruoho kasvoi, lehti syntyi, aurinko lämmitti...

Sitten aivan kuukauden lopussa levisi tieto, että pa-
taljoona kotiutetaan. Se oli kuin humaus, joka het-
keksi löi sekaisin. Vanhojen miesten sodan ja koti-ikä-
vän riuduttamiin kasvoihin kohosi innostuksen puna
ja silmiin syttyi jotakin kauan sammuksissa ollutta.
Kotiin! Kotiin!

Päästiinkin kotiin, jopa nopeammin kuin oli osattu
odottaakaan. Laiva vei meidåt Kotkaan, jossa muo-
dollisuudet selvitettiin kaikkea virastokankeutta viero-
valla tavalla. Ja niin vihelsi odotettu juna. Sitä en-
nen oli kuitenkin itse Kotkan poliisilaitoksen Musta-
Maija våhållä kaatua §ljelleen zrseman edustalle 

-pelkästä riemusta vain. Mufta onneksi juna vihelsi
ajoissa ja pataljoonan paperit säilyivät puhtaina.
Er.P 22 oli matkalla kotiin. Sen vaiherikas tarina
talvisodassa oli päätynyt.

Ars

ESA AlrlTTALAlll
KAUKOPARTIO.SARJA
Esa Anttala on tunnetuimpia sota-
kirjailijoitamme. Hänen kaukopar-
tiokuvauksensa ovat nyt ilmesty-
neet kahdeksanosaisena kirjasarja-
na.

llahduttavan huokelta: Sarlaan kuuluvien kirjojen kappalehinta on
vain 15 mk ia silti ne on sidottu edustaviksi ia kestäviksi. Kun tilaat-
te koko sarian saatte Päämalan kaukopartlo -kl4an täy8ln ilmai-
s€k3i, jolloin sarjan hinta on vain 1OS mk. TILATKAA HETI niin
SÄÄSTÄTTE 21,-, sillä sarjan hlnta nousee i26 mk:aan!!!
ilaksun voitte suorittaa myös korottomilla kuukausimaksuehdoilla:
kirjat vastaanottaessanne 1S,- ia sen jälkeen 1S,-/kk.
Pikapalkinto: Tilatessanne sarjan kymmenen päivän aikana tulee
Teille lähetyksen mukana ilmaiseksi muovikaritlnen rcngasmuls-
tikirja, jonka kätevä koko on g x 1 l cm ia ovh. on noin i0 mk.

r r 
- 

r rTilatkaa tällä kupongllla r I r r 
-Lähettäkää minulle postivapaasti Anttalan KAUKOpARTIOSAR-

JAN teokset: Päämajan kaukopartio, päåmalan kaukopartio saar-
ro.k8i83a, Hopeaa rajen takaa, Påämala kutsuu - kiukopartio,
Viimeinen partio, Kädet ylös kaukopdrtlo, Aavepartio ia kuriiri
katoaa. Pikatilausetuna saan rengaamuistlon.
Maksun suoritan käteisellä tr /kuuliausimaksuehdoin I

I rui,ni .

(painokirjaimin - kiiros)I
; Osoite

I
I
I
I
I
I
!

KIRJA-SILTA OY Raatihuoneenk. 4, Hämeenlinna .
Puh. tilaukset 917-22388 I

JERMUN
LP.KANSIO

muistoksi itselle
!ahjaksi aseveljelle
tulia isiksi tuttaval Ie

Kaksi lp-levyä kansiossa vain mk 30,-
JERTTU sisältää 32 suosiluinta ja alkuperåistä scta-ajan
iskelmää ia laulua: mm. Sinne jonnekin, Aänisen'aallot,
Eldankajärven lää, Pelko pois Rosemarie, Pikku lrmeli,
Möttönen monnina, Särkyneitä toiveita, Kirje sieltä jostakin,
Tellervo, Liisa pien, Sillanpään marssilaulu, Aseveikko,
Muistoja Syväriltä, Kaarina, Sinäkö äiti, Orvokki, Alä sure
ffttökulta, Pienet kukkivat kummut, Meripojan preivi, Suomi
marssii jne.

Tuotta,ja: Pohjoismainen Säkö Oy
Musiikkiosasto

MAANPUOLUSTUKSEN TUKI Ty
Helsinki 26 P. Hesperiank. 15 A. P. 440 471

Tilaan.

ikataan tästä

TILAUSLIPUKE

. kpl JERMU-KANSIO å 30,-.

Nimi

Osoite
(selvästi)
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ON jouluaatto. Isrun mietteissäni kuunnellen radiosta
tulevaa Joulupukin sävelradion sanomaa. Tuttujen jou-
lulaulujen virra vierii korviini tuoden mieleeni ne mo-
net joulut, joira olen joutunut viettämään mitä erilai-
simmissa olosuhteissa, usein poikkeuksellisissakin,
kaukana kodisra. Mieliin painuvimpia ovat niistä olleet
varusmiesajan ja sota-ajan ioulunvietot. Sota-ajan jou-
luista siirtyy ajatus automaattisesri entisiin aseveljiin,
joiden kanssa on vaikeina aikoina jaertu niin ilot kuin
murheetkin yhreisissä koettelemuksissa. Varmaan mo-
nen muunkin elossa olevan aseveljen ajatus kulkee sa-
maa rataa tänä iltana. Me, joilla on ollut onni palata
elävänä takaisin sodan kurimuksesta, varmaan muis-
tamme tänaän niitä aseveljiämme, joiden matkan pää
taittui liian aikaisin taistelukentillä. Suurtaistelujen
vaikeissa ja nopeasri vaihtelevissa tilanteissa iäi monta
kaikkensa anranurra aseveljeä kentälle. Heidän tunte-
mattomat leposijansa ovat vieraan maan mullissa. Vain
lumiset puut ja kimmeltävät rähdet aivaalla koristavat
heidän hautakumpujaan. Yli rajojen ja lumilakeuksien
kiitävät ajatuksemme tänä iltana luoksenne. Me emme
ole unohtaneet Teirä!

Muistan Teidät niinä monina sotajouluina, jolloin
oli sen verran rauhallisra, että voimme viettää jouluaat-
toa juhlan merkeissä. Joulupukki saapui etulinjan kor-
suihin tuoden paketreja omaisilta, tutuilra ja runtemar-
tomilta. Pastori tuli kenträpostin tuojien mukana pitä-
mään lyhyen hartaustilaisuuden ja toivottamaan hyvdä
joulua. Ohjelman jälkeen kukin ryhtyi tutkiskelemaan
pakettinsa sisältöä ja lukemaan kotiväen kuulumisia.
Monen silmänurkka lienee salaa kostunut lukiessaan
omaistensa kirjettä. Ajatukset riensivät korsuista kauas
kotimaahan, kotiin ja rauhaan. Rauhan ja vapahduksen
juhlana jokainen toivoi rauhaa myös tänne maan pääl-
le. Mutta rauha ja hyvä tahto ihmisten kesken näytti
olevan toivottornan kaukana! Kukaan ei meisrä henki-
lökohtaisesti halunnut sotaa, murta siitä huolimatta
olimme siinä pääsemättömästi mukana tämän mante-
reen laajuisen rintaman pohjoisella siivellä eikä meillä
ollut valinnan varaa.

Rauhallisista rintamajouluista siirtyvät ajatukset
suurtaistelujen kurimuksiin kesällä -44. Sodan teräs-
myrsky oli lakaissut kovalla luudallaan yli Länsi-Kan-
naksen. Joukkomme olivat vetäytyneet taistellen jo
Viipurin länsipuolelle. Vihollinen oli saanut pahan
murtuman rintamaan Viipurin luoteispuolella ja uhkasi
Vuoksenlaakson teollisuusaluetta. Pataljoonamme siir-
rettiin kiireesti Vuosalmelta Ihantalaan tulpaksi Talin-
myllyn - Ihantalan harjanteille. "Ei yksi pääsky kesää

tee" eikä yksi pataljoona muuta sodan kulkua, mutta
yksikin rohkeasti taisteleva joukko-osasto voi antaa us-
koa muille ia oäyttää, esimerkkiä. Sen tehrävän luul-
laksemme täyrimme. Valoimme toiminnallamme us-
koa torjunnan mahdollisuuksiin. Sitä tehtävää suorit-
taessamme jouciuimme antamaan raskaat uhrit, mutta
ne uhrit eivät menneet turhaan. Vihollisen ereneminen
pysäytettiin ja sille tuotettiin raskaita tappioita.

Joskus tuntuu lähes käsittämättömältä miksi joku
nimetön kukkula voi olla niin tärkeä, että sen omista-
misesta on maksettava niin kallis hinta kuin mitä kuk-
kula 33 Ihantalan Nurmilammella meille maksoi. Mut-
ta otimme sen kun korkeampi taho katsoi sen välttä-
mättömäksi tulevia operaatioita varten. Luovuttaes-
samme sen puolustuksen muille joukoille jatkaaksem-
me hyökkäystä edelleen, korostimme sen pitämisen
välttämättömyyttä ja siitä maksettua kallista hintaa.
Voiton lunnaat, kaatuneet aseveljemme, lepäsivät sen

kukkulan suoiaisessa takaosassa havujen alla odottaen
tien avautumista ja kuljetusta kotimaan multiin.

Muistan vieläkin ne harmin ja häpeän tunteet kun
kuulimme muutaman tunnin kuluttua uusien puolus-
rajien menettäneen kukkula 3):n ja paenneen sieltä
yrittämättäkään vakavasti sitä puolustaa. Samalla he
pilasivar mahdollisuutemme iatkaa saartorenkaan sul-
kemista, ja jättivät meidät vihollisen selustaan. Jou-
duttuamme murtautumaan takaisin läpi vihollisen
saartorenkaan kärsimme jälleen suuria menetyksiä kuk-
kula 33:n paikkeilla. Olosuhteiden pakosta oli meidän
jätettävä kaatuneet aseveljemme jälkeemme. Heidän
runtemattomat leposijansa sijainnevat jossain silloisilla
taistelukentillä. Heidän haudoiltaan puuttuu tänä ilta-
na kunniavartio. Kuun puolikkaan kelmeä valo valaisee
niitä kuitenkin soihtujen tavoin. Kuura kimmeltää
kauniina välkkyen kuusten oksilla, ja kaukaa kotimaas-
ta vilkuttaa Pohjantähti tervehdyksemme heille. Vel-
vollisuutensa täyttäneiden on hyvä nukkua!

Sankarillisesti taistelleiden rajamiesten ja heidän ase-

veljiensä, kotiseutuaan puolustavien Vuoksenlaakson
reserviläisten muistolle haluaisin omistaa erdän Karja-
laao jdåneiden vainajien muistomerkkiin kaiverretut
sanat:

Karialan mullassa kumpujen alla
raatajat uinuvat rakkahat nuo
pilvien pisarat kastelemalla

Jumalan kukkia kummulle tuo.
Siunatut olkoot tuntemattomat leposijanne!
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Jalkaväki
lähtee
hyökkäykseen.

YÖ oli pimeä ja liipinäkymätön kuin kolrtalon esirip-
pu ja se peitti tummaan virippaansar yhtä hyvin mars-
silla olevien joukk<>jen liikkeet, kuin niirlen strirteesisen
tarkoituksenkin. Emmekä mekään 

- 
yölliset Kannak-

sen kulkijat 
- 

silloin vielä tienneet matkamme mää-
Åå ja sen tirrkoitusta, joskin vaistosimme jotain eri-
koista olevan tekeillä, koska tavallista suurempiir jr
monilukuisempia taisteluosastoja törmäili pimeässä
vastaamme, teitä ja maastokohtia kysellen. - 

Ai-
noastaan korkeampi sodaniohto tiesi mistä oli §sy-
mys. - 

Ylipäällikkö oli viimein tehnyt rirtkaisunsu j:r

toiminnan hetki oli käsillä. Kannaksen joukkoja ryh-

rnitettiin lähtöasemiin jir stratecgisiin paikkoihin.

- Joulukuun 2.i:n päiviin vastaincn yö 
- 

vuonn.l
1939 

- 
oli kulumussir. "Suuri virstiriskLr" alktrisi aa-

mun koitte-essa. 
- 

i\Iutrir pinrcl,s iir tietiimättömyys
peitti kaiken näkyvistä 

-ll4pr.lX«f:n II-joukkuecn .l;s ja '/t:s ryhmä värjiit-
tclivat pimeällä nrctsätiellri orkrttrrc'rr irlistamista. Hypcl-
len ja roisiamme ti)nien kocrimnrc pitriri itsemrne jr>
tenkin lämpiminä, sillä pari aamuyön tuntia savuises-

sa ja ahtaassa teltassa vietettyZimme olimme viluisia
ja kostuneet "rcservilliisvarltsrcettttnc" eivät irntaneet

tarpecksi suojtra yön kylmyyttä vasrartn. Ilman tar-
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kempia selityksiä meidät oli nyt määrätty kohtauspai-
kalle ja käsketty ottamaan mukaan koko kk-kalusto

ia täysi tuliannos, t.s. kaikki mitä mukanamme oli.
Samalla oli ryhmäämme ilmestynyt yksi uusi täyden-
nysmies 

- 
partuunankantajaksi. Sen enempää emme

asiasta tienneetkään, kunnes joku sattui vahingossa
kaatamaao tielle pinoamamme kk:n panoslaatikot,
jolloin kolinasta hermostunut ryhmänjohtaja kirosi:
"Mitä helvettiä te siellä kolistelette? 

- 
etulinja on ai-

van tässä lähellä!" - 
niinkuin olikin, vaikkemme me

muut sitä vielä silloin tienneet. Alikersantin "paikan-
määrittely" saikin meidät nopeasti hil jenemään ja
aloimme kaivella tupakkavehkeitä esille, pohtiaksem-
me tarkemmin tilannetta. Mutta tuskin ensimmäinen
tulitikku oli leimahtanut, kun puiden kaweesta kar-
jaistiin: "Kuka saatana siellä tikkuja raapir? 

- 
ei

tåållå saa tupakoida 
- 

Vanja voi nähdä. 
- 

Kyllä
tänne kranuja tulee tarpeeksi muutenkin! "

"Nyt me pojat vasta paikkaan ollaan jouvuttu,
kun ei edes savuja saa vetääl " 

- 
totesi tähystäjämme

Lehto, alkaen viritellä manttelinsa suojassa tulta tu-
pakkaansa, toisten tunkiessa lähemmäksi - saadak-
seen itsekin tulta tupakkaan. Mutta samassa sulkeu-
rui metsästä tielle joukko valkeita haamuja, joista en-

siksitullut halusi tietää, mitä miehiä olimme.
"Hittojakos se sinulle kuuluu?" 

- arveli Lehto,
koemaen turhaan vetää savuja sarnmuneesta tupakas-
taan 

-"No §llä se vain kuuluu!" ärähti tulija tullen lä-
hemmäksi, jolloin valkoista lumipukua vasten näky-
västä komentoremmistä ja pistoolikotelosta päätellen
hänet saattoi tuntea upsecriksi.

"Olettekos te nyt niitä kk-joukkueen miehiä?" kysyi
upseeri toisten puoleen kääntyen, huomattuaan, ettei
Lehto ollut halukas jatkamaan alkanutta sanasotaa.
Saatuaan myöntävän vastauksen, selvitti hän meille
esimiesasemansa, ilmoittamalla olevansa jv-jouk-
kueen johtaja, jolle meidät oli alistettu.

Varmistauduttuaan siitä, että meillä oli tarvittavat
aseet ia ampumatarpeet mukanamme, käski hän mei-
dät mukaansa ja lähti painumaan joukkoinecn etulin-
jaan päin 

- niinkuin kohta huomasimme. Juroin -ristiriitaisin tuntein 
- 

nostimme raskaan kk-kaluston
"pykälään" ia seurasimme apeina lumipukuista
jv-joukkoa, verraten nuhruista lakanasta tehtyä lumi-
viittaamme kiväärimiesten vitivalkoisiin lumipukuihin.

"Ssaakurin saakuri" 
- 

kuulin kakkosena olevan
Aholan manaavan 

- 
"meijät on taas alistettur " -Kuljettuamme jonkin matkaa jv-joukkueen muka-

na, jakaantui se kahtia ja neloskivääri, jonka ampu-
ja olin, seurasi vänrikin johtamaa 1/2-joukkuetta suu-
ren aukean laitaan, jossa oli joitakin kaivettuja
jv-asemia. Eråän kk-pesäkkeen luota siirryimme lumi-
selle aukealle, jossa olevat piikkilankaesteet hämöit-
tivät usvaisesta hämärästä. Luulimme matkamme
päättyvän tähän, koska piikkilankaeste oli edessämme,
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Vihollista lähestyttäessä siirrytään ketjuun.

Konekivääri tuliasemassa talvisessa maastossa

mutta kun esteeseen avattiin aukko ya meidät ohjat-
tiin siitä läpi "ei kenenkään maalle" - aloimme vä-
hitellen aavistella, mistä oli §symys.

Päästyämme esteen toiselle puolelle, komensi vän-
rikki meidät ketjuun ja mååråsi konekiväärin keskelle.
Koska tehtäväämme ei ollut meille vielä selvitetty, tie-
dustelin oliko kk. yhdistettävä ja mikä olisi tehtäväm-
me.

"Hyökkäämme yli aukean ja te seuraatte ketjun
mukana!" 

- 
kivahti vänrikki ärtyneenä siitä, että hä-

neltä §seltiin - 
'Ja tarpeen vaatiessa tuette tulella

kiväärimiesten hyökkäystä. - Ja kaluston kuljetukses-
ta saatte itse päättää, kunhan vain pysytte ketjun mu-
kana" 

- 
lisäsi hän kiireesti - 

lähtien johtamaan
hyökkäystä. Kun kk:ä oli vaikea kuljettaa yhdistettynä
paksussa lumessa, ja patruunankantajilla oli muuten-
kin paljon kantamista, jätimme kk:n yhdiståmättå ja
seurasimme jv-ket jua kk- jonossa.

Saatuaan ketjun kuntoon ja välimatkat mieleisek-
seen, komensi vänrikki: "ETEENPAIN SEU-
RÅ'IKAA!" ja lähti pistooliaan heiluttaen rynråämäån
eteenpäin, kiväärimiesten seuratessa juoksujalkaa pe-

ässä - kompastellen paksuissa kinostumissa. Koo-
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kcxt-ryhmä koetti seurara ketjuer parhaansa mukaan,
mLlfta aukeirllir oli lunttr haaroihin irsri, joten ras-
kaan kaluston kanssa kulkeminen oli hankalaa. Tå-
män tästä tuiskahtelivat miehet nokilleen kinostumiin,
eikä matka edistynyt rirrpeelisi nopeasri, koska vänrik-
ki hoputti koko ajan: "Nopeammin 

- 
nopeammin,

pitäkää kiirerrri enncnkr.rin tulee vak>is.rr 
- 

Nopeasti
g;is atikctrltal" Silloin vielä oli kuircnkin r-riin pimcä,
ettei kr.rnnolla eteensä näl-rnyt 

- 1a joku takanatuleva
kuului purnaavan: "Hittojakos me sirren ränne au-
kealle tultiini"'...

Vzinrikki huhki ketjun keskivaiheilla, joten yritin
seurailla parhaani mukaan hänen i2ilkiään. Vaikka
kk:n varsinainen painoikin huomartavasri enemmän,
kuin jv-miesten kiväärit ja r.iinrikin pisrooli. jirksoin
vielä pysl,teliri heidiin kannoill.rirn. nturrit mLrLr ()si.l

kk-ryhmäsrä jiii vhä enemmiin jiilkeen. Jr'-mresren ker-
ju oli mvös mLlLrrrlrnut jr>noksi. sillii e.letläkuiker-ien
jälkiä oli pirrenrpi kLr1ke.r. kuin untpih.rnke.r. S.r11\'ur-

tLramme hetken kulurru.i m.r.rsrokohriran. jossa kirsr.oi
pieniä pensairir ja edessiimnre häämijirti tr-rmmia kum-
pareita, pysähd1'tti r'ännkki erupään" ja määräsi ko-
nekiväärin asemiin erii.in p.r jLrpc-ns.r.1n suoiaan. Silloin
vasta hän hurmrrsi, ert2i kk-n hmii ei ollutkaan koko-
naisuudessaan ketjun mukana 

- 
siitä kimpeanrr-rnee-

r-ra hän haukkui meiclät prrhanpäir'äisiksi pinnareiksi.
Kun uskalsin huomauttaa, errei raskatrn kk-kaluston
kuljettaminen ilman ahkioita tällaisessa lumessa ollut
mikään helppo tehtävä, kivahti hiin: "Mikserte sirten
ottanlrt alikiotai' 

- 
't'eillähän piti olla täyclelliset va-

rustect mukanannc! 
- 

Mir2ipii rninulla "res.

kk-ampujalla" olisi ollut siihen sanomista!' 
- 

"Tåy-
clelliset v.rrusteet" 

- 
meiclän kohdaltamme eivät ol-

lect muutenkaan kovin täydelliset, ahkiosta pr-rhurnat-
takaan... Kun Krxr-krn oli viimein saaru vänrikin
mååraåmaån ampuma-asemaan, hikisten miesten
pr,ruskuftaesstr pensaan suo jassa, rynräsivär jv-miehet
r'änrikin käskyn mukaan 

- 
syöksyen 

- 
edess:iolevia

"kumpareita" kohti, murra mitään ei tapahtunut, sillä
kumpareet osoittautuivat tavallisiksi kiviläjiksi 

- 
ja

heinäseiväskasoiksi. Tällä tavoin ja aivan ohjesäännön
mukaan jatkr-ri etenemisemme yhä kiruemmas laajalle
aukcirlle, joka saattoi olla suotzr tai peltoa, murta
jonka ääriviivoista e mme saaneet selvää hämärän
vuoksi.

"Hyökättyämme" pimeässä yli aukean, rapzramafta
ainuttakaan elonmerkkiä vihollisesta, saavuimme en-
nen aamun vtrlkenemista sen takana metsän laitaan,
j«lssa muutimme suuntaamme enemmän vasemmalle,
kulkien metsän reunamia ja -niemekkeitä kartellen
ylencvän mairston sLrllntairn.

Osarrmatrlr trrrkemmin an,ioida kulkemamme mar-
kan määrää ia su«rraviivaisuutra, olimme saapuneer
.1i1mur) si.lrilstrlessa harjanteelle, jossa oli poltettuien
taiojen rirunioita ja maantie. Jv-miehetkin olivat sil-
lorn jo juosseet mehut itsestään ja matkaa jatkettiin
rien sLiunnilssa rar-rhailisempaan tal-rtiin. Vaikka kk-
miel'ret olivatkin auketrn ylittämiscn jälkeen melkein
poikki, jatkui nyt etcneminen ketjr-rn runrumassa jrr

ryhmämme pysyi pir.remmin k«rosszr, vaikka raskaan
kalLrston kantaminen vaatikin huomattavia ponnis-
tuksia.

Päivän alettua val jeta ja matkan jatkuessa yhä
kauemmas omista linjoistamme, joissa ei edes silanut
tupakoida, cttei vihollinen sitä näkisi, alkoi meitä yhä
enemmän ihmetyttää, kun ei vihollisista vieläkään al-
kanut mitään kuulua. Tai oikeastaan "kuulumaan"
kyllä rLrpcsi, sillä jossain ktrucmpana sivustoilla oli jo
jonkin aikaa kuulr.urut yhä taajenevaa. laukausten-
vaihtoa ja konetuliaseiden räiskettä. Mutta kr-rn meillä
tiettävästi piti olla j«rnkinlainen yhteys "sivustoilla"
eteneviin sermanl;risiin kärkiryhmiin, eikä sieltä tullut
mitään ilmoitr,rksia, jatkoimme matkaamme rien suun-
nassa, pahemmin välittämättä kauempana tapahtu-
vista kahakoista. Vähitellen meille kk-miehillekin oli
selvinnyt, että olimme yksi monista kärkiosastoista,
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joiden tarkoitus oli edetä vihollislinjoille ja suorittaa
siellä "väkivaltaista tiedustelua" 

- vihollisasemien
selville saamiseksi, jolloin "perässä tulevat" päävoi-
mat hyökkäyksellään ja tykistön tulella murtaisivat
vihollisrintamao. Ja sikäli, kun se kävisi mahdollisek-
si, olisi meidän tunkeuduttava mahdollisimman syväl-
le vihollisen puolustusketjuun, valmistellen tietä peräs
vå tuleville 

- 
suurerunille joukoille. 

- 
"Suuri vas-

taisku" oli nyt käynnissä laalalla alueella. Me kuu-
luimme sen iskuryhmiinl ...

Väsyttävää hangessatarpomista välttääksemme,
nousimme me kk-miehet auratulle maantielle, kulkien
ketjun sivussa välittämättä vänrikin määräyksistä, mur-
ta kun jv-ketju alkoi tulla levottomaksi joka puolelta
kuuluvista taistelun äänistä, siirryimme mekin kulke-
maan harvaa mäntymetsää kasvavalle kankaalle,
seuraten kuitenkin tien suuntaa. Tuskin olimme siir§--
neet pois tieltä, kun varoitus annettiin ia "maahan 

-asemaan" komento tuli. Hyppäsin nopeasti tien vie-
reen pinottujen lumiaitojen taakse tietämättä misrä oi
kein oli §symys, kun samalla ajoi tietä pitkin venä-
läinen panssariauto paikalle 

- 
tullen samalta suun-

nalta, kuin mekin 
- 

'mistä se tuli 
- 

ja mihin se oli
matkallaT' 

- 
koetin pohtia mielessäni seuraressani

lumiaitapinon rakosista, kun ps-auto ajoi ohitseni
muutaman metrin päästä. Metsässä oli silloin vielä sen

verran hämärä, ettei meitä huomattu ja auto häipyi
näkyvistä ilman lähempää tuttavuutt.r. Huomattavasti
valppaampina jtrtkoimme tämän jälkeen matkuamme
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entiseen suuntaan 
- 

etelään päin, kunnes hetken ku-
luttua annettiin uusi varoitus ja jälleen maastouduim-
me metsän suojaan tarkkaillen maantien suunta.r.
N1't kulki tietä pitkin venäläinen ratsupartio, pälyillen
vaippaana ympärilleen. Epäilemättä taempana kuu-
luvir, )'hä laajemmalle levinnyt taistelun melu teki
heidät levottomiksil 

- Ja alkoi se jo meitäkin huo-
lestuttaa, sillä meillä ei ollut enää yhteyttä sivustoille,
eikä taaksekaan päin, ja me olimme jo kulkeneet
kauas omista linjoistamme, siitä ei ollut epäilystäkään.

Sitten alkoivat vihollisen monilukuiset patterit am-
pua sulkuja 

- 
johonkin taaksemme ja huomasimme

olevamme niiclen lähimaastossa. Siinä luultavasti oli-
kin syy, miksi emme jatkaneet siinä vaiheessa pitem-
mälle ja meidät käskettiin asemiin tien oikealle puo-
lelle. Olimme tulleet lähelle tienristeystä, jossa seu-

raamamme tie haarautui kahtaanne, muodostaen Y-
kirjaimen muotoisen risteyskohdan. Huomattuani tien-
risteyksen antamat edut konekiväärille, siirsimme kk:n
lähellä olevaan taloraunioon, jolloin jv-ketju siircyi
myös eteenpäin ja miehitti tiestä oikealla olevan
maastoharjanteen kaivautumatta, sillä tuskin kellään
oli kaivautumisvälineitä vaivanaan koska " maa oli
jäässä". Konekiväärilleni saatiin suojaisa paikka pa-

laneen talon kivijalan suojassa, noin parinkymmenen
metrin päässä tienristeyksestä, jonka molemmat haa-
rat jåivåt sopivasti konekiväärin ampumasektoriin.

Kuunnellen kuinka vihollinen yhä kiihdytti tykis-
tönsä tulivoimaa, arnpumalla sulkuja kauas taaksem-
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me ja kuinka "kuoleman niittokoneet" raksmtivat
yhä monilukuisimpina, taistelujen kiteytyessä paikoil-
leen sivustoilla 

- 
jäimme odottamaan tilanteen ke-

hittymistä. Päivän valjetessa oli ilma kirkastunut ja

§lmä tuuli alkoi puhaltaa läpi likomäriksi hiestyneis
tä vaatteistarnme, niin että paikallaan asemisa ma-
kaaminen ei muodostunut miksikään lepotuokioksi,
vaikka nopean etenemisen vuoksi olisimme sitä ,tar-
vinneet.

"Huomio, auto tulossa" 
- 

ilmoitti tien varressa
oleva kp-mies. Samassa tuli vasemmanpuoleisen tien
mutkasta näkyviin musta henkilöauto, ajaen hiljaisel-
la nopeudella tienristeystä kohti. Koo-koo oli ampu-
mavalmiina ja seurasin tähtäinten läpi auton lähesty-
mistä. "39-mallin Letukka" 

- 
totesi syöttäjänä toi-

miva Ahola, joka oli siviilissä "pirssikuski". Auto ajoi
rauhallisesti kaarteeseen ja kääntyi meistä poispäin
vievälle tielle. Silloin nousi tienpenkan suojassa

maannut kp-mies ylös ja ampui autoa muutaman
metrin päästä.

"Ohi" 
- 

totesi Ahola ääneen.
"Se on panssaroitu", arvelivat toiset, kun auto

kiihdytti vauhtiaan, samalla kun sen sivuikkunasta
pisti esiin konepistoolin piippu. Suuliekki valåhti ja rå-
vähtävä sarja paiskasi suomalaisen kp-miehen verissä
päin maantien ojaan, eikä hänestä ole muuta kerto-
mista.

"Ammu helvetissä!" karjui Ahola 
- 

"nyt se saa-

tana pääsee karkuun" kirosi hän, kun auto ajoi tie-
hensä 

- 
hajanaisten ja huonostitähdättyjen kiväärin-

laukausten saattamana. Mutta milläs minä olisin am-
punut kun Kookoo oli jäässä, eikä toiminut. Tulomat-
kalla oli kk:n liikkuviin osiin päässyt menemään lunta
kaikista suojaustoimenpiteistäni huolimatta ja nyt se

oli jäätynyt. Tulikomentoa noudattaen emme olleet
saaneet ampua Iaukaustakaan, varmistaaksemme
aseidemme toiminnan ja tässä nyt näkyi r.*u.,r. Å-
keisestä kimpaantuneena reuhdoin koo-koon kanssa,
kunnes sen osat alkoivat liikkua ja ammuin sitten pa-

ri sarjaa maantien penkkaan, varmistautuen samalla
aseen ampuma-alasta, sillä nyt ei enää ollut varaa
jäädä epäv armaksi tappokoneen käyttökunnosta.

Samaan aikaan oli toinen puolijoukkueemme saa-

vuttanut meidät ja sen mukana ollut 3:s kiväärimme
kävi asemiin kiväärijoukkueen oikealle puolelle, var-
mistaen metsäharjanteen oikean sivustan. Kun hekään
eivät saaneet asettaan toimimaan, huusivat he minua
avukseen ja sen enempää asiaa ajattelematta kävin
tekemässä heidän koo-koolle samat temput, kuin
omallekin, mutta ruskin olin saanut sen toimimaan,
kun omasta ryhmästäni huudettiin: "Tule nopeasti,
autoja tulee! 

- 
Tuskin ehdin takaisin oman koneki-

väärini taakse, kun ensimmäinen auto tuli nä§viin
tien mutkasta. "Samanlainen Letukka kuin äskenkin"

- ajattelin ja kiersin Maximin korkeussäätöpyörää
"alemmas". "Panssaroitu, tai ei 

- 
ajattelin

kaat eivät ainakaan ole! - 
eikä ilman renkaita pit-

källe ajeta." - 
Auton päästessä kaarteen jälkeen

meitä lähimpän pisteeseen, ammuin siltä renkaat al-
ta pois. Vauhtinsa ansiosta se vierähti tiellä ympäri

- kaatui ojaan ja jäi §ljelleen makaamaan meistä
oikealla olevan talonraunion viereen. "Ahäpäs, jopas
jäi kun kookoolla puoteltiin" - iloitsi Ahola, vaik-
ka olikin itse autonkuljettaja.

"Hei pojat! se lciy vielä" - huusin toisille ja kaik-
ki kävivät kummaa katsomaan, kunnes huomasin,
että autossa saattoi olla vangiksi otettavia viskaalei-
tz, sillä tuskin sotamiehet noin uudenaikaisilla au-
toilla ajelisiynl 

- 
ihannevaltakunnassakaanT "Se on

tutkittava tarkemmin", arvelin ja nousin ylös kk:n
takaa, mufta taaempana makaava ryhmänjohtajam-
me kielsi minua lähtemästä konekiväärin takaa pois
ja määräsi uuden patruunankantajamme ja R:n Mi-
kon, 

- 
joka oli muutenkin kova kaveri, huolimatta

siitä, että hän oli venäläistä syntyperää 
- 

katsomaan,
mitä autossa oli.

"Antakaa joku pistooli!" pyysi täydennysmies -"Se on kätwämpi lähimatkalta, kuin tämä vintouf
ka" 

- 
selitti hän, jolloin annoin hänelle pistoolini sa-

noen: "Siinä on panos piipussa, senkun vaan poistat
varmistimen! "

"Selvä sanoi mies, jonka nimeä en vielä
ecles tiennyt, lähtien Mikon kanssa auton luo. Sen

moottori l«ävi yhä epätavallisesta asennostaan huoli-
matta. Kiertäen auton kahta puolta menivät pojat
huolettomasti sen luo ja täydennysmies kurkisti si-

vuikkunasta sisään. Silloin autosta kajahti vaimea
laukaus ja mies horjahti auton taa nä§mättömiin.
Mikko hyppnsi nopeasti puun suojaan ja ampui kivää-
rillään mulltaman kerran häneen päin olevan auton-
katon läpi, niin että sen moottori pysähtyi. Sitten
hän siirryi varovasti auton toiselle puolellg jossa haa-
voittunut täydennysmies yritti nousta seisomaan kas-
vot veressä ympärilleen hapuillen. Kun Mkko er yk-
sin saanut raahattua miestä asemiin takaisin, pyysi

hän apua ja pian oli mies tuotu kk-asemamme taakse

Maanpuolustukseen rintamatehtävissä osallistu-
neille tunnuksen saaneille RINTAMASOTILAILLE
pääesikunnan myönteisen lausunnon saanut
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14 k.
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suoiaan. Kun lääkintämiehiii ei ollut mukanamme, jäi
ensiavun anto heikonlaiseksi. Ihmeeksemme totesim-
me, että miestä oli armmuttr.r silmien väliin ja luoti oli
kulkenut nenän yli vinottain rikkoen otsaluun, joren
miehen näkö varmaran oli valirassa, mutta miten va-
kavasti hän oli haavoirtunur siitä emme ehtineet saa-

da selvää, sillli lis2iä auroirr oli tulossa 
- 

eiviitkii ne
enää tulleet yksirellen. Koko kolonna oli tulossa. Ko-
kemuksesta viisastuneena 

- 
aloin kicrtää Mir.ximin

siiätöpyörää "ylöspäin ".

- 
Tästä lähin katsoi "Kwrlema" sllorilirn ,rutojen

oh jaamoihin.
Nyt alkoivirr rapahrumar seurara nopeasri toisiaan,

sillä sr,ruria krxrrma-ru-rto ja tuli tasaisena virtana tien-
ristcykscen 

- 
ja enncnkuin ajajat ehtivät tajuta ti-

lannetttr, huomatessaan toiselle rielle, ja tien-
oheen stristuneer autor, 

- 
päätryi marka heidän osai-

tarur koo-koon kolkkrxrn nauruLui. Hetken kuluttua täyt-
tyi oikcanpuoleincn tic rikkor.rruneista autoista ja
niitä alkoi pian jäädä tienristeykseen ja sen etupuolel-
lc, kunnes taimmaiset civiit enää mahtune.er koneki-
väärin ampumarsektoriin ja kolonna pysähtyi "liiken-
neruuhkaan" takimmaistcr-r aurojen jäädessä ai ran
.hyiksi. Silloin selvisi jo krlonnan jälkipäässäkin . .rle-

5fl;::l-:Yå3I":ålHå'å' u 
kilan kaesteesee n

ville, mistä oikein oli §symys ja niiden miehistöt pa-
kenivat metsiä pitkin takaisin päin, jättäen autonsa
ticlle, joka oli liian kapea autojen kääntämiseksi, ja
muutamat tien varteen sijoittuneet miehemme otti\at
koionnan hoiviinsa.

Epäilemättä vihollisellekin oli ;o selvinnyt suoma-
laisten hyökkäyksen tarkoitus ja sen virst:rtoimer)piteet
o[ pantu käyntiin. Oli vain sattumirn ansiosta, että
liian kauaksi pää joukoista harhautunut klirkir>sastom-
me sattui miehitteimään vihollisen käyttämän l-ruolto-
tien risteyksen juuri sopivaan aikann 

- 
scn srrorit-

taessa patirl jooniensa virihtoa niinkuin jiil jestä-

päin selvisi. Ja me, tietämättä kuinka kaukana <;mat

päävoimnmme olivat takanamme 
- 

kävimme omair
taisteluammc vih«rllista virsta.rn 

- 
tilanteen ja olo-

sul-rteiden sanelemalla rirvalla, vaikka sc tr.rskin edis-
q'i korkeamman sodarnjohtomme snunnittclemalla 

-strateegisesri 
- 

oikealla tavallu/ 
- 

Eikä meille ol-
lut sen suorittamisestir iurncttrr rarkempia rnääritel-
miäkään, jotcn ci ollut ihme, 1os "väkivaltainen tie-
cl-rsteltimmc" alkoi yhä encmmän muistuttrra jotain
m Ll Lrta...

Tässä vaihccssii «rlisimme varmilirn tarvinneet y1-

hiiiiltä tnlcvair johtamista, voiclirksemme saattirir alkLr-
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menestyksernme päätöksccrl päävoimien myötävaikutuk-
sellir, sillä rnaar-rtie oli tZiynnä sotasaalista ja vihol-
liscn vastatoimcnpiteet :rlkoivat horlr-rttaa tlsemairmme.

Sillä aikaa klrn me touhusimme autokokrnnan kim-
pussa, seumsivat pienen osastomme oikealla siivellä
olevat tilanteen kehitystä metsämaastossa 

- oikean-
puoleisen tien suunnalla. Heti asemiintulomme jäl-
keen sinne alkoi ilmestyä lumipukuisia miehiä, jotka
vähitellen alkoivat lähestyä harjanteella asemissa ole-
via vänrikin miehiä. Kun siellä oli myös Talikan koo-
k<m-ryhmä, ei meidän tarvinnut olla huolissamme siitä
slrlrnn.rstzl, emmekä kiinnittäneet siihen erikoista huo-
miota, ennen kuin taistelu autokolonnan vaiheilla oli
päättynyt. 

- 
Silloin oli jo tilanne oikealla siivellä ke-

hinynyt kriitilliseen vaiheeseen 
- 

sillä kukaan ei tie-
nyt mistä oli kysymys. 

- 
Outo lumipukuinen joukko

oli vähitellen ryhmittynyt yhtenäiseksi ostrstoksi ia lä-
hestl,i asemiamme, kuin jotain odotellen. N[itä joukko-
ja ne olivat 

- 
ja mitii ne odottelivat, py$,tellen mer-

sän pimennoissa/ 
- kyselivät miehet toinen roisil-

taan, vaikka vänrikki sanoi niiden olevan omia jouk-
kojamme, jotka sivr-rstoilla edeten 

- 
olivar nyt tulos-

sa vahvistukseksemme. Hänen puheitaan vahvisti
myöskin lähesryvien valkoinen lumipuku.

Mutta miehet epäilivät jzi heidän epäilyksensä vah-
vistui sitä mukaa, kun lumipukuisten joukko lähestyi,
sillä niiclen liikkeissä oli jotain salamyhkäistå - 

ja

Jathuu n:ssa 1/197 j

"p

L-

,sryf;

Tiedusteluosastoon kuuluva konepistoolimies

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä taa puutteell isu uksia lehden
lakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä
osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki 3fi). Toimitus
(Tfiilönkatu 35 B) ei niitä käsittele. Puh. 90-
790822 tai 790355

384

- 
O-onks se vääpeli.

Tä-häällä jäi*äri Kelonen.
Mi-minä myöhästyin iunasta
ja luulen, että minä myöhästyn
vi-vielä parista seuraavastakin.
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ILMAI LUMUSEOYHDISTYS RY:n
järjestämä pysyvä ilmailunäyttely Helsin-
gin lentoasemalla avattiin 12.6.1972 ab
vovaltaisen kutsuvierasjoukon läsnäo!-
lessa. Näyttely kuvaa ilmailun kehitystä
kuvasarjoin ja arvokkaiden käytössä ol-
!eiden esineiden, iopa sotiimme osallis-
tuneiden lentokoneiden avulla. Näyttely
on avoinna yleisölle päivittäin klo
13.30-17.30, paitsi maanantaisin ja tiis-
taisin. Pääsymaksu mk 2,- Aseveljet.
Tutustukaa ja tukekaa sotamuistoja täl-
läkin tavalla.

Sahan pääpuita

ELETTIIN kevättä -42 Seesjärven rantamilla. Töpinäl-
lä oli korsut majapaikkanaan vajaa kilometri etulinjasta
mäntyisellä kankaalla.

Oli asemasotavaihe ja elämä oli helppoa, kunhan
olimme vaan. Sahan pääpuita ja kirvesvarsia tehtiin.
Oli tullut Työtehoseuralta niihin oikein piirustukset-
kin.

Kun kerran käskettiin niin myös tehtiin. Kukin ky-
kynsä mukaan, mutta eihän kaikki ole puuseppiä. Joil-
lakin näytti olevan peukalo melkein kämmenen keskel-
lä. Mutta kirveenvarsi oli tehtävä.

Kun Arvion ensimmäinen tekele kirveenvarreksi val-
mistui ja hän lähti sitä luovuttamaan komppanianvdir-
pelille, luuli vääpeli, että hän tässä on pilkan kohteek-
si joutunut ja ajoi Arvion korsustaan ulos kuin huuto-
laispojan.

- Ei runrunut kelpaavan, tuumi Arvio rauhallisesti
ja alkoi kaskyt tdyttdvdnä miehenä värkätä uutta.

Kun vääpelikin parin varren jälkeen huomasi sen

teon olevan miehelle ylivoimaista, sai Arvio lopettaa
puusepän hommat.

JUURI ILMESTYNYT

TILATKAA
KIRJALAHDESTA

MAHTAVA KIRJA SODAN JÄNNITTÄVIMMISTÄ TAPAHTUMISTA

I rtR.lltAHT! oY Tilaan EUROOPPA TULESSA tsk$n, jonka saan
haltuuni postivapaasti ia ilman korkoa. Maksun
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Omakätinen allskirjoitus *,',r,rrl

EUNtlllPPATUTESSA
EUROOPPA TULESSA kertoo salaisesta sodankäynnistä toisen
maailmansodan aikana. Se selostaa - kuvin, kartoin, sanoin - mm.
Tirpitzin tuhon vaiheet, Gestapon todellisen johtajan Heydrichin murhan,
V 2 -as6en vaiheet, lukuisia liittoutuneiden vastarintamiesten suorittamia
vaikeita sabotointi- ia tiedustelutehtäviä, mm. miten tapahtui kenraali
Kreipen sieppaaminen Kreetalta, miten hävitettiin luiasti linnoitettu
St.-Nazairen satama, kuinka yhden miehen sukellusveneet torpedoivat
liittoutuneiden sotalaivat Alexandrian satamassa ine.
Erityisen vahvan dokumenttiaineksen EUBOOPPA TULESSA saa siitä,
että itse tehtäviin osallistuneita miehiä on haastateltu ia he muistelevat
tehtäviensä iännittävät vaiheet uudelleen.
llahtava kirla.500 suurla sivua (21 ,5x27 cml724 valokuvaa, piirrosta
ia karttaa, upea punainen muovinahkasidos.
NYT ENNAKKOHINNALLA: Kirjan hinta on 51 mk, mutta vielä nyt saatte
sen 46 mk:lla. Tehkää tilauksenne viipymättä.
ILilAISEKSI pikapalklnnoksi tulee mukana kätevä muovinen
kolikkolompakko.
IiYUS KUI.,KAUSII'AKSULLA ]LMAN KORKOA VOittE MAKSAA

myöskin kuukausimaksuehdoilla: alkumaksu lunastaessanne kirian
pdstista 16,- ja sen iälkeen 3 x 1O,-/kk.

. i LEIKATKAA KupoNKl tRTt JA PosnrrAKAA sE Jo rÄNÄÄN r

(Puh.tilauket 9181228761 suqitan o postiennakolla.kirjan

ilariankatu 6 r5110 LAHfi 11 ir"åffi"uu*t'"'taksuehdoin 
D (Rasti haruttuun

Nimi painokiriaimin

Oeita..........
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[3.BD3T]A T.ETJTE&E
- rniehet kertovat

Tilauskonttori: Hämeentie 155. 00560 H:kr 56. puh 79 03 55
Toimiturs: Töölönkatu 35 B 00260 H:ki 26. puh 14 62 42
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