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Ensimmäisten pälvien ilmestyessä eteläisiin rinteisiin
'§Taldenilta
sain luutnantti
käskyn siirtyä kolmostukikohtaan. Kolmonen oli pitkulaisella mäennyppylällä
Nyrkistä länteen. Siellä oli tykistön tulenjohtopaikka,
josta sain haarakaukoputkella katsella saksalaisten joukkojen puristuksesta vapautuneen Leningradin laitaosien
utuista silhuettia. Lukemattomat kiteet sädehtivät silloin salaperäisen ei-kenenkän-maan hohtavilla hangilla. Välimaasto oli siinä avara, ehkä 8000 metrin syvyinen. Hanki aleni joka päivä nopeasti auringon paistaessa, ja aamuiset muuttolintujen konsertit olivat unohtumattomia. Mutta niin pian kuin ruskea heinä ja sammal ei-kenenkän-maalla paljastuisivat, kun kulkija ei
jättäisi kauaksi näkyviä !älklä, hanki ei narskuisi eikä
valkoisena taustana paljastaisi liikettä, alkaisi välimaasrossa kiihkeän toiminnan kausi. Ensiksikin meidän
täytyisi raivata ampuma- ja tähystysaloja avarammiksi.

Kävin välimaastossa uudestaan ja uudestaan, sitten
kun hanki oli kokonaan sulanut. Kauempana kuin meidan ja venäläisten asemien puolivälissä oli pienoinen
notkelma ja siinä pehmeikön ylitse kaatuneen koivun
rungolla venäläinen miina, joka oli näöltään ihan kuin
oikea kräpä. Jonkin matkan päässä notkon takana alkoi maasto kohota verkalleen päin venäläisten bunkkereita. Hiivin niin pitkälle, että uhkaavat ampuma-aukot näkyivät pensaiden lomitse. Ne näyttivät oudon
suurilta siitä läheltä katsellen. Varomatonta tunkeilijaa

puhutteli noista aukoista kuolema.
Vesaikkoa kasvava kappale ei-kenenkään-maalla oli
kiilamainen, kärki aivan Kolmosen edustalla. Siitä se
leveni vihollisen asemia kohti laidoiltansa hiukan polveillen. Vesaikon joukossa kasvoi muutama yksinäinen
puu, mänty ja tuuhea kuusi, ja sivustoilla oli aivan aukeata.
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1.K:sta, joka oli pataljoonan reservinä, tuli joukkue
raivaamaan tuota kiilaa. Tehtävänä oli hakata se aukeaksi niin pitkälle kuin vihollisen läheisyydessä oli
mahdollista. Varmistajiksi tuli nuorimpia, io rintamallaoloon tottuneita varusmiehiä. Illan hämärtyessä asetin heistä parivartion venäläisten bunkkerilinjan edustalle. Käskin heidän pysyä ehdottomasti måärååmdlld,ni paikalla ja salassa viholliselta.
Taempaa notkelman toiselta laidalta alkoi raivaustyömme vesaikon levyisenä rintamana kohti omia asemiamme. Vesuriniskut ja sahojen sihinä estivät kuuntelemasta vihollisen liikkeitä, mutta aukeata syntyi,
Ohdan

vihollisen savotan keskella. Laukauksia ei ollut kuulunut. Oliko miehet yllätetty ja vangittu vai olivatko he
livistäneet ohitseni taakse päin? Hiiviskelin savotan laidalla vasemmalle päin, varovasti... Missä lie vanjalla
vartiomiehet, parasta oli olla törmäämättä heihin. Pari
tummaa möhkälettä näkyi kuusen juurella, selvästi
miehiä. Konepistoolit sojottivat savottaan päin, ne olivat omia.
Låihimmät vihollishahmot huhkivat tuossa aivan ldhellä aavemaisen äänettömästi, ei sanaakaan eikä yskäystä kuulunut. Mutta kuokat iskivät, turvetta lensi,
lapioilla kaivettiin monttua ia maa matkahteli. Siellä-
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Näkymä vihollisen puolelle Ohdan etulinjalta

kunnes päivän kajo pakotti lopettamaan raivauksen sil-

tä yöltä. Varmistajat olivat iäneet kauaksi, minun oli
heidät haettava. Kun raivausioukkueemme oli jo lähtenyt eikä enä aiheuttanut häiritseviä äniä, kuulin vaimeara töminä, mätkähtelyä ja rasahtelua vihollisesta
päin. Äänet voimistuivat nopeasti sitä mukaan, kun
Vanja oli välimaaskuliin parivartioitamme kohti.
- mätäs mättäältä. Oli
tossa! Lähestyin pensas pensaalta,
koetettava io kiirehtiä, sillä oli päästävä pois välimaastosta ennen aamun valkenemista. Edessä päin näkyi
tummia miehenhahmoja vaaleana hohtavaa kuivaa heinikköä vasten. Siinä vanjat raatoivat, olivat kai perustamassa eteentyönnettyä tukikohtaa. Huoli vartiomie:
histämme riipaisi mieltäni, vartiopaikkahan oli juuri
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kin raivattiin, ja toiset kantoivat risuja sivummalle. He
täyttivät normejansa stahanovilaiseen malliin.
Pensaiden turvin keinotellen päsin parivartiomme
luokse kuusen juurelle. Miehet selittivät kuiskaillen,
kuinka heidän oli täytynyt siirtyä käskystäni välittämättä aina kauemmaksi ja kauemmaksi vartiopaikaltaan sitä mukaa, kun vanjojen savotta laajentui. Sormi
oli syyhynyt liipaisimella koko ajan, mutta olin kaskenyt välttämään tulenavausta.
Eikö io kurnautella lippaat tyhjiksi, ennen kuin
lähdetän,
he intoilivat.
Miehille täytyi muistuttaa, että tehtävänämme oli
turvata raivausjoukkueellemme työskentelyrauha, emme olleet sillä kertaa välimaastossa tehdäksemme veri-

töitä. Asemiemme puolustukselle oli raivaustöittemme
onnistuminen sitävastoin arvokasta, ja urakkaa oli jdllellä ainakin seuraavaksi yöksi. Pakkotilassa ammurtaisiin, mutta ei sopinut rikkoa tahallisesti työrauhaa.
Seuraavana yönä asetin varmistajat lähemmäksi omia
asemiamme, pienen notkelman laidalle. Alue tuli raivaruksi, kun loppuansa kohti työ nopeutui matkan vi-

holliseen kasvaessa. Vihollinen myös jatkoi työränsä,
varmistajamme ilmoitti näiden vartiomiehen olleen
edessään

30 metrin

päässä.

Vihollinen

tuli

paikalle

myöhemmin eikä tietänyt meidän miehestämme mitän. Eipä siinä saanut poikaamme yskittää.

"tl§;:ffi*fl

paaehtoista. Oletimme vihollisen vartiomiehen tulevan
notkoon aikaisemmin todetulle vartiopaikalle. Menimme uhkarohkeasti jo valoisana aikana yli aukeaksi hakatun etumaastomme, johon vihollinen pystyi hyvin tähystämään, ja asetuimme väijyksiin notkon partaalle.

Emme odottaneet turhaan, yksinäinen vihollinen tuli
notkoon, kun jo hieman hämärsi. Tummat olennot alkoivat taas työnsä notkon takana aivan edessämme.
Yhdellä silmäyksellä näkyi viitisenkymmentä vihollis-

'ru

ta'

Päätettiin yrittdä siepata vanki venäläisten savorasra
seuraavana yönä.

Yritykseen lähti kymmenkunta miestä, useimmat
tutusta raivausjoukkueesta. Pyrittiin avaamaan yllättäen tuli mieluimmin venäläisren sivustoilta ja siinä
hämmingissä sieppaamaan joku lievästi haavoittunut
tai säikähtänyt vihollinen mukaamme. Tummasta hämäryydestä kuului tukahtuneita työn dänid ia rasahteluja vihollisen liikkeistä, kun lähestyimme savorraa.
Oltiin kuin kissat ja hiiret. Mutta venäläisten varmistus oli valppaana, se vetäytyi ryhtymättä kahinoimaan
ja hälytti savotan. Tulimme tyhjentyneelle ryömaalle,
jossa tarkastelimme vihollisen aikaansaannoksia. Mata-

laa haudan alkua

jaan. Kaivannoissa oli syvyyttä vasta miehen säären
puoliväliin asti. Normaalinsyvyisiin hautoihin olisikin
tullut niin alavassa paikassa vesi. Kaivanto oli kapeata,
töin tuskin siinä sopivat miehen s
kääntymään
^ppa^t suoksi, oli
ympäri. Sivummalla, missä maa muuttui
tehty hautalinjan jatkoksi aitaa risukimpuista, näkösuojaa. Siihen oli vanjalta unohtunut työkalu, kuokaksi
taivutettu kenttälapio.
Korkeissa johtoportaissa yhä haluttiin lohkoltamme
sotavankia. Olisi tarvittu tietoja oletetuista vihollisen
joukkojen keskityksistä. Seuraavana yönä yritimme jälleen, nyt pienemmällä joukolla, ja noudatimme luutnantti §flaldenin laatimaa suunnitelmaa. Hdn lähti retkelle johtajaksi, ja minä hankin mukaamme neljä va-

oli kaivettu kahteen peräkkäiseen lin-

Venäläistä rautatietykistöä kokeillaan

Makasimme valituilla paikoillamme mättäikössä.
Asetelma oli sama, minkä luutnantti Valden oli esittänyt piirtämillään tikkuihmisten kuvilla ennen lähtöämme: siepattava vihollisen vartiomies sopivan matkan päässä. Olavi Pitkäranta tähtäsi miestä kiikarikivdätillä,, kaksi muuta rotevaa poikaamme olivat valmii-

na ryntäämään haavoitettavan vihollissotilaan kimppuun, ja me toiset katselimme konepistooliemme tähtäinten kautta kukin tulialueillamme rehkiviä vihollisia.

aloitetaan? kuiskasi luutnantti \il/alden.

-OliJoko
sovittu,

että hän antaisi aloittamismerkin napauttamalla sormellaan Pitkärantaa sääreen. Tämän oli
sen jälkeen ammuttava vihollista jalkaan.
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ja hervoton jalka retkottaisi ilkästi miestä raahattaessa. Parempi olisi, jos vanki kykenisi jugksemaan. Mutta oli mahdotonta päästä kalauttamaan miesrä huomaamattomasti.
Vihollisella

Risukimppuaitaa
Tulenlohtueen haarakaukoputkella tähystetään

riitti

miehiä. Armeijakuntienkin järjestysluvut olivat uskomattoman suuria. Ja se oli hyökkäävä meitä vastaan varmasti, eivät ne muuten olisi
raataneet välimaastossa noin hullujen lailla. Tekivät
hyökkäysvalmiusasemia. Emme voineer käsittää, että
uhkaisimme Leningradin turvallisuutta. Tässä kaupungin lähellä oli Karjalan Kannaksen poikitse vähiä miehiämme säästävä lyhyt puolustuslinja. Vartiopalveluksemme oli siitä huolimatta raskasta, ja oli aina paranneltava asemia. Tukikohdanpäällikölläkin, joka valvoi
yöt taistelulähettinsä kanssa puoliksi, oli vain neljä
tuntia yössä nukkumisaikaa. Kun vihollinen häiritsi
taikka olimme välimaastossa, saatiin nukkua vähemmän. Siinä mättäikössä makaavat miehet olivat komppanian parasta joukkoa. Heitä tarvittaisiin vihollisen
hyökätessä. Oli luovuttava yrityksestä, kun onnistuminen ilman omia tappioita ei näyttänyt varmalra.
Liihdetän pois, kuiskasi luutnantti §7alden.
-Se oli vastuuntuntoisen ja rohkean johtajan harkittu
päätös.

d-,

,
t
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Vihollissotilaan vartiopaikka tuonpuoleisen matalan
rinteen juurella oli yllättävä, siitä ei ollut palionkaan
tähystysalaa. Paikka oli tuttu, olin korf annut siitä kaatuneen koivun rungolta asemiimme viimesyksyisen venäläisen miinan. Vaikkeivät miinat olisikaan enää toimivia, olivat upottavat silmäkkeet vanginsieppaajille
ioka tapauksessa vaaralliset. Hämärässä olisi mahdotonra niitä väistellä.
Oli vielä liian valoisaa aloittaa.
- raivattua aukeata, ja haarakauVetäytymistiemme oli
koputkella tähystävä vihollinen voi johtaa tulta niskaamme. Odotetaan, kunnes Pitkäranta näkee tähdätä
kiikarikiväärillä tuolta lyhyeltä matkalta vielä juuri ja
juuri tarkasti. Silloin jo hämärä meitä suoielee, ja lopusta oli otettava riski.
Komppanianpäällikkö punnitsi mahdollisuuksiamme. Oikeastaan oli vastenmielistä uhriksi valitun miehen tahallinen haavoittaminen. Luoti voisi rikkoa luun,
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Emme voineet estää suurvallan sodanjohtajien aikomuksia. Pian risukimppuaita ulottui vasemmalla, aukealla suolla, liki Nyrkin edustaa. Toimme rykmentinkanuunan Kolmosen mäelle ja ammuimme aitaan täysosuman. Yöllä vihollinen taas paikkasi aukon ja jatkoi
aitaansa. Savottaa häirittiin kaikin keinoin. Myöhään
illalla amuttiin sinne pitkiå sarjoja konekiväärillä,
suuntaimet oli kohdistettu päivänvalossa. Jataas vihollinen ampui meille kranaatteja kuin huomauttaen, että
älkäpäs kaivako verta nenästänne.
Pilviset toukokuun illat olivar ylläträvän pimeitä.
Kun pelkällä silmällä ei enä nähnyt vihollisen asemiin, katselin tulenjohtueen haarakaukoputkella,
kuinka viholliset tulivat savottaansa risukimppu ja olallaan kantaen. Niitä oli paljon, ja raempaa kuului moortorien jyrinää. Viholliset laskeutuivat törmänsä rinnettä alas välimaastoon jonosssa.
Tuon tuostakin lähetettiin rieroja vihollisesta ylempiin johtoportaisiin. Harmittelin vahinkoa, kun vanki
jäi sieppaamatta. Ehkäpävaoja olisi ollut asioita tunteva ja sanonut, ertä kyllä sielrä pian hyökätään! Niin
varmalta se etulinjasta katsellen näytti.
Havaittuaan tykistön maaliksi sopivan korsun tai pesäkkeen oli vihollinen kärkäs ampumaan. Maaliksi kelpasivat hylätyt havukatoksetkin, jotka paljastuivat lumen alta asemiemme rakaisessa metsänreunassa, ennen
kuin lehdet puhkesivat puihin. Talvesta lähtien oli
Kolmosessa rakennettu uutta korsua. Se tuli maatähystykseltä suojaavaan takarinteeseen, ja siksi saimme sen
onnekkaasti valmiiksi. Oli nautinnollista muuttaa siihen vanhasta luteiden tyyssijasta.
Helluntaipyhät 28. ia 29.5. olivat lähellä. Vuoroni
oli päästä pyhiksi lomalle, ja huomautin siitä luutnant-

ti

§Taldenille. Hän vastasi, ettei enä kukaan pääse lomalle, sillä jo helluntaina vihollinen hyökkää rankasti
ja joka mies tarvitaan tappelemassa. No sitten tapellaan, tuumiskelin, tottapahan komppanianpäällikkö,
puolustusministerin poika, tiesi vihollisen aikomukset.
Tuli sumuinen yö, ja jostakin lohkon kohdasta ilmoitettiin, että etumaastosta kuului epäilyttäviä ääniä. Märättiin täysi hälytysvalmius koko lohkolle.
Miesten olisi pitänyt maksaa univelkaansa. Epävarmuus oli pahinta. Siispä luutnantti §Talden kaski minun orraa selville, hyökkiäkö se io nyt aamunkoitteessa. Ellei hyökkä, päästän nukkumaan.
Partiomatkalle lähtivät vapaaehtoisina korpraalit
Kalle Mäkinen ja Väinö Kuitunen. Asetimme lankut
kävelysillaksi piikkilankaesteelle, sillä pimeässä ei sopinut pujottautua esteen läpi miinoituksella suojatun
partioaukon kautta. Saimme selville, ettei vihollinen
aikonut hyökäta, mutta aamu jo valkeni, kun välimaastosta palattiin.
Useimmat tukikohdan miehet olivat vanhinta ikäluokkaa, "joulupukkeja". Heidät oli kerran koottu
joukko-osastoista rintaman taakse kotiuttamista varten,
mutta lopultakin palautettu vielä täydennyksenä etulinjaan. Se oli ollut miehille raskas pettymys. "Korttivilu", intohimosen kortinpelaajan ammattitauti, joka
pani pelissä täpdrällä hetkellä miehen hytisemään kuin
kovassakin kylmyydessä, oli pilannut muutamilta hermot. Pientä kurittomuutta oli esiintynyt. Parannusta
yritettiin aikaansaada työn avulla. Joka miehen oli tehtävä päivittäin tietty urakkansa. Hyötynä oli asemien
parantuminen, taisteluhauta kiertyi tukikohdan sivulla
jo siiliaseman t^paan. Ja taempana varustettiin Laurinmäkeä.

Helluntai tuli ja meni, mutta vihollinen ei hyökännyt. Kaikki vuorossa olevat päsivät lomalle.
Lomalla yritin irtautua etulinjan antamista vaikutelmista, mutta ne seurasivat mukana alitajuisesti. Kävelin eränä yönä unissani. Kun heräsin, olin pystyttämässä kotini seinustalla keppiä maahan merkiksi, että
siihen piti kaivaa pesäke. Olin jo katsonut, että ampuma-ala

oli

hyvä.

Sunnuntaina kesäkuun 11. päivänä lähdin paluumatkalle onnellisen tietämättömänä siitä, että venäläisten hyökkäys oli perjantaiaamuna alkanut. Odotellessani Tampereella Raivolaan menevän junan lähtöä
kävin Viikinsaaressa. Pyhäjärven vesi solisi laivan kokassa, ja lähdön läheisyys toi mieleen haikean ajatuksen, että rauhan vallitessa olisi elämä sentään ihanaa.
Olin halukas kuvittelemaan, etteivät venäläiset hyökkäisikiiän vaan todellakin pelkäsivät meidän uhkaavan
Leningradia ja sentähden tekivät tukikohtia välimaastoon. Mutta io kauan oli tullut tietoja saksalaisten peräytymisestä itärintamalla, ia nyt juuri huhuttiin liittoutuneiden suurten sotavoimien nousseen Normandian rannikolle ja saksalaisten olevan siellä suurissa vaikeuksissa. Järki sanoi, että venäläiset hyökkaavät täälläkin.

saapuessa Viipuriin. Väentungos täytti asemalaiturin, ja kaakosta
päin kuului yhtenäinen jyminä. Siviilien joukossa oli

Kylmä totuus valkeni aamulla junan

haavoittuneita sotilaita... sitomattomia haavoja, miehiä meidänkin komppaniastamme.
Alikersantti Lauri Salmisalo oli haavoittunut päähänsä, hän kertoi:
Vihollismassat hytikkasivat komppaniamme loh- ja sen länsipuolella. Ensin oli pirullista tykistökolla
valmistelua ja lentopommituksia. Paljon tappioita. Töpinä oli Lampijärven maastossa, ja sen korsuun tuli lentopommin täysosuma, meni väpeli, miehet ja asiakirjat. Menivät meidänkin hiellä ja vaivalla ansaitut sotilaspassimme. Komppanian lohkolla etulinjan läntinen
siipi menetettiin Nelostukikohtaa myöten, siitä ja Kolmosesta tapeltiin kauan. Ne tukikohdat vaihtoivat
omistajaa monta kertaa. Sitten vanja painoi tukilinjalla
Kakkosen taka-asemia ja Laurinmäkeä vastaan. Tuhatkunta vihollista kaatui siihen. Lännempänä naapuridivisioonan lohkolla oli tullut syvä murtuma, josta vihollinen uhkasi selustaa. Huoltotie oli jo poikki, tuli kiireinen lähtö Kaljalanjärven itäpuolisen korven kautta.
Pataljoonan kranaatinheittimistä vain yksi saatiin raahatuksi mukana, muut räjäytettiin. Pataljoonankomentajan huhuttiin kaatuneen, miten lie käynyt Kupiaisen tädin, ainakin kanttiinin kalusto ja astiat jäivät. §Talden kävi lähettinsä kanssa Nelosessa vielä viime hetkellä ja näki, ettei vanja hyökännyt sen itäpuolella. Mutta Ykkösessä tuli äkkinäinen lähtö, radiokin

jäi

korsussa soimaan.

Veri vuoti Salmisalon otsalta kasvojen ylitse leualle.
Hyökkäys oli varmasti alkanut.
Tuttu naapuridivisioonan mies oli tullut kanssani
Tampereelta. Hän huomautteli:
Eikö jäädä tänne, mitä me enä pitemmälle...
-Meidän komppaniamme lomalaiset olimme koossa.
Yhteinen mielipide oli, että omaan komppaniaamme
oli yritettävä, vieraassa ioukossa olisi meillä orvon osa.
Komppaniamme oli taistellut urhoollisesti luutnantti'§flaldenin johdolla, siitä kerrottiin mainitun ylipäällikön päiväkäskyssä. Pääasemasta irrottauduttuaan se
oli iskenyt Rajaioen ylitse päässeen voimakkaan vihollisen pakosalle Tonterin kylästä. Suuremmin voimin oli
lyöty vihollista Hartosissa pataljoonankomentajamme,
majuri Kuvajan johdolla. Hän ei ollutkaan kaatunut.
Kun kohtasin kapteeniksi ylennetyn komppanianpäällikkömme, oli tultu Siiranmäen juurelle. Siinä oli
komppaniamme taas torjuva ylivoimaista vihollista, siinä kapteeni §Taldenkin oli kohtaava matkansa pään.
Vihollista viivyttävien omien joukkojemme odotettiin
pian tulevan etumaastosta, mutta vain osalle komppanian lohkoa oli riittänyt jonkinlaista miehitystä. Tappiot olivat suuret. Kapteeni §Talden sanoi silloin minulle kuvaavasti:
Olin toissapäivänä komppanianpäällikkö, eilen
joukkueeniohtaja,
nyt olen ryhmänjohtaja.
se
Niin tuhoisana hyökkäys raivosi...
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Tampere Koulukatu 16 A Puh. 30 845
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TALVISODAN veriset taistelut Summassa olivat päättyneet ja joukkomme vetääntyivät väliasemaan.
Luutn. Uimosen 3. komppania, johon joukkueenjohtajana kuuluin, oli edelleen alistettuna pataljoona
Kumlinille. Komppaniamme, joka hevosmiehineen
päivineen kasitti vähän päälle kaksikymmentä miestä,
varmisti pataljoonan vetäytymisen Suokannasta YläSommeelle. Oman majuri Mäntylän komentaman
Er.P 3:n muut komppaniat olivat meistäitäån, jossain
Huumolan ja Säiniön Åution kylän välisessä maastossa.
Helmikuun 16. päivän illalla kuljimme noin 10 kilometrin mittaisen metsäisen Ollinkankaan poikki ja
saavuttuamme Ylä-Sommeen kylän etelälaitaan komppania majoittui Onnela-nimiseen taloon. Saimme nyt
kuumaa keittoa sekä lämmintä vettä. Kun vartiot oli
asetettu kylän laidassa oleviin pieniin metsäsaarekkeisiin, pantiin tuvan leivinuuni lämpiämään. Kylmillään
ollut ia pommituksista ravistunur rupa ei yhtään lämminnyt. Vaikka olimme hikisiä ja väsyneitä, niin kylmyyden vuoksi ei nukkumista voinut ajatellakaan.
Vuorotellen kävimme uunin edessä lämmittelemässä ja
niin kului yö.
Aamulla sai alikers. Mälkin ryhmä märäyksen siirtyä lähistöllä olevaan taloon. Seurasin ryhmän mukana.
Avonaisella kujalla iouduimme hävittäjien konekivääri-
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tuleen, mutta tappioita ei tullut. Talon ikkunat olivat
rikki ja saimme kärvistellä koko päivän, sillä minkäänlaista tulta ei voinut pitä. Alikers. Juva ryhmineen oli
entisessä paikassa sekä myöskin luutn. Uimonen, joka
otti sen komentopaikakseen.
Kuluneen päivän aikana eivät partiot havainneet mitän liikettä edessä olevassa metsässä useamman kilometrin suuruisella alueella. Päivän alkaessa hämärtyä
sai alikers. Mälkki määräyksen orraa asemat Onnelasta
noin 300 metriä vasemmalla, aukean keskellä olevalta
metsäkumpareelta. Kumpareen keskellä oli suurenpuoleinen talo. Kun asemat oli katsottu ja vartiot asetettu,
menivät vapaar. olevat mieher taloon lämmittelemään.
Talossa oli jo ennestään tykistön tulenjohtueen miehiä.
Peitehuovat oli asetettu ikkunoihin ja uunissa paloi tuli. Tupa tuntui verrattain lämpimältä ia poiat paistoivat hiilloksella löytämiään perunoita. Myöhemmin saapui taloon eräs vänrikki konekiväripuolijoukkueen kera. Kehotimme häntä katsomaan konekivääreille asemat lähistöltä, mutta tämä ei sitä tehnyt vaan sanoi ettei ole kiirettä, sillä vihollista ei ole lähitienoillakaan.
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EMIL LOUKO

Ilta kului ja kello 23.30 lähti alikers. Anton

kahden

miehen kanssa komentopaikalle, josta heidän oli määrä
lähteä yöpartioon.
Kello oli n. 24 kun yhtäkkiä hiljaisuuden rikkoi kova kivärin ja konetuliaseiden räiske Onnelan suunnalla. Pari harhaluotia tuli samassa ikkunasta sisään ja hetken kuluttua oli joka mies ulkona. Määräsin muut mieher asemiin metsikön reunaan ja rupesimme ottamaan
selvä tilanteesta. Tykistön tulenjohtue sekä konekivdäriporukka ajoneuvoineen oli häipynyt vasemmalle johravan metsätien suuntaan. Meitä oli jäljellä nyt kaikkiaan kaksitoista miestä seka yksi alati lakkoileva pikakiväri. Paikalle saapui aukean yli juosten komppanian
kirjuri korpr. Kilpiä, joka kertoi, että vihollinen oli yl-

saarrostaa meidät kumpareelle ja kun vetäytymisaukko
enää suunnilleen parisataa metriä leveä, irrottaudutasemista. Vetäytymistie kumpareelta läheiseen
metsään oli viettävää rinnettä. Harvassa jonossa kyyry-

oli

tiin

viiletettiin suksilla noin 300 metriä leveä auniin olimme metsän suojassa. Laskun aikana viuhui luoteja molemmilta puolin, mutta kehenkään ei
sattunut. Metsätiellä tapasimme alikers. Juvan ryhmän, jonka nyt oli ottanut johtoonsa res.vänr. Hallikainen, joka samana yönä oli palannut lomalta.
Saimme nyt kuulla kuinka kaikki oli tapahtunut. Iltapäivällä tuli luutn. Uimoselle määräys, että komppaasennossa

kea ja

nia ottaa asemat Onnelasta itään päin. Lohkon oikeaksi
rajaksi tuli ihan talon vieritse, sen itäpuolella kulkeva
tie. Noin kello 21.30 lähti takajoukoista erään vänrikin

lärränyt komentopaikan, jolloin ainakin luutn. Uimonen sekä hänen lähettinsä korpr. Tikka kaatuivat. Hän
irse sekä toinen lähetti olivat ryömien ja syöksyen päässeet pakenemaan. Kilpiän vielä kertoessa havaitsimme
aukeamalla itseään eteenpäin laahaavan toisen lähetin
sotam. Kaipiaisen, joka oli pellolla haavoittunut rintaan sekä olkapäähän. Toimitimme hänet taaksepäin
hoitoa saamaan ja henkiin hän jäi. Kuu paistoi ja oli
melkein niin valoisaa kuin päivällä. Tästä huolimatta
pätettiin, että yritetään pelastaa rakasterun komppa-

johtama vahva partio tiedusteluretkelle etumaastoon.
Takaisin palatessaan lupasi tämä ilmoittaa havainnoistaan luutn. Uimoselle. Ennen puoltayötä lähti alikers.
Juva ryhmineen lohkon vasempaan laitaan. Luutn. Uimonen lupasi itse tulla vähän ajan kuluttua, kunhan aikaisemmin mennyt partio olisi palannut edestä tietoineen sekä yhteydet ia muut seikat olisi iärjestetty puoliyön ajoissa oikealle saapuvaan komppaniaan. Partioimassa ollut vänrikki oli kai jostain sivummalta palan-

Summan ja Viipurin välinen taislelualue

Viipuri tulimerenä

onkaniärni

Sumrna

+
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nianpäällikkömme ruumis. Lähdimme etenemään aukean yli mutta emme päässeet kuin muutamia kymmeniä metrejä, kun saimme vastaamme edestä sekä molemmilta sivustoilta kiivasta pika- ja konekiväritulta.
Olisi ollut suoranainen itsemurha yrittä eteenpäin ia
siksi vetäydyttiin takaisin. Onnelan tienoilla oli vihollisia arviolta noin parin ioukkueen verran ia metsästä
ruli jatkuvasti lisää. Tulitimme kivääreillämme metsän
reunasta aukealla lähestyviä hahmoia. Vihollinen koetti

nut takaisin, mutta ei ilmoittanut siitä mitään luutn.
Uimoselle. Tämä järjesti alikers. Antonin parin miehen
kanssa partioon fa oli näiden lähdettävä liikkeelle kello
24 aikaan. Ulkona olleen vartiomiehen oli luutn. Uimonen hetkistä aikaisemmin kutsunut sisälle, sillä hän
aikoi noin 10 minuutin kuluttua siirtyä komppanian
luo. Paikalla oli myös eräs vaihtavan komppanian upseeri ja he tutkivat juuri parhaillaan karttaa, kun yllätys
tapahtui. Ulkorakennuksien nurkilta ja rakennuksien
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solista rävähti äkkiä kevyiden konetuliaseiden

I

tuli. Ui-

monen löi lampun sammuksiin ja syöksyi ikkunaan,
mutta sai luotisuihkun vatsaansa ja kaatui heti. Muut
tuvassa olleet vastasivat vointinsa mukaan vihollisen tuleen ja elossa olevat syöksyivät lopulta auki menneestä
ovesta ulos. Alikers. Anton kertoi vähän myöhemmin,
että partio oli juuri siirtynyt pihalle ja kiinnitti suksiaan, kun käsikranaatti tipahti ihan lähelle ja haavoitti
yhtä miestä. He vastasivat kivääreillään vihollisen tuleen, mutta vastustajan ylivoima oli liian suuri ja siksi
he alkoivat ryömien vetäytyä takana olevia taloja kohti.
Saavuttuaan ensimmäiseen taloon ilmoitti alikers. Anton siellä oleville miehille tapahtumasta ja pyysi apujoukkoa, että Onnela saataisiin takaisin. Apujoukkoa ei
kuitenkaan näistä lähitaloista saatu ja Onnelan tapaus
oli loppuun pelattu.
Onnelan jatakana olevien talojen välillä oli pensaikkoista maasroa ja jos vastaisku olisi suoritettu välittömästi yllätyksen jälkeen, niin se olisi ehkä onnistunut.
Ylläkön suorituksen aikana oli vihollisia paikalla arviolta noin pari ryhmää. Mutta tilaisuus oli mennyt eikä
toista enä tullut. Kaikki olimme hyvin masentuneita.
Komppanian jokainen mies oli pitänyt luutn. Uimosest^. Hän oli vuosia toiminut aluepäällikkönämme ja
tunsi miesten sotilaallisen kunnon sekä useimpien perheolotkin, ollen kaikille kuin isä. Ensimmäisenä, suomatta itselleen hetkenkään lepoa, oli hän aina neuvoineen ja rohkaisuineen siellä missä tiukin paikka oli.
Olimme nyt ilman päällikköä. Res.vänr. Hallikainen vanhimpana otti komppanian toistaiseksi komentoonsa. Lähetettiin ilmoitus tapahtuneesta pataljoonaan. Kapt. Kumlin määräsi, että entiset asemat oli
otettava takaisin, sillä vastasssa oli vain pikkuinen partio. Vänr. Hallikainen keräsi vielä kunnossa olevat miehet, joita kertyi alun toistakymmentä ja lähti takaisin.
Entisiä asemia ei kuitenkaan tällä porukalla voiru ottaa,
sillä ne olivat vihollisen miehittämät ja sijaitsivat aukeiden keskellä olevissa pienissä metsäsaarekkeissa. Eika siella ollut enää mitään pikkupartiot^, vaan ensimmäisessä talossa ja metsiköissä oli vihollisia melkoisesti.
Sain korpr. Kilpiön kanssa määräyksen lähteä etsimään
komppanian kuormastoa, sillä siitä ei tiedetty muuta
kuin että se oli jossakin takana päin. Suokannossa haavoittunut jalkani oli ärtynyt ja hoidon tarpeessa. Hitaasti matkasimme kuoppaista ja huonoksi ajettua metsätietä pitkin. Pakkasta oli yli 30 astetta ja paleli kovasti. Tulimme metsäiselle hiekkaharjanteelle, jota pitkin
tie kulki kylän länsipäähän. Harjanteelle rien kahden
puolen oli asettunut kaksi tai kolme komppaniaa telttoineen. Ylä-Sommeella olivat komppaniat sellaisia, että missään niissä ei ollut enä puoliakaan normaalivah-
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vuudesta. Löysimme pieneksi huvenneen kuormastom-

me kylän länsipuolelta ja komppanialle toimitettiin
lämmintä ruokaa. Kävin sidottamassa jalkani ja oleilin
sen päivän kuormaston luona. Seuraavana yönä menin
komppaniaan, joka oli siirtynyt hiekkaharjulta Satulakankaalle erkanevan tien risteykseen. Sairaaloista oli
palannut joitakin miehiä takaisin komppaniaan. Jotkut
miehistä, niiden joukossa alikers. Juva, olivat palelluttaneet jalkansa rikkinäisissä jalkineissa ja joutuneet pois
rivistä. Oma pataljoonamme oli lähettänyt komppanialle uuden päällikön, luutn. Muren.
Vihollinen oli saanut tykistönsä paikalle ja kranaattien tulo alkoi. Se ei ollut laheskään sitä mitä Summassa, mutta joskus sentän tuntui tulevan ihan tarpeeksi.
Komppaniamme teltat, kaksi luvultaan, olivat pystytetyt erääseen suureen hiekkakuoppaan. Harjanteelle,
jossa meidän ja eräiden muiden komppanioiden jätteet
oleskelivat, tippui kranaatteja pitkin päivää. Vihollisen
jalkaväki ei suuremmassa määrin ryntäillyt. Tankkeja
ei ollut palion ja nekin pääasiassa jäivät harjun eteläpäässä siiaitsevien tankkikaivantojen ereen ampuen näitä rikki tykeillään. Meikäläisille joukoille ei ollut yatattu asemia, vaan ampumakuopat oli potkittava lumeen.
Harjanteen oikealla puolella sijaitsi yli kilometrin laajuinen Arosuo ja sen oikealla puolella oli varsinainen
Ylä-Sommeen kylä, jonka halki kulki tie. Tämän tien
suunnalla tuntui vihollinen ankarimmin hyökkäilevän.
aamuna tuli tieto, että meikäläisren partioil.,,,L.nnn,

moirusren mukaan pienähkö vihollisosasto oli Arosuolla, eräässä metsäsaarekkeessa. Komppania Mure sai
määräyksen hyökätä saarekkeeseen ja ottaa se haltuunsa. Luutn. Mure määräsi tehtävään vänr. Hallikaisen
kahdenkymmenen miehen kanssa. Metsän suunnasta
oli mainitulle saarekkeelle matkaa noin 200 metriä.
Minä sain määräyksen jäljellä olevan ryhmän kanssa tukea metsän reunasta osasto Hallikaisen hyökkäystä. Tykistön oli määrä antaa keskitys saarekkeeseen kello 10
ja heti sen jälkeen alkaisi hyökkäys. Mddråajalla ampuikin tykistö neljä laukausta, jotka menivät kaikki maalin yli. Vänr. Hallikainen antoi käskyn ja osasto lähti
parvessa varovasti etenemään. Metsäsaarekkeessa ei
huomattu mitään liikettä. Ensimmäiset miehet olivat
jo edenneet yli aukeaman puolivälin, kun vihollinen
aloitti ankaran tulen. Useiden konekivääreiden ja muitten automaattiaseiden suihkut pyyhkivät ristiin rastiin
pitkin hangen pintaa. Pikakivääriampujana roiminut
sotam. Vihtonen sai heti alussa luodin otsaansa. Ryhmäni tulitti myös metsän reunasra minkä ehti, mutta
ammunta oli melkein umpimähkäistä, sillä vihollinen
oli erittäin hyvin naamioinut asemansa.
Kun taistelu oli kestänyt noin 15 minuuttia javdnr.
Hallikainen näki, että eteenpäin ei päässyt, niin antoi
hän osastolle vetäytymiskäskyn. Kuusi miestä ei kuitenkaan tätä käskyä enä kuullut, sillä he nukkuivat
viimeistä untaan. Kaksi miestä haavoittui vaikeasti ja
useat lievemmin. Kaatuneiden joukossa oli myös enti-

Kunniavelkamme vapaussotu
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Kuten tiedetään, on eduskunta hylännyt vapaussodan
veteraaneille esitetyn määrärahan ja näin näyttää virallinen Suomi käntäneen selkänsä niille miehille, jotka aikanaan lunastivat isänmaallemme vapauden, ja jotka
nyt itse vanhuksina saavat kärsiä puutetta. Kaikissa sivistysmaissa kunnioitetaan maan vapauttajia ja heistä
pidetän hyvä huolta, mutta meillä ei valtiovalta tunne kiitollisuutta vapautemme hankkineita kohtaan.

nen mestarihiihtäjä, sotam. Arvo Koskelainen. Jäin
ryhmäni kanssa metsän reunaan vartioon, kunnes muutaman tunnin kuluttua eräs vänrikki joukkueineen tuli
tilallemme. Seuraavana yönä sitten joku vahvistettu
komppania saartaen ia tarkan tykistökeskityksen jälkeen valtasi metsäsaarekkeen. Siellä ei ollut mitään
pientä vihollisosastoa, vaar, heitä oli lähes komppania,
aseistuksenaan useita konekivääreitä. Vain pieni osa vihollisista pääsi pimeyden suojassa pakenemaan. Komppania toi palatessaan edellisenä päivänä kaatuneitten
miestemme ruumiit.
Saimme kuulla, että Vahvialan pitäjän poikia haudattaisiin määrättynä päivänä oman pitäjän kirkkomaahan. Minä ja pa:ri muuta, joitten veljet olivat kaatuneet
Summassa, saimme hautausloman. Aamulla pääsimme
lähtemään erään aioneuvon mukana, joka oli menossa
omaan pataljoonaamme. Majuri Mäntylän pahvinen komentoteltta sijaitsi suuren aukeaman reunalla. Kun
rautaakin liikkui aika palfon ilmassa, niin komentajan
määräyksestä vietimme pienen kahvitauon teltassa. Jatkoimme taas matkaa tietä pitkin. Hiihtokeli oli vähän
huononpuoleinen. Ilma oli pilvinen ja sateli hiljalleen
lunta. Hiihtäessämme Säiniön ohitse kuului taistelun
melske verrattain selvästi Nuoraan suunnasta.Kulfimme Viipurin halki, joka oli yhtenä tulimerenä, silla vihollinen ylti jo sinne tykistöllaan. Sortuvat talot sekä
tulipalojen loimu tekivät hyvin kolkon vaikutuksen
muuten io autiossa kaupungissa.

GALLISAL
reumaattiseen
särl«yyn ia
lihasl«ipuun
Volteena la

Kun kruunu ei huolehdi pojistaan, on turvauduttava
kansalaisten yksityiseen apuun. Tähän on Sisäasiainministeriö sentän myöntänyt luvan, joten listakeräys on
!--.

pantu kiertämään ja vanhuuttaan puutteessa viettävät
vapaussoturit odottavat kansalaisten myötätuntoa. Listakeräyksen ohella on tilaisuus suorittaa avustuksia
myös suoraan Vapaussoturien Huolrosäätiön postisiirtotilille n:o 22304.

Sotamuistoyhdistys r.y:n hallitus on omasta puolestaan
yhtynyt avustusvetoomukseen päättäen luovuttaa Vapaussoturien Huoltosäätiölle avustuksena mk 10.000.
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PAIVA, josta aion kerroa, valkeni kirkkaana helmikuisen pakkasen vallitessa 1940. Aamusta alkaen oli lentotoiminta vihollisen puolelta hyvin vilkasta. Laivue toi-

palavaa konetta, että sekin hulmahri tuleen. ja miestä
maa veti puoleensa aina parantuvalla vauhdilla.

sensa jälkeen jyrräsi ylitsemme, useimmissa 9 konetta.

matkan taloon, jossa tapasimme kirkonkylästä pommitusta pakoon tulleen Tahvo Pöyhön emännän vastapaistettuien pulliensa kera tuvasta yksinään. Kysymykseeni, missä talon väki on, sanoi emäntä heidän olevan pihalle rakennetussa kivikellarissa lenrokoneira piilossa.
Sieltä tapasinkin talon isännän ja emännän seka Ptiyhön tyttärineen olkien päällä istumasta. Taloa oli pommitettu, vaikka se olikin kaukana kylästä. Palopommit, joiden kuoppia oli rakennusten ympärillä, eivät
kuitenkaan olleet vahingoittaneet rakennuksia. Räiähdyspommien jälkiä ei havainnut. Talossa ollessamme
kaksi nuorukaista toi talonväelle lähtökäskyn. Väki kellarissa olikin jo niin poissa tolaltaan, ettei siinä montaa
sanaa vaihdettu, nekin vähät isäntien kanssa. Sensijaan
tuvassa häärivä Pöyhön emäntä laitteli meillekin ruokaa
pöytään tuumien: 'vaikka olisi lentokoneita vielä enemmän, niin syödä pitää sodassakin." Poislähtöä tehdessämme kuraisi hän vielä ison pullaletikon pakettiin
mukaamme. Saimme voitakin, jota erityisesti olimme
lähteneet hakemaankin. Paketit sidoimme vyöhön selkäpuolelle riippumaan, lähtien sitten metsän kautta
kiertäen tuloladullemme.
Noin kilometrin hiihdettyämme saavuimme harvahkoa, solakkaa mdntyd kasvavalle kankaalle. Täällä oli
hanki muutamia pommikuoppia lukuunottamatta koskematon, vain lentolehtisiä oli hangella lukematon
mddrd. Lieneekö vihollinen luullut siellä täällä olevia
isoja kiviä majoitusteltoiksi, kun oli niin runsaasti propaganda-aineistoa kylvänyt.
Koska sota oli jo kolmatta kuukautta ollut käynnis-

Toim.K/1.DE, yksikkö, johon kuuluin, oli majoitettu
Heinjoen kirkonkylän laitamalla, Rajalehto nimisessä
talossa. Vartiopalvelus, pääasiallisin tehtävämme, oli
kohdaltani sinä päivänä suoritettu. Niinpä ajattelin
kayda noin 5 km kirkolta olevassa sukulaistalossa katsomassa kuinka siellä jaksellaan. Komppanian vääpeliltä
luvan saatuani kyselin porukasta kaveria mukaani. Viipurilainen sotamies Oksanen lupautuikin tuumaan vihjattuani, että saisimme ostaa sieltä voita. Väpelin varoitellessa meitä desanteista, joira oli paikkakunnalle
pudotettu noin viikkoa aikaisemmin, varasimme patruunoita kivääreitämme varren runsaasti. Koska tunsin
paikkakuntaa kohtalaisen hyvin selostin matkareittimme vääpelille, että osaisivat etsiä, ellemme palaisi.
Hiihtelimme metsiä myöten suoraan Kiertsuon
suuntaan ja matkalle sattuvan ainoan aukean, Katumaissuon, ylitettyämme jäimme eräälle korkeammalle
mäelle tupakalle. Siinä seisoskellessamme kiintyi huomiomme jonkin laivueen keulakoneeseen, joka näytti
tavallista suuremmalta. Siinä taisi olla peräti 4 moottoria. Laivueen tullessa lähemmäksi kirkonkylää alkoi iitee tulituksen. Vaikka seurasimmekin tapahtumaa noin
4 kilometriä kirkonkylästä olevalta paikalta, näimme
selvästi kuinka ensimmäiset laukaukser jo osuivat ja iso
rumilus hulmahti tuleen. Koneen alkaessa palavana pudota, hyppäsi siitä viisi miestä. Ensimmäinen jäi laskuvarjonsa varassa ilmaan leijumaan, mutta seuraavat kolme lähtivät putoamaan paketteina alas aina kiihtyvällä
nopeudella. Viidennen laskuvarjo aukesi niin lähellä
106

Hiihtelimme matkastamme jäljellä olevan 1 km:n

sä, emmekä olleet laukaustakaan ampuneet, tuli siinä
mieleemme, lentolehtisiä katsellessamme, että voisimme tarkkuuttaa kiväärimme ja käyttää niitä maalina.

Asiaa enempää tuumimatta poimin hangelta noin
20 x 30 cm kokoa olevan lentolehtisen ja vein sen 100
m:n päässä hangesta esiin pistävän tervaskannon kylkeen tikulla kiinnittäen. Muistam^tta lähellä olevaa
kirkonkylästä Hevossaaren kylään johtavaa talvitietä ja
sillä liikkuvia, aloitimme ampumisen. Kirjoittajan kerran ampumaan osumaan saattoi olla tyytyväinen ja niinpä siirryin maalin luota vähän sivuun, että kaverikin
pääsi laukaisemaan.
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Kannon luona tuloksia tutkiessamme tulimme huomaamaan, että metsässä on toisiakin kulkijoita. Pari
laukausta kajahti ja huomasimme heti, että itse olimme
nyt joutuneet maaliksi. Paikalla sattui olemaan sopivasti kiviä, joiden taakse lymysimme. Laukausten suunnastakaan emme heti olleet selvillä enempä kuin siitäkaän kuka meitä ampui. Mieleemme tuli jo aikaisemmin laskuvarjonsa varassa leijunut lentäjä. Emme kuitenkaan jättäneet kurkistelematta kivien takaa ampujan

selville saamiseksi. Niin näimmekin lumipukuisen
hiihtäjän olevan noin 100-110 m:n päässä tulossa
meitä kohti. Nostin pystykorvani kiven päälle ja otin
miehen jyvälle. Olin varma aseesrani, niin hyvin oli ainoa laukaus, jonka olin sillä ampunur, osunut. Kysyin
kuitenkin kaverilta, joka oli vanhempi minua, päästänkö läpi, kun on niin hyvällä hollilla. "ÄH helvetissä,
kun ei tiedetä kuka se on", sanoi hän.
Aprikoidessamme siinä kukahan hiihtäjä lienee, jätimme lentäjän pois laskuista, arvelimme että tuskin
niillä nyt lumipukuja on, vielä vähemmän suksia.

Hiihtäjä oli tätä pohtiessamme tullut noin 40 m päähän
olinpaikastamme ja kurkistamaan ryhtyessäni tulitti
heti hattuni tullessa kiven takaa näkyviin. Ehdin kuitenkin tehdä sen huomion, että ampujalla ei ole kuin
pistooli aseenaan. Mielestämme asialle täytyi saada jonkunlainen ratkaisu. Jatkuva kurkisteleminen ei enä
käynyt laatuun. Niinpä otin koivistolaismallisen siviilikarvahatun päästäni ja pistin sen kiväärin piipun päähän itse sivulta kurkistaen. Heti tyhfensi ampuja koko
lippaallisen hattuani kohti. Lienevät häneltä patruunat
loppuneet, koska tämän jälkeen mies lähti omia jälkiän hiihtämåän poispäin. Nyt kaverin kanssa ryhdyimme suunnittelemaan poislähtöä. Päätimme pyrkiä
eri teitä tuloladullemme.
Paikat tuntevana kehotin kaveria kaartamaan vasemmalta noin 300 m päässä olevalle ladullemme, että ainakin toinen meistä pääsisi yksikktitin kertomaan tapahtuneesta.

Koska ampuia oli häipynyt näköpiiristä hiihdin rulituspaikalle ia siitä hänen latuaan talvitielle. Tiellä oli
karttalaukku, jonka luokse tultuani kuulin huutoa ja
katsoessani vasemmalle näin Oksasen seisovan kadet ylhällä noin 150 m tiestä ja kahden miehen pistoolit kädessä hänen luonaan. Sain kutsun Oksaselta tulla sinne
ja samalla hän ilmoitti toisten olevan omia.
Känsin sukseni tielle tullessani käyttämälleni ladulle, koska katsoin pääseväni puolet matkasta sitä myöten. Tämä ei kuitenkaan ollut pistoolimiesten mieleen,
toisen heistä lähtiessä hyvää vauhtia vastaani. Kohdatessamme alkoi hän tölkkiä ukko-mauserillaan vatsaani
ja vaati nostamaan kädet ylös. Nuoreksi vänrikiksi ja
vielä hyvin kiihtyneessä mielentilassa olevaksi, pistoolinheiluttaia osottautui samaksi, joka oli tulittanut
Vihollisen 4-moottorinen
lentokone

t

I
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meitä. Levittämällä käteni sauvoineen ja ryhtymällä kiroilemaan, eikö hän tunne omia miehiä, koetin rauhoittaa vänrikkiä. Pelkäsin näet saavani luodin vatsaani.
Pyysinkin häntä lopettamaan tökkimisen, minkä hän
sitten tekikin. Toisella kadella kopeloiden voipakettia
selässäni, hän tahtoi tietää mitä siinä on. Ilmoittaessani
sen sisältävän voita tyytyi hän selitykseeni, riuhtaisten
puukon vyöltäni pois ja kivääristäni patruunat. Antaen
aseen kuitenkin selkääni, komensi hän minut edellään
toisten luo, jossa kaveri yhä seisoi kädet yhaällä. Sinisessä poliisin puvussa olevalla pidättäjällä oli pistooli
kummassakin kädessä. Minun ja vänrikin tultuamme
heidän luokseen, saimme selvittää ammuskelumme
syyn. Tarkoitushan selvisi parhaiten paikan päällä.
Niinpä menimme kaikki maalinamme olleen kannon
luo ja näytettyäni lentolehtistä, jossa oli kummankin
ampuman luodin reikä, totesi Terijoen poliisimestari,
siksi hän osoittautui, että selvähän tämä on. Vielä lisäten, että jos tässä tappelu olisi tullut, olisivat he hävinneet.

Vänrikki vain ei vielä ollut tyytyväinen, tahtoen
nähdä papereita. Kaivelimme kaverin kanssa taskujamme, hänen löytäessään vanhan metsästyskortin, kirjoittajan taskuista löytyi pari kolme morsiamen lähettämää

kirjettä. Nekin selvittivät asiaa osaltaan. Selvisi sekin,
minka tähden meitä tulitettiin. Pidättäjämme olivat ilmavalvonta-upseereita ja hiihtäneet ennenmainittua
talvitietä. Sattumalta he osuivat kohdalle juuri meidän
harioittaessamme maaliinammuntaa. Asiaa pahensi vielä sekin, että kaverin ampuma luoti jatkoi kimmokkeena matkaansa heidän ylitseen. Sattumalta aivan liikaa!
Kertomuksen alussa mainitsin desanteista, näiden suk-

sinippu oli löydetty viikkoa aikaisemmin. Meille näytettiin putoamispaikka, joka ei ollut viittäkymmentä
metriä kauempana maalinamme olleesta kannosta. Me
olimme vielä kaiken hyvän lisäksi ns. Cajanderin varusteissa. Itselläni asetakki, vyö, kokardi ja ase armeijalta,
loput omia siviilivaatteita. Eikä kaverilla ollut varustepuoli parempaa. Sen tähden en ihmettelekään, jos meitä luultiinkin desanteiksi. Sovussa siitä kuitenkin erot-

tiin.
Kertomuksessa mainittu tapaus ei sinänsä sodan aikana rintamatapahtumiin verrattuna ole mitenkaan ihmeellinen eikä sotatoimiin vaikuttava. Onpahan vain
hiljainen huomautus siitä mitä takalinjoillakin voi tapahtua.
Sattumat ovat leikkineet tämän kertomuksen aikana

liikaakin, mutta... sitten rengas olisi täydellinen, jos
vänrikki, jonka nimeä en koskaan tullut tietämään, olisi elossa ja sattumalta lukisi tämän ja muistaisi tapauksen.

Yli 30 vuotta on pitkä aika ihmisen elämässä, joten
ei ole ihme, jos päivämdä,r* ja nimet unohtuvat. Itse
tapaus ei tee sitä koskaan, vaikka se kohdaltani jääkin
jatkosodan tapausten varjoon. Kerrotaanko niistä koskaanT Kukapa tietäisi?
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TalYisota
UULA ARRELA

KUTEN monen muun kulki minunkin tieni Talvisotaan monen mutkan kautta. Talvisodan aattona asuin
Petsamon Salmijärvellä, missä hoidin vastaperustetun
Paatsjoen Sk:n paikallispäällikön tehtävääkin. Kesälomani olin siirtänyt syksyyn voidakseni muiden mukana
osallistua Kannaksen linnoitustöihin. Niinpä lokakuun
alussa pakkasin siviiliasusteeni matkalaukkuun ja lähetin sen ennakolta Viipuriin. Matkavarusteinani olivat
vain reppu ia suojeluskuntapuku ml27 , jotka sitten uskollisesti seurasivatkin minua kahden sodan läpi.
Jo Rovaniemellä meitä koostui melkoinen linnoittajajoukko Kemiin menevään junaan, sillä Kemistä lähtisimme ylimääräisellä junalla kohti Kannasta niin
Pohiolan Sk-piirin kuin Länsipohjan Sk-piirinkin suojeluskuntalaiset ja lotat.
Matka jatkui Oulun ja Kontiomäen kautra. Lieksassa
junamme pysähtyi normaalisti, kuten me otaksuimme,
puun ia veden täydentämistä varten. Kun pysähdys
kuitenkin alkoi venyä tuntien mittaiseksi, niin aloimme aavistaa, ettei kaikki ole niin kuin pitäisi. Saimmekin asemapäälliköltä kuulla, että Neuvostoliiton hallitus oli kutsunut maamme edustajia neuvotteluun Moskovaan ja että kuljetuksemme pysäytertäisiin tähän ja
odotettaisiin uusia ohjeita.
Saattoi olla lokakuun 5. päivä, kun veruri aamuyöstä siirrettiin junan pohjoispäähän ja matka lähtöpaikoille alkoi. Rovaniemelle saavuimme luultavasti
7 .I0., jolloin suojajoukkojen liikekannallepanokin alkoi. Ilmoittauduin Lapin Rajavartioston esikunnassa,
missä minulle annettiin ns. punainen kirja eli yksikön
perustamiskäsky.
Otin yhteyden komppaninpeäfliköksi määrättyyn
res. luutn. Veikko Kariniemeen ja yhdessä aloimme perustaa 90. Km.K:ta. Olin itse saanut jalkaväkikoulutuksen, mutta käynyt myös Huoltokoulun, joten minut määrättiin tähän kuormastokomppaniaan joukkueen johtajaksi.

ti

Saimme perustamistoimenpiteet suoritetuksi nopeasja matka kohti Sallaa alkoi.

Talvisodan oloja kuvaavana tapahtumana voin kertoa, ertä päästessämme marssillamme n. 21 km Rovaniemen pohjoispuolelle Vikajärvelle, josta tie kääntyy
kohti Kemiidl.ved ja Sallaa, meidät riisuttiin aseista,
jotka luovutettiin jalkaväkiyksiköille. Olimme hieman
nyreissämme tällaisesta sotaanlähdöstä, sillä ajattelimme, että aseistariisunta oli vain jonkinlainen mielenosoitus kuormastomiehiä kohtaan. Uskoimme kuiten-

§allan suunnalla
kin, ettei 'tanha Spelt"

pääse vaipumaan kovinkaan sy-

vään unohdukseen!

Marssi Sallaan jäisillä teillä oli rasittavaa sekä hevosille että miehistölle ja varsinkin rottumattomat ratsumiehet tunsivat olevansa leukaan saakka halki ennen
kuin päätepiste saavutettiin.
Marssin aikana maf oi- telttoja ei ollut. Talotuimme yleensä taloihin, koska
majoituksessa totesimme sen, että mirä köyhempi maja, sen alttiimmasti meidät vasraanorertiin. Eräs suuri
ja vauras talo, jonne pyrimme majoittumaan otti meidät vastenmielisesti vastaan sanoen sotilaiden sorkevan
kaikki paikat. Jäi tarkoin mieleeni, kun luutn. Kariniemi sanoi kohteliaasti talon emännälle, että mitä
tuumaatte, jos idästä tulee sellaista soraväkeä, joka ei
lupaa kysy. Katselin paluumarssin aikana myöhemmin
joulukuulla tämänkin talon raunioira ja mietin mielessäni miten äkkiä voi kaikki muuttual
Sallassa maioituimme Raatikan, Kotalan ja Särkelän
kyliin, joissa tärkein ryömme oli pitää majoitustalom-

me niin halkojen kuin heinienkin puolesta

hyvässä

huollossa, kunnes 30. 1 1. 4-moottorinen venäläinen
lentokone lensi kyliemme yli kuin sodan sanansaattajana ja rauha kuului menneisyyteen! Verikasteeni, jos
niin voi sanoa, sain joukkueeni kanssa Kuolajärvellä,
jonne meidät oli komennettu keräämään evakkoon viedyn väestön iälkeensä jättämä karja. Se oli teurastettava ja lihat tuotava Sallaan.
Talon nimeä en muista, mutta navetta oli hyvin siisti ja karja hyvin hoidettua lumivalkoista PSK-laista
mallirotua. Lehmät teurastettiin, ruhot lastattiin rekiin
ja af ettiin Sallaan, jossa ne pinottiin osuuskaupan pihalle edelleenkuljettamista varten. Sinne ne toisin jäivät,
kun Salla pantiin tuleen ja lähdettiin vetäytymään.
Jokin pikku seikka voi painua lähtemättömästi mieleen ja se tässä tapauksessa oli tämän osuuskaupan jo
kylmille jätetty kahvila, jonka nurkassa oleva levyautomaatti jäi jauhamaan sen ajan iskelmää "Irja pieni
muistathan...!" sinne liekkien huminaan!

Miehiä rakotulilla
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Kemijärvelle saavuttuamme minut komennettiin
Kemijärven huoltotoimistoon, jossa tehtäväni supistui
ulkomaalaisten lehtimiesten opastukseen. Siellä toimii
vieläkin elokuvateatteri, jonne minun piti kerätä evakkokarjaa, jota lehtimiehet sitten valokuvasivat.
Järkyttävämpi kokemus oli kuitenkin joulukuun
puolivälissä osallistuessani työkomppanian kanssa Pelkosenniemen taistelutantereen tyhjentämiseen. Se oli
karmeaa työtä, mutta hyvää oppia sille mirä myöhem-

kokonaisuudessaan näkyvillä. Tämän muistaen annan
kuitenkin sotapäiväkirjan puhua!
2.1.40. Lastaus autoihin Kemijärvellä klo 2,15 ja
kuljetus Mäntyvaaraan, jonne saavuttiin klo 4.00. Susi
1: jaakärikapteeni E. Ahoniuksen Er.P 25 eli A-pataljoona), Pallo (: kapt. Väänäsen ns. Sallan pataljoona)
ja Jätkä, (: res. luutn. Sarven johtama erilliskomppania.) Klo 7.00 lähdimme hiihtämään tavoitteena Ke-

min joutui kokemaan.
Joulukuun viimeisinä päivinä saapui Kemijärvelle

missä majoituimme Pådvaaran laidassa olevan jängän
reunaan, tietysti ilman telttoja ja::ulia. Klo 20 tuli käsky vetäytyä Kummunvaaran takarinteeseen. Täten lopullisesti väsytettiin ja tehtiin haluttomiksi muutenkin
väsyneet miehet. Täysin tarkoitukseton teko! klo
23.30 mafoituimme avotulille. Valtava näky nähdäparituhantinen miesjoukko rakotulilla metsässä kuin entisaikojen sodissa.
3.1.4O. Pataljoona marssivalmiina klo 4.00, mutta
liikkeelle lähdimme vasta klo 6,40 ja kärkipataljoonana. Klo 9.30 komentajan käskynjako komppanian
päällikköille: tehtävämme edetä Kemijärvi-Kursu
maantielle tavoitteena Käsmäjokivarressa oleva Valtasen ralo.
Heikkojen karttojen vuoksi komppaniat
- väärin ja joutuivar hajalleen. Pakkanen kisuunnistivat
ristyy, mutra tulia ei saa tehdä.
4.1.40. klo 4.00 eteneminen jatkuu. Saamamme
tiedon mukaan Perksalon rykmentti (JR40) aloittanut
rintamahyökkayksen Joutsijän'eltä ja rehtävämme on
motittaa vetäytyvä vihollinen. 2. ja 3.K pääsevät yli
em. maantien, jolla toimii ainakin 7 keskiraskasta
hyökkäysvaunua. Tänään saimme ensimmäisen kerran
Kemijärveltä lähdön jälkeen lämmintä hernekeittoa,
joka kuitenkin meinasi meille aiheutraa suuremmat
tappior kuin varsinainen vihollisemme, sillä keitto oli
matkalla lddtynyt ja uudelleen iämmitettäessä se alkoi

saunomaan iääkärikapteeni Jussi Hännisen komentama
Er.P 26 eli B-pataljoona, kuten sitä vielä siinä vaiheessa kutsuttiin. Olin sk-aikana toiminut kapteeni Hännisen lähettinä ja kävin heti tarjoutumassa samaan tehrävään. Koska pataljoonassa oli jo huomattava upseerivajaus, tarjoukseni hyväksyttiin ja niin minusra tuli pa-

taljoonan lähettiupseeri.
Lähtöni Kemijärven huoltotoimistosta ei tapahtunut
oikein ohjesäännön mukaisesti, sillä kantakorttinikin
saapui pataljoonaan vasta välirauhan aikana ja jossakin
portaassa mietittiin voidaanko rangaixa karkuruudesta,
jos takaa siirtyy omin avuin etulinjaan!
Muistot vuosien takaisilta ajoilta alkavat himmetä;
henkilöiden ja paikannimiä sekä päivämääriä on vaikea
enää muistaa. Tapahtumiakaan ei aina jaksa sijoittaa
oikeisiin yhteyksiinsä, vaan joutuu tutkiskelemaan oliko se tosiaankin näin ja tapahtuiko se Talvi- vai Jatkosodassa! Tästä syystä on parempi pitäytyä ajankohtaisiin kirjallisiin muistiinpanoihin, joita minulla pataljoonan sotapäiväkirjan ohella oli tilaisuus itsellenikin
laatia. Niiden teksti kuvaa sen aikuisia mielialoja ja
niissä esiintyy normaalia suomalaisen sotilaan purnaamistakin, joka ehkä on ollut tarpeetontakin, koska vain
ne kykenevät jotakin arvostelemaan, joilla on tilanne
Pikakivääri Sallan rintamalla.
Taustalla Sallatunturi

mijärvi-Salla tien pohjoispuolella oleva Outojärvi,

käydä ja aiheutti koko pataljoonalle ankaran ripulin.
kuolettavasti.
Yön kuluessa saimme myöhemmin perättömäksi osoittautuneen tiedon, että Perksalon rykmentti olisi edennyt aina Vuosamoselkään saakka. Joutsijärven suunnassa voimakasta tykistötulta. Koko hyökkäys täysin
epäonnistunut. Kaikki tehdään tipoittain ja suunnitelmat muuttuvat vähän väLlä ja väsyneitä joukkofa tuhIataan aivan suotta.
5. 1.40. klo 1.50 tuli vetäytymiskäsky. Hyvä onnemme auttoi meitä, sillä vihollisia oli joka puolella,
kuljimme kuin kanavassa. Joutsijärven suunnassa valtava tykistötaistelu. Koko taivas on tulessa. Klo 10.00
Saavuimme Kankaanlammen maasroon, jonne leiriydyimme telttoihin. klo 21.00 saimme kuitenkin tehtäväksemme lyödä vihollinen Päävaarasra, jonne se oli
päässyt pureutumaan tiettävästi pataljoonan vahvuisena. Saimme oppaan, joka ei kuitenkaan tunrenut maastoa. Harhailimme edesrakaisin v^aran rinteitä. Taivaalla paremmanpuoleinen valojuovien ilotulitus. Koimme
jännittävät hetket, kun eräällä 1ängd,lld törmäsimme
yhteen lumipukuisen hiihtojoukon kanssa. Aikamme
toisiamme kyräiltyämme huusimme lähettävämme
jäogän keskelle neuvottelijat ja py1'simme samanlaiset
vastapuolelta ja olimme valmiit kaiken varalta. Onneksi hiihtojoukko oli omiamme, joka myös taitamattoman oppaan ohjaamana törmäili pirkin vaaraa. Pdåvaaralle päästyämme oli vänr. Tillmanin komppania (1.
K) lyönyt vihollisen. Sotasaaliina saimme mm. 16 kk.
ja 5 vankia. Omat tappiot 2 kaarunutta 7 haavoirtunutta.
*12.1.40. Joutsijärven epäonnisruneen motituksen jälkeen pataljoonamme oli levossa eli suoritti varustelu- ja raivaustöitä sekä erittäin rasittavaa partiointia
Sallan maantielle, jossa todettiin vilkasta liikennettä.
Täydet kuormat itäänpäin ja tyhjät ajoneuvot länteen.
Meidän ymmärryksemme mukaan f ohtopäätös oli
helppo tehdä, mutta niin ei uskottu kaikkialla muual-

klo 18.30 haavoittui vänr. Oikarinen

la!

15.1.40. klo 2.30 rykm:n komenraja riedotti, että
Vuosamoselkä on vapaa vihollisisra ja meidän on painuttava sen perässä. Pakkasra 41 axetta. Klo 18.00

lähti pataljoona etenemään Nälkämö- ja Tuurajärvien
kautta Kursuun, jonne saavuttiin klo 21.30. Marssisuoritusta voi pitää hyvänä pimeässä ja hangessa hiihdettynä, sillä matkaa on 25 km.
16.L.40. Klo 16.00 etenemisemme jatkuu tavoitteena Paikanselkä. Marssin pituus on 25 km. Jouduimme

ojia myöten umpihangessa ohittamaan Lindgrenin paraljoonan, mutta jo klo 23.OO olimme tavoitteessa.
Miehistö täysin poikki. Rykmentin marssi hyvin sekavaa; kuormastot ia pataljoonat sikin sokin tiellä. Vihollista ei tavattu marssin aikana missään. Tuoreita iälkiä,
kuljetusvälineitä, hevonen yms. kamaa jdänyt kiireessä
;älkeen. Sillat räjäytetty, murroksia laitettu ja kaikkialla kamala haju. Meillä ei mitään sivustavarmistusta

ja koko pataljoona toimii kärkenä. Miinoituksia ei ehditty tutkia , vaan onneen luottaen ja väsymyksestä turtana painuimme kohti itää. Kuulimme jälkeenpäin,
että miinoituksia oli ollut runsaasti. Telttoja pystytertäessä joutui kärkipartio tulikosketukseen vihollisen
kanssa. Tavoite ja vihollinen olivat samassa paikassa!
17.1.40. Aamulla ilmoittautuivat luutn. Heimo
(ptrin pääll.) ja vänr. Sorvanne (krh-joukkue), jotka
yöllä rykmentisrä saamansa perättömän tiedon perusteella olivat porukoineen ajaa suoraan vihollisen syliin,
mutta tiellä ollut varciomme ehti väliin. Klo 9.45 etenemme jälleen kärjessä. Komentajamme käsky komppanianpäälliköille oli ennätyksellisen lyhyt:'Teltat kasaan heti. Edetään Märkäjärvelle. Marssijärjestys 3.K,
2.K, 1.K, Esik. K, KKK ja Krh.os. Lähtö 15 minuutin kuluttua. "
Rykmentin käsky puolesraan sisälsi seuraavaa: 'Vihollinen on 16.1. alkanut vetdytyd Markajarveä kohti.
Se on varustetuissa asemissa Matovaaran länsiosassa.

Propagandaa megafonilla molemmin puolin

Tavoitteen saavutettuanne oltava valmiina iatkamaan
etenemistä ja otettava yhteys Palloon (= Sallan patl.)
Markajarven eteläpuolella. "
Klo 10.00 joutui kärki kosketukseen vihollisen
kanssa. Edettiin n. 2 km ja siihen pysähtyi karki. Kk:t
heitettiin eteen. Kaikki pataljoonat kuormastoineen
olivat aivan järjettömästi tiellä. Jos vihollinen olisi
huomannut ja jos sillä olisi ollut pommittajia, niin jdlki olisi ollut hirveä. Kohta ilmestyi 7 hyvin nopeaa hävirtäjdd alkaen hurjan karusellin päällämme, saamatta
aikaan muuta kuin yhden hevosen kuoleman ja yhden
miehen haavoittumisen. Kaksi tankkia alkoi myös
syyttää tavaraa tienvarsille, niin että metsä ryskyi. 3.K
kärsi suuria tappioita ja menetti reippaimman ja urhoollisimman upseerinsa, vänr. Gräsbeckin. Kohta
haavoittui myös vänr. Ylijurva vaikeasti lonkkaan.
Haavoittuneita ja kaatuneita tulee aivan lakkaamatta.
Kärki ei pääse eteenpäin.
Nyt lähetetäd,n 2.K oikealle siivelle, jossa sekin yhtyy leikkiin ja pian on myös 1.K toiminnassa vasem111

malla. Patalioonan reservinä on nyt yksi joukkue, ioka
sekin joutui tuleen, joten reservinä on enää kevyt ryhmä.

Komentopaikkamme on aivan tien varressa. Illalla
pystytimme teltan, jota hyökkäysvaunut ryhtyivät kiivaasti tulittamaan, saamatta kuitenkaan mitään vahinkoja aikaan. Koko pataljoonamme on nyt taistelussa ja
reservejä

ei ole.

Sain patl:n komentajalta kaskyn lähteä antamaan tilanneselostuksen rykmentin komentopaikkaan, josta
sain tuliaisiksi lakoonisen käskyn: "Kärki nopeammasti
eteenpäin!" Taasen tämän onnettoman tiputussystemin
ansiosta menetetään turhaan miehiä. Ja väsynein joukko on taasen edessä. Meidän virkamme on aina olla kärjessä. Perässämme on kaksi rykmenttiä, mutta niitä ei
käytetä, vaan annetaan viholliselle aikaa pureutua kiinni Märkävaaran reunaan.

den ja alkoi vetäytyä. Vikapartiomme lähti matkaan,
löysi ryhiät iohdonpäät ja joutui vihollisen tuliylläkköön, mutta pelastui pimeyden turvin. Aamuyöstä
muutama rauhallinen tunti, mutta klo 7.00 alkoi jälleen kiivas ammunta. Samaan aikaan saapui kapt.
Nummen pataljoona (porilaisia) liittyäkseen hyökkäykseen tien suunnassa. Säälien katsoimme porilaisten varusteita: siviili-tamineet. Ainoastaan kokardi kuvasi sotilasta ja mika pahinta, suurimmalla osalla vain tavalliset puolikengät. Reipasta väkeä, mutta polkivat mieluimmin hankeen jotoksen kuin käyttivät suksia. Se ainakin erotti heidät meikäläisistä.
Hyökkäyksestä ei nytkään tullut mitään. Klo 17.00
saimme ilmoituksen vihollisen Iäpimurrosta, mutta tämä osoittautui onneksi perättömäksi. Kapt. Sarven poVihollisen hävittäjät iokapäiväisenä kiusana

Vasta illan pimetessä toi vihollinen heittimensäkin
asemiin, joten alun perin kai oli tarkoitus vain viivyttää Märkävaaran rinteissä. Tykistöä sillä ei vielä tässä
vaiheessa ollut lainkaan ja ainoastaan 3 hyökkäysvaunua. Näistäkin vänr. Syrjäsen pst.-joukkue ampuu liikuntakyvyttömäksi heti kaksi.
Klo 17.00 piti rynnistyksemme alkaa uudelleen,
mutta kuten aina, suunnitelmia muutettiin ja samoin
aikamddrid, joten koko touhusta ei taaskaan tullut mitään. Miehistömme on aivan poikki. Kova pakkanen,
väsymys ja lämpimän ruuan puute sekä ankara hermojännitys tekevät työtään. Miehet nukkuvat lumikiep-
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Ruotsalaiset vapaaehtoiset saapuvat

peihinsä ja joukkueiden johtajilla on kova työ estää
heitä vaipumasta uneen. Komentotelttamme on eturinteessä vihollisen tulen ja tähystyksen alaisena. Toistaiseksi olemme säilynyt vahingoilta, vaikka telttamme
on monin kerroin täynnä lämmitteleviä miehiä.
18.1.40. Klo 2.00 piti Er.P 25 (Ahonius) aloittaa
kevennyshyökkäys Märkäiärvi "M" kirjaimesta pohjoiseen olevaan kovan maan kärkeen, mutta saatuaan sieltä tulta vasraansa, katkaisi ilmoittamatta puhelinyhtey1'.t2
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Ruotsalaisten
it-patterin
hälytys
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rukka tappelee Mårkåvaarun kaakkoisreunalla. Siellä
haavoittui vänr. Valtonen, joka sittemmin kuoli verenvuodon heikentämänä pakkaseen kuljetus- ja lääkintävälineiden puurteen vuoksi.
Päivällä pyöri komentopaikkamme päällä 14 havktäjää. Kolkko tunnelma, mutta vielä tälläkin kerralla
onni oli puolellamme. Miehistö niin lopussa kuin olla
voi, mutta vaihto on luvattu!
19.1.4O. Kapt. Saarelan pataljoona vaihtoi meidät.
Siirryimme "lepoon" n. 2 km etulinjan taakse. Lepopaikkamme vain sattui tykistöpatterin ereen, joten kovin rauhalliselta ei sekään tuntunut. Kun tykistö ampui, teltta lepatti ja lyhdyt sammuivar, sillä etäisyyträ
tulipatteriin ei ollut kuin 50 m. Pakkanen edelleen ankara. Lentokoneita ilmassa kaiken päivää. Lepo jäi lyhyeksi, sillä klo 18.00 saimme kaskyn siirtyä sivustavarmistukseen Hatajavaaraan. Lähtö klo 22.00, tulo
Haaiavaaraan klo 23.O0. Paikka kuusikkoinen takarinne, joten täällä saanemme olla rauhassa lentokoneilta
ainakin.
20. l.-4.2. 4O. Tavanmukaisra parriointia, puolustuslinjan rakentamista. Muutama kahakka vihollispartioiden kanssa. Pataljoonamme keräsi it-kk hankkimista varten 48.090 mk. Erikoisra soraa, kun taistelujoukkojen täytyy paikallishankinnan Iisäksi myös rahoittaa
kaluston hankinta!
4.2.40. Klo 20.00 vaihdoimme Saarelan pataljoonan
pois tiensuunnasra ja palailimme entisille sijoillemme.
Kuulas, kirkas pakkassää. Vaihto on aina hyvin lännir-

tävä tapahtuma senvuoksi, että alkaa pirunmoinen meteli, jos vihollinen havaitsee vaihdon. Komentopaikkaa
oli siirretty eturinteestä n. 400 m tienvarreen, jonne oli
kaivettu jonkinlaiset maakuopat
ensimmäiset korsumme. Korsu on ahdas ja heikkotekoinen,
mutta kui-

tenkin lämmin. Oven virkaa toimittaa hevosen loimi.
5.2.40. Vieraaksemme saapui ulkomaalaisia sanomalehtimiehiä, joille kaskyn mukaan piti näyttää kaikki
mitä he tahtovat, mutra meidän on myös vastattava siitä, että kaikki selviävät matkalta ehyin nahoin! Melkoinen vaatimus, joka olisi pitänyt osoittaa toveri venäläiselle. Toimin lehtimiesten oppaana ja käytin heitä
mm. krh-tuliasemassa, missä he valokuvasivat yöllistä
heitinammuntaa. Kansallisuuksiltaan lehtimiehet
edustivat Ranskaa, Norjaa, Tanskaa ja USA-ta. Olivat
tyytyväisiä käyntiinsä ja kertoivat kuulleensa ja nähneensä enemmän kuin koskaan missään muualla rintamanosalla. Vihollinen sartuikin olemaan heidän käyntinsä aikana hyvin yrirteliäällä tuulella. Tarjosimme
korsussamme poronkäristyksen ja kahvit.
7.2.4O. Olimme kuulleet jo aikaisemmin huhuja
ruotsalaisten vapaaehtoisten saapumisesta ottamaan rintamavastuun. Kerran jo lähetimme hevosenkin noutamaan jotakin ruotsalaista upseeria huollostamme. Kun
noutaja palasi, niin reessä kellotti poro, jonka hevosmies oli teilannur käristystarpeiksi. Näin saimme tehdä paliskunnan luvalla, kunhan poron korvat panimme
myöhempää laskutusta varten talteen. Ruotsalainen ei
ollut saapunutkaan, mutta poro kulki meillä pitkät ajat

Ruotsalainen lona tuo maanmiehilleen ruokaa

"ruotsalaisen" nimellä! Tånddn saapui kuitenkin ryhmä ruotsalaisia upseereita johtajanaan Ruotsalaisen vapaaehtoisrykmentin II ryhmän adjutantti kapt Stig
Facht. Upseerit viipyivät koko vuorokauden eruasemissamme. Toimin heidän oppaanaan. Hyvin reippaita ja
sotilaallisia miehiä. Hyvät varusteet, mutta heikkoucena kuitenkin pidimme rasvanahkaisia monoja, joiden
vuoksi tapahtuikin keskitysmarssin aikana paljon palel-

tumisia.
Joukossa oli myös vänr. Söderblom, jonka isä Nathan Söderblom on Ruotsin arkkipiispa ja suuri Suomen
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ystävä. Kun muu porukka oli palannut korsuumme käristystä syömään, niin havaittiin vänr. Söderblomin
puuttuvan. Lähdin lähettini kanssa häntä etsimään pimenevästä metsäsrä. Etuvarrioasemia lähestyessämme
kuulimme metsäsrä huuliharpunsoittoa, iota kohden

suunnistimme ja siellä vänrikki istui kannon nokassa
puhallellen iloisia säveliä. Hän kertoi jotenkin harhautuneen muusta porukasta eikä osannut korsullemme ja
kieltä taitamattomana päätti pysytellä paikallaan kunnes hänet löydettäisiin. Illan pimetessä hän päätti
huuliharpustaan anta etsijöille jonkinlaisen johtosävelen.

8.2.40.

puolin ei-kenen-

Propagandaa molemmin

kään maata. Naapurit huutelivat meille: "Tappakaa re
Sallan polat ne porilaiset pirut", johon sot.virk. Alanne
ja Vesterinen vastasivat keskustellen politrukin kanssa

megafonin välityksellä.
9.2.40. Oli jälleen vierailupäivå. Tållä kertaa pidimme vierainamme ruotsalaisia lääkäreitä, joiden joukossa oli eräs Ruotsin kuuluisimmista kirurgeista,
prof. Olivecronan ja Crafoordin apulainen, professori
Odelberg. Hyvin joviaalinen herra. Normaali vierailuohjelma
käynti etulinjassa ja käristyksen syönti

korsussamme.
I l-22. 2. 4O. Siirryimme tien poh j oispuolelle Laije selkään "lepoon." Lepo rietää täällä yleensä suurempaa
rasitusta kuin tienvarressa makaaminen. On partiointia
ja kenttätöitä. 18.2. Ruotsalainen
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iääkärikomppania

luutn. Grafströmin johdolla mukanaan vänr. Väyrysen
johtama joukkue suoritti menestyksekkaan partiomatkan Märkäjärven itäpuolelle. Lentotoiminta niin päivällä kuin yölläkin vilkasta. Kun "häntä" näkyy kamiinantorvesta yölliselle taivaalle, niin saa olla varma
vierailusta. Yrittävät väsyttää tälläkin tavalla, mutta
tähänkin tottuu.
Komentajamme yritti kotilomalle, mutta joutui Rovaniemellä niin ankaraan lentopommitukseen, että palasi heti takaisin kertoen rintamalla olevan huomattavasti turvallisempaa.
Minäkin kävin parin päivän komennuksella Torniossa saakka ja näin, että miestä iaavaraa on tulossa. Tuliaisiksi toin Kemijärveltä 50 kg hedelmäsäilykkeitä,

sillä jatkuva käristyksen syönti vaati jo

23.2.40. Vaihto ruotsalaisten kanssa suoritettu.
Tehtävämme Märkäjärven suunnalla päättyi tähän.
Tavoitteena Sallan pohjoispuolella oleva Saijan kylä.
24.2.40. Klo 19.20 alkoi kuormaus Salmivaarassa.
Vihollisen ilmatoiminta erittäin vilkasta. Se ilmeisesti
aavistaa jotakin. Ruotsalainen it-ptri ampui alas kaksi
hävittäjää. Kova pakkanen, täydenkuun aika, ilmavaara ja olemattomat lastauskalustot. Vielä autoon noustessa saimme kolme pientä lentopommia n. 30 m päähän ojaan. Viime minuuteilla täytyi harjoitella maihinmenoa.

25.2.40. Kuljetuskolonna saapui tappioitta ilmatoiminnasta huolimatta Saiialle, missä ryhdyimme vaihta-

maan kapt Teiran-pataljoonaa (VII/KT-Pr.). Vilkasta
partiotoimintaa. Vihollinen miinoitti tien Nousun
koulun kohdalla. Huoltotiemme siis uhattuna.
3.3.40. Saimme tiedon, että ruotsalainen eversti
Dyrssen oli kaatunut harhaluodista entisen komentokorsumme viereen Markajarvellä. Uhri Ruotsin kunnian ja Suomen vapauden puolesta!
4-12.3.40. Partiotoimintaa. Viholliskomppania
väijytyksessä kenttävartion yhdysladulla. Sukulaiskankomi
kuuluva mies ampui väijytyksessoihimme

vänr.
tä muiden- jo vetäydyttyä

Munkkiniemeen asti. Rykmentin esikunta on ketjussa
Kolsanharjulla. Samoin on todetru vihollisia huoltotiellämme heti AJp:n takana. Patalioonan reservi käsittää
nyt vain keittäiiä yms. puolirampoja invaliideja. Kalpaten olisi käynyt meille ja samoin ehkä motitetulle vihollispataljoonallekin ellei suruviesti "rauhansanoma"
olisi pelastanut.
Edellispäivinä Lauttatekemäniänkän suunnasta nähdyt valomerkit olivat kuitenkin todellisia eivätkä mi-
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RAUHÅ! Aamulla huomattiin,
13.3.40. MIR
- edellispäivien latusuuntia pitkin
että vihollinen oli
edennyt aina Os. Roinisen maioitusalueen keskelle

välillå olevaa
sotatoimialuetta

{*,.'*\-J"

Salonsaaren

Raudanjoen joutuen itse vangiksi. Muitakin vahinkoja
tapahtui erään miehemme käsitellessä varomattomasti
3" suutaria, jolloin se räjähti haavoittaen pahasti yhtä
upseeria, yhtä aliupseeria ia kolmea miestä.

Kemiiärven-Sallan
Märkäärven
taistelu 16. 1.40

ruokalistan

muutosta.
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Telttamme olivat sotilaittemme pelastus

tään tähdenlentoja tai revonrulia. Sieltä

oli

tulossa

täysvahvuinen tuore hiihtopataljoona selkäämme, mutta huonon suunnistuksen ansiosra ei osannut perille eikä ehtinyt tämän päivän tappeluun.
Klo 11.00 vastasin puhelimeen, jossa ilmoitettiin,
että rauha on tullut. Luulin sitä vihollisen harhautukseksi taikka jonkun vähemmän onnisruneeksi pilaksi ja
paiskasin kiroten puhelimen kiinni, sillä mikään ympärillä tapahtuva ei viitannut minkänlaiseen rauhaan!
Puhelin soi uudelleen ja langanpäässä oli Os R:n komentaja maiuri Roininen, joka ärjäisi saman tiedon
korvaani niin tehokkaasti, eträ minun oli se uskottava.
Ohjeeksi saimme, että taisteluroiminra on lopetettava
heti, mutta jos meitä ammutaan, niin saamme vastata
tuleen!

Tunnelma oli aluksi iloinen ja toivorikas, mutta

r'-

äkisti

.

ehdot!
Rauhantietojen välitys taisteleville foukoille kävi hitaasti, joten vielä klo 15.00 aikaan kuului eri suunnilta

vaihtui suruun jossa kyyneleer, kiukun ja vihan kyyneleet, tulivat silmiimme kuultuamme rauhan
se

taistelun melskettä. Vihollinen syyti tykistöllään linjoihimme r^trtaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Monissa kranaateissa oli varmistimet päällä, joten tarkoituksena kai oli enemmän helportaa evakuointia kuin
tuottaa vaurioita. Sääli niitä poikia, jotka vielä viime
minuuteilla ioutuivat uhraamaan henkensä.
Yöllä vihollinen tulilla asemiemme edessä keräten

kaatuneitaan. Mitään veljeilyä ei sallita
eikä ole ke- masennus
nelläkään haluakaan sellaiseen. Täydellinen
ja hermostollinen vasta-aktio vallalla. Vihollisemme ai-

van uusia joukkoja, jotka tulleet Sallasta hiihtämällä.
Päivän tunnussana on venäjänkielen MIR (: rauha).

Toimituksen palsta
Toimituksella on varastossa paljon hyviäkin kirioituksia, joita tilanpuutteen takia ei ole voitu vielä julkaista. Toimitus haluaa kiinnittää kirjoittajien huomiota

siihen, että oikeud€nmukaisuus edellyttää vanhimpien kirjoitusten etuoikeutta, jolloin viimeksi saapuneet kirjoittaiat voivat joutua pakostakin odottamaan

jopa vuosikausia.

Toimitus haluaa kiinnittää lukiloiden huomiota lehden tilauksia ja osoite- tai muita muutoksia koskeviin
tiedoituksiin jokaisen numeron viimeisellä aukeamalla. Täten vältymme molemmin puolin turhilta soi-

toilta ja kirjeiltä, koska toimitus ei näitä asioita hoida.

115

KANSAMME joutui sotaponnistuksissaan suurta vihollistaan vastaan sijoittamaan myös naisia sellaisiin
tehtäviin, joitten hoitaminen siihen astisten käsitysten
mukaan oli kuulunut miehille. Tavallisen lottalupauksen lisäksi olivat monet lotat mm. allekirjoittanut, tehneet erikoisen sitoumuksen, olla valmiina lähtemään
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tarvittaessa armeijan avuksi.
Jo Talvisotaa edeltäneissä linnoitustöissä Kannaksella oli lottien mukanaolosta saatu myönteisiä käsityksiä,
jotka Talvisodan aikana saivat lisävahvistusta ja kun kesällä -41huhut Suomen joutumisesta jälleen sotaan johtivat yleiseen liikekannallepanoon, sain komennuksen

kesäkuun 17 pv:n illalla fa läksin ollakseni seuraavana
aamuna Kuopiossa, jossa tehtävät jaettiin ja koottiin
yksiköt. 7.D:n alainen Eläinlääkintäkomppania 28 sai
emännäkseen lotta Hytösen, kotitalousalan ammattiihmisen ja minut keittäjän vakanssille. Talvisodan aikaiset kokemukset Sotasairaala 20:ssä ja erdän koulutuskeskuksen kanttiinissa antoivat turvallisuuden tunteen heti alkuun siitä, että "hevoskomppania" oli onnistunut emännässään, joskin työmme aikaisemmin oli tapahtunut siviiliympäristössä.
Varusteittemme joukossa oli myös Lotrien keskus-

johtokunnan tervehdys: "Sinun osallesi, kenttälotta, on
tullut etuvartiopaikka lottatyön vainiolla. Sinä lähdet
täyttämään lottavelvollisuuttasi, ehkä etäisille seuduille, vieraaseen ympäristöön, kenties hyvinkin hankaliin
oloihin. Mutta uskomme, että Sinä kestät paikallasi
horjumatta ja uupumatta. .. .. Järjestösi on siten osoittanut Sinulle luottamusta, jota Sinä et voi pettää jne."
Ja Päätöksemme oli, ettei tämä luottamus meissä kohtaa pettureita.
Juhannuspäivänä oli kaikki kunnossa ja matka kohtisuoraan itään alkoi. Jo ensimmäisessä pysähdyspaikassamme Kaltimossa oli jotakin tavallisuudesta poikkeavaa; näimme ensimmäiset puolustuslinjamme ja viholliskoneita lensi yli. Uutiset tiesivät kertoa, että Joensuuta, Turkua, Malmia ja Lappeenrantaa oli pommitettu. Ohitsemme jatkui yhtämittainen marssi raialle
päin. Tulimme autokyydissä järjestämään ensimmäistä
ruokailua keittoastioina saunapata, ruokailupaikkana
saunan ympäristö ja upseereitten ruokapöytänä kaivonkansi, riihi mainiona muonavarastona. Seuraavana päivänä tuli kenttäkanuunamme, ioka siioitettiin ilmavaaran takia tuuhealatvaiseen koivikkoon ja niin keittiömme oli kalustettuna ja pääsimme "säännöllisen" elämän
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alkuun; aamulla teetä ia päivällä kaksi ruokailua. Vähitellen tulimme tuntemaan ruokakuntarnme, joka jonossa pakki kädessä lähestyi kenttäkeittiötä ja olimme
yksimielisiä siitä, että tästä samasta suuresta padasta
syömme kaikki. Näissä oloissa ei tule kysymykseenkään
eri "passaus". Meidän silmissämme he ovat kaikki samanarvoisia. Olimme kuin suuri perhe, jossa kompp.
päällikkö, kapt. Ögård on isänä, vääpeli äitinä, sittån
se suuri poikalauma ja me lotat tyttärinä. Tdssä veljesparvessa oli varmaan suuriakin ikäeroja, alokkaista nostomiehiin ja sotilasarvoja sotamiehestä kapteeniin. Näitä arvonimiä ei kuultu kuin ylennysten yhteydessä eikä
niitä tarvinnutkaan, sukunimi riitti ja komppanian
päällikölle "Kapu". Lotista käytettiin usein nimityksiä
"Isosisko" ja "Pikkusisko".
Majoituksemme oli aluksi karjalaisissa, evakuoiduissa taloissa, joissa vallitsi arvoituksellinen hiljaisuus.
Kissa oli tavallisesti jäänyt kotia pitämääo ja kun kurkisti ulkorakennukseen, asettuivat siellä kanat orsille,
ruis heilimöi parasta päätä pellolla ja heinikot odottivat
niittäjäänsä, ilmassa oli tuttu keskikesän, apilan japäivänkakkaran tuoksu
vain niittokoneen raksutus ja
heinäsirkan sirinä puuttuivat.

Onkamosta eteenpäin mentäessä alkoi väärentämätön
korven tuntu, käen kukuntaa ei enää sen jälkeen kuulu-

nut. Sireenit ja kielot vaihtuivat suopursuun,

marssi

itäänpäin oli yhtämittainen, tien kahta puolta oli miestä, telttaa ja hevosta. Jälleen maistui tavanmukainen
hernekeitto illan suussa kuuman päivän jälkeen suojaisessa paikassa kenttäkeittiön vaiheilla. Ja harva se päivä, jota ei olisi kruunannut sauna, vuorollaan kunkin
joukkueen lämmittämänä. Me saimme tavallisesti käydä ottamassa alkulöylyt, milloin ranrasaunassa ja uida
päälle, jos siihen oli tilaisuutta, milloin Ruutanalammen tai Akkalammen saunassa. Ei voinut toivoa mitään
parempaa. Joskus vielä ojennettiin tuore vihta käteemme saunaan mennessä. Siellä löylyssä unohtui koko sodan olemassaolo sellaisenakin päivänä, kun ilma oli
täynnä Värtsilän palon savua ja tykistö jauhoi yhtä mittaa idässä ja ukkonen jyrisi lännessä ja aamuöiset viholliskonelaivueet täydensivät vuorokauden pommituksillaan.

Pakkorauhan raian ylitettyämme

ja

päästyämme

omaan, vanhaan Laatokan -K arjalaamme, tuli uintikiel to juuri helteisimpänä aikana, mahdollisesti saastutettujen vesien takia. Juomavettäkin täytyi ruveta keittämään. Tavanomaisilla hevosenhakumatkoillaan löysivät
pojat sieltä muutakin karjaa, josta 2lypsävännäköistä
lehmää, mustia 'Maruskeja" jätettiin itselle. Vai olisiko
niittenkin tarvinnut antaa mennä eteenpäin? Eihän
kahden lehmän tuotoksesta paljon "parta pauku" tämän
muonavahvuuden kohdalla ja monia päiviä sitä ei voinut sästä kuumana aikana ilman jäähdytystä. Kuiten-

SIRKKA KIRRA

kin elätimme toivoa vellinkeitosta tämän maitotilkan
löytyihän se ioku lähteensilmä tai juokseva
jossa jäähdytimme säästömme ja pääpuro,
vesi, viileä
simme lopulta vellin keittoon. Sen koetimme pitää vieläkin salaisuutena, sillä ruokalistalle ei kuulunut siihen
aikaan velliä. Aivan rauhassa ei sekään suunnitelma saanut toteutua. Kun maito oli lähes kiehuvaa, tuli ilmava^ra, Keittiö-Kalle oli jo maassa sotilaan nopeudella,
heitin vettä palavien puitten päälle ia maastouduin
myös. Siinä poski lämmintä heinäkuista maata v,§ten
luulin saavani katsella sen kallisarvoisen maidon kuohumista maahan! Siinä olisi sitten vaivan palkka! Samoilla sekunneilla meni viholliskoneet yli, konekiväärisuihku rapisi puitten oksissa ketään vahingoittamatta, ainoastaan yksi hevonen hiukan haavoittui ia peäsimme onnellisesti jatkamaan työtämme. Saada nostella
valkoista oikeata velliä römpsiin juuri siihen aikaan,
kun oli jotakin vatsatautiakin liikkeellä, teki kuin
mahdottoman mahdolliseksi ja sitä nauttiessa kannon
tai mättään nokassa taivasalla vei varmaan monen ajatukset kotituvan pöydän ääreen, missä oli äiti lasten
kanssa ia odotti isää lomalle tai vanhukset sisarusten
kanssa odottelemassa kirjettä rintamalla olevalta pojalta. Kenttäposti oli aina tervetullutta niin kotona kuin
"siellä jossakin".
Tämä meidän maitotilanteemme hiukan helpottui,
ääressä. Ja
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kun Sortavalan motin lauettua saimme vielä 2lehmää.
Tervetulleen lisän ne antoivat meidän päivittäiseen ruokavalioomme. "Keittäkäähän nyt tytöt oikein jutka
puuro, kun on niin hyvät särpimet" ja tämä Haapaniemen pojan toive toteutui seuraavalla suunavauksella. Se
ruttu ruispuuro luisti tosiaan paremmin alas, kun siinä
oli kastikkeena maitotilkka. Sen sijaan jonakin huumorin hetkenä lähti Sarkkilan vaiheilta arvoitus: "Mistä
eläinlääkintäkomppania saa munkkeja?" Taisipa rauera
tyhjiin sellaiset toiveet! Mutta Holopaisen seudulta tuli
nokkela ratkaisrr: "Se syöttää jauhot hevosille!"
Kun tosiaan saimme vähän ylimääräistä vehnäjauhoa, avautui uusia mahdollisuuksia virkistävän vaihtelun luomiseksi. Nyt tuli mahdolliseksi munkkien teko
jotenkuten telttaoloissa kaminan päällä, hellaa kun ei
ollut. Vaivalloista hommaa se oli ja kuumana hehkui
naamamme kilpaa kaminan kanssa, kun loppuviikolla
paistoimme munkkeja koko porukalle sunnuntaiaamuksi. Muonaan se ei kuulunut "talon puolesta" millään tavalla, mutta kuten sanortu, koetimme edes jotenkin saada vaihtelua sille olosuhteiden pakosta yksitoikkoiselle ruokalistalle. Ja sunnunraiaamun korvikkeen se maitotilkka teki niin kotoiseksi! Velipojat taas
muistivat vastavuoroon meitä ja kyllä heillä aiheita riittikin. Milloin oli Harmainen, Laine, Virtanen, Vepsäläinen, Heikkinen ym saanur paketin kotoa, kutsuttiin
meitäkin sen avajaisiin, milloin Lapveteläinen lomaltatulijaisille, oli Happosen kihlajaiset, jossa Räsänen toimi kahvinkeittäjänä, Lahtisen räiskäleillä, Varosen ja
Varikkolaisten iltakahvit, Toimistolaisten saunakorvikkeet, Sairastallilaisten raiskalekahvit, jotka keitettiin
nuotiolla ämpärissä ja tarjottiin uudelta penkiltä, Koskisen pojan syntymäpäivillä, Launosen lomakahvilla,
Turusen nimipäivillä, Holopaisen siirryttyä lomalla
kultakantaan seurasi taas kihlajaiskahvit jne.
Köydenvetokilpailun päätteeksi oli Sonnimäellä korvikkeet, jossa Ojanen toimi kokkina. Sonnimäeksi ristittiin Rytyssä alokaspoikien telttamäki, josta kuului
joskus töminä, kuin ennenvanhaan seitsemän veljeksen asuinsijoilta. Nämä nuoret miehet kävivät välittömästi puhumassa meille asioistaan, kun taisi joskus vähän koti-ikäväkin vaivata. Hyviä mansikkapaikkoja he
löysivät vapaa-aikoinaan ja tietysti pääsimme niistä
osallisiksi. Taisi lopulta joku päästä etulinjaankin sitä
aikansa intoiltuaan.
Kerran tuli Kapu ratsain ja huudahti: 'Tyttäret hoi,
on tärkeää asiaat" Juoksimme tottelevaisina sitä ääntä
kohti. Siitä muodostui juhlahetki kesken kaiken. Hän
lausui muutaman sanan meille työstämme ja ojensi lakkatuohisen tuliaisiksi suolta. Se oli meidän ylennyksemme. Pojilla tämä näkyi taas natsojen lisääntymisenä
olkapäillä tai muutoksina kauluslaatoissa.
Ja miten huomaavaista: taittaa meille kimppu valkoisia ruusuja jossakin ihmisasuntojen mailla käydessään avustajinaan Hallman ja Happonen! Ja meitä suojellakseen kuului valoisana kesäiltana sama isä Ögårdin
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Itäkarjalaisen rakennuksen kaunis päåty

Ainoat lotat
"lsosisko"
ja "Pikkusisko"
teltassaan

Kompp.
pääll.
kapt

ögård
parturissa

ääni, kun joku tuntematon upseeri liikkui telttamme
vaiheilla ja kurkisti sisäänkin: "Hei kaveri, ei meidän
lottia saa häiritä!" Hän meni menojaan. Niin saattoi sanoa meidän komppanianpäällikkömme. Hän oli se
mies, joka loi oikean hengen tähän suureen "perheeseen". Hän vaati itseltään paljon ja voi niinollen osoittaa edes kohtuullisia vaatimuksia toisillekin.
Kuin pisteeksi perään näistä kurinpidollisista asioista
puheenollen, muodostui se Vaittisen veljellinen ohje,
kun hän puhuttelunsa päätteeksi huitaisi nyrkillään ilmaan leveän viillon ja kajautti: "Pidetäänpäs sitten pojat liha kurissa!" Siinäpä se asian ydin taisi ollakin. Kun
jokainen piti itsensä kurissa, niin koko porukan kuri oli
hyvä. Niin päättelimme... Tai mikä oli se salaperäinen,
meitä mahtavampi voima, joka täällä hallitsi. Se pani
kunnioittamaan toista ihmistä ja näkemään hänessä tasa-arvoisen puolustajan yhteisellä asialla, kunnioittamaan eikä loukkaamaan toista eikä käyrtä1'rymään sopimattomasti häntä kohtaan. Se oli varmaan sitä aseveli-

henkeä, joka syntyi sota-aikana ja jota mekin olimme
joutuneet selvästi kokemaan. Kun oli esim. lomatodistusten ja litterain vuoro ja pakattu repur selkään, oli
turvallista tietää, että matkatovereina oli oman komppanian Eskelinen tai joku Miettinen rai Lapveteläinen
ja Turunen. Yhteisissä eväissä markusteltiin jutkissa,
kessunsavun täyttämissä, pimeissä, välisrä fäisissä sotilas

junissa.

Kerran tuo huolenpito meni liiallisuuksiin. Kun
telttamaioituksen loppuaikana myöhän syksyllä jutte-

limme nukkumaan mennessä ja kootessamme kaikki
vaatteet päällemme, että nyt saamme kokea lopultakin,
mitä se ryssän "holotna" on, vartiomies Ruuskanen, jo-

ka tunnettiin suurimman auton kuljettajana nimeltä
Ry-y, oli kuullut tämän keskustelun ja sanonut Harvimalle (kaatui myöhemmin) antavansa lotille lämmintä.
Yövartijathan lämmittivät tavallisesti telttaamme yölläkin, mutta nämä olivat käyneet lisäämässä puita, niin
että heräsimme aivan märkinä ja teltta kuumana

i, Ry-

my hihittämässä ulkopuolella!
Siellä oli sopivaa aikaa, milloin valoisina kesäiltoina,
milloin iltojen pimentyessä, pienen öljylampun ääressä
istuessa, lähemmin tutustua niihin tunnuksiin, joiden
puolesta olimme liikkeelle lähteneet: uskonnon, kodin
ja isänmaan puolesta. Meidän lottien kohdalla se merkitsi sitä, että ne uskonnolliset perustotuudet, jotka
ovat sisällä sielussamme elämää kannattavina voimina,
aivan kuin pääsevät oikeuksiinsa ja pelkistyvät tåällä
yksinkertaisessa korpielämässä. Täällä meiltä kysytään,
mitä me olemme ja mitä emme ole.
Ollessamme kodin puolesta asialla, olemme kuin
vartioimassa Suomen kotien onnea ja eheyttä ja se meidän kunniatehtävämme olikin: vaalia kotien pyhyyttä.
Sinne maastoon majoitutaan, 100 miestä ja 2 naista,
ruokaillaan siellä, kokoonnutaan telttakylän reunan iltahartauteen veisaamaan: "Jumala onpi linnamme",
kaikki ovat yhtä harmaassa, kaikilla sama asia hoidettavanaan. Sen takia he kaikki jättivät omat toimensa ja
läksivät sille paikalle, mikä heille osoitettiin turvaa-

Kenttäkeittiömme maastossa
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Kapt. Ögård, vänrikit Happonen

Joulusauna lämpiää Soutiärvellä

ia Hallman

maan uhattua rauhaa. Tälle sukupolvelle on isänmaan
asia selvä. Se ei ole mikään vaikeasri tajuttava aate, vaan
kouriintuntuva tosiasia. Jo ensimmäisinä aakkosinam-

me olemme oppineer karttakepillä näyttämään oman
synnyinmaamme ääriviivat ia nähneet siinä määrättyä
muotoa, käsivarren ym. Sillä alueella saimme rauhassa
lapsuutemme leikit lyödä ja varttua aikuiseksi, mikä
missäkin kolkassa, kunnes tuli Talvisota, se havaintoesitys, josta jokainen käsitti selväsri mistä tämän kansarr kohdalla oli kysymys: Nitistää Suomi-neito vyötäröltä?

Tottakai se haluaa puolustaa pientä asuma-aluettaan
ja siirtää se vapaana perintönä jälkipolven asuttavaksi.
Niin kului aika, vuodenajatkin vaihtuivat syksyksi ja talveksi. Komppanian kokoonpanossa oli
tapahtunut muutoksia,
kapteenit
vaihtuneet,
I
miehistökin
oslttaln,
"Maruskit" råytyi jättää
Sitä se veto saa aikaan. Kuten
ennen Kaskanan vaikeaa
usein säryn ja jäykkyyden
ollessa kysymyksessä lämpti
korpimatkaa pois sakista.
tuntuu miellyttävältä. Iuuri
Oli
saatu maistaa uusia
siksi Theranyl tekee niin hyvää. Sen kauan kestävä lämperunoitakin, mutta jäiset
fiivaikutus pehmentää
perunat jäivät pysyviksi
lihakset.
Hyvän lihasvoiteen pitää
vihannesten edustajiksi
sekä lämmittää ertä lievittää
muonaamme. Oli opittu

ilislm

?

särkyä. Siksi Theranylissa
on myös kipua lievittävää ai-

syömään

netta (trometamolsalicy-

ensin tosin upseerit, mutta maukkaaksi todettuaan

laattia).

Theranyl ei ärsytä eikä
tahri. Ja siinä on miellyttävä
tuoksu.

Reseptittä apteekeista.
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hevosenlihaa,

lopulta muutkin. Päivystdjån ollessa komennuksella suoritti toinen lotta
muonavaraston vartioinnin pimeässä yössä, vierellåån kaatuneitten teltta,
kuoleman läheisyyskin oli
tullut tutuksi.

Tuttavuutta saimme myös tehdä varsinaiseen "punatakkisten armeijaan". Torjuessani eräänä yönä näitten
hyökkäystä, kuului yhtäkkiä konekiväärin papatus
kuin oven koputus. Lottatoverini vastasi: "Sisään, olkaa
hyvä" ja jatkoi nukkumistaan. Vain lureet ja rorakat jakoivat kanssani koomillisen tilanteen ja menivät pitkiä
sarviaan oikoen lopulta nekin tiehensä ja sain rauhassa
oikaista jälleen siihen maalaamatromalle lartialankulle
kohentaen reppua päänaluseksi.
Tavallisesti oli metsä suojanamme, murta loppumatkalla oltiin jo tuulten tuntumassa. Jossakin Kotkarjärvellä oli tavallisuudesta poikeren panru riukukin aukealle paikalle. Vastapäätä oli it-tähysrys kiikareineen.
Vaati melkoista huumorintaiua käydä asioimassa tällä

riu'lla!
Matkamme päätepisteeksi muodostui Soutjärvi, vepsäläiskylä Äärrise., rannalla, jossa majoituttiin sikäläisiin asuntoihin. Laurila ja Pinomäki (kaatui myöh.) tiivistivät meille katsotun pyöreähirsisen huoneen seinät.
Kenttäkeittiö sai katoksen päälleen ja ruokailu tapahtui
sisällä. Etenemisvaihe oli päättynyt ja talvehtiminen alkoi. Suunnittelimme tilaisuuden antamista toisillekin
lotille tänne pääsyyn, sillä vapaaehroisia oli riittävästi
tulossa ja heidän oli sopiva aloittaa tässä vaiheessa. Isosisko lähti ensin. Jäähyväisikseen hän kaski minun pysyä lujana täällä, niinkuin tähänkin 25si.
Vastaus oli
yhtä koruton: "Kyllä, olemmehan jo komennuksemme
loppusuoralla".

Häntä oli ikäänkuin luonto suoiannut, sillä hän oli
kihloissa, sulhanen Syvärille edenneissä joukoissa. Mutta sitä hän piti niin pienenä yksityisasiana tämän suuremman yhteisen asian rinnalla, ertei siitä kannattanut
paljoakaan puhua. Sellainen oli sotamorsian.
Komppanian muonitus ja koko elämä muodostui nyt
toisenlaiseksi vakiinrui enemmän siviilielämää muistuttavaksi, mutta siitä vastasivat omalta osaltaan taas
uudet lotat.
Me olimme onnellisia saadessamme palvella edes
hiukan maatamme sen kohtalon hetkinä ia vapauttaa
pari miestä muihin tehtäviin. Palasimme voittajan mielellä, vaikka sota hävittiinkin!
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Jatkosodassa Maaselän Kannaksella JR 25:n
Krh.komppanian "Jätkän" kakkosjoukkueessa rulenjohtajana. Komppaniamme oli kymenlaaksolainen,
paitsi meitä jokusia myöhemmin täydennyksenä joutu-

neita hekuja.

Näin sotaan jälleen roturrauruminen tapahtui

asema-ajan
hiljaisen

salaperäisyyden vallitessa. Vuorottelumme tulenjohtopaikassa ja sopivasti tuliasemassa
piti sikäli henkeä vireillä, ettei siihen heti päässyt ikä-

vystymään.
Pienet partiokahakat jalkaväki torjui usein tulenjohtueen asiaanpuuttumatta ja oä,in tämänkin talven horrostila kului hiljalleen, kunnes kevään 194) ahava alkoi sulatella Iiistelammen jäätä, sekä Leijona
ereen-

työnnetty tukikohtamme, paljasti todellisen turkkinsa

fi*F*.**

jälleen.
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Siellä Leijonan niskassa se tulenjohropaikkamme
"Ruuska 3" sijaitsi, nimijohdannaisuus kompp.päällikkömme mukaan.
Etuoikealta, Paljaskukkulan laelta vastustaja seuraili
liikkeitämme ja varjelusta sen rarkka-ampujilta ei
meille tahtonut riittää, joten tulenjohtopesäkettä piti
vaihtaa useasti. Jo haarakaukoputken linssien liikkeet
ärsyttivät sitä, saatikka sitten mikä vaino tulenjohtopaikkoja kohtaan sodassa aina oli.
Kevättalven erään kuulakkaan illan keskusrelut yli
etumaaston olivat päättyneet irvokkaaseen haistatteluun, minkä jatkoksi jv-äseet puuttuivat puheisiin,
päätyen tukikohdan päällikön lopuksi pyytå,mdan
"Jätkän" raskaiden kranaatinheittimien ruli-iskuun,
eli tulenjohrokielellä sanonraan: "heittakää filtti niskaan".

Sanottiin maj. Vallin itäkarjalaisplutoonan tällöin
olleen vastustajanamme, joten selvällä suomenkielellä
tapahtuneesta loihe sieltä lausumaan: Ätt aa ampuko
sillä raskaalla, kohisee niin pirullisesti, varttukaa, kyllä
täälräkin vielä rautaa tulee."
Kuinka kuulakas tuo ilta silloin olikaan. Miltei hengityskin kuului yli etumaasron, puheesta ja yskähtelystä puhumattakaan. Piiskan kumipyörien kitinän, naapurin sitä asemaan työntäessä, kuuli selvästi. Kuulakkuus ja käyty irvokas keskustelu loivat tunnelman,
minkä hetkeä myöhemmin jälleen rikkoivat raskaiden
't22

Haarakaukoputken liikkeetkin ärsyttivät vihollrsta

kranaattien tuhahdukser ennen räjähdystään. Piiska
vaikeni myöskin Paljaskukkulaila.
Tällainen sodankäynti tuntui koomiselta. Joskus vihollisesta ei näkynyt vilahdustakaan, nyt kosketus tuohon oli korvin aistittavissa. Kielellisesti olimme samoja
kuolevaisia, olosuhteet ja vapaudenkaipuun ihanteet
olivat meillä toiset.
Naapurusten kesken aikaisemmin keskustelemasta
tupakkatarjoilusta etumaastossa ei enää ollut puhettakaan. Äänet vaikenivat, "ei kenenkään maa" jdi yhä
mysterioksi. Ymmärsimme puheen, mutta olimme taas
vihollisia toisillemme.
Mieleen muistuu naapurin Vappuillan vodkajuhlat,
jolloin huuto ja laulunhoilotus kantautui silloinkin yli
etumaaston. Osaksemme tulleen keskityksen ansiosta
tällöin saamani sirpalehaavat olivat parin kuukauden
sairaalareissun jälkeen arpeutuneet. Milloin ihminen
ruhjoutuu, toivuttuaan arkailee. Syy sodassa oli kaksinkertainen, haavoituttuaan pelon voittaminen tuntui
vaikealta.
Elävästi muistuu mieleen nuo heinäkuun alkupäivät
vartiossa auringonottoineen. Entä valoisat Vienan yöt?

Liistelampi levitti kosteista utuaan, johon sopivasti oli
sekoittunut voimakas suopursun lemu. Romanttiset
virvatulet puuttuivat, jos niitä näki, eivät ne olleet aitoja, vaan kranaattien aiheuttamia.
Tuliasemassa, Petkeljärven rannalla taas kukoisti
korsukulttuuri. Joku uros siellä myös puhdetyökseen
näperteli tuohikontteja ia -virsuja kalevalaiseen rapaan.
Samaisilla laulumailla rintamaradiossa Miliza Korjus
nyt laulelee Mackebeniä: §7arum
miksi?, tai Lulu
Paasipuro Malmstenia: "suurin onni- lyhyin on"
hihkaisten himokkaasti: "H-e-i, Hetkisen kanssasi -piirissä
mä pyörin, lähdettyäs vaivuin unelmiin".
Vivahdusrikkaat esitykset nostattivat miesten mielet
musiikinmakunsa ja mielijohteensa kulloinkin virittämiin tunnelmiin. Siksi soturit huokailivatkin haltioituneina: Hiljaa oh, nyt se t,urs tulee. Ne olivat sitä soturin sielun "kirnumaitoa". Paljaskukkulan takaa kaiuttimessa luvattiin taas ruumiillamme lannoittaa Itä-Karjalan pellot. Karmeat olivat vastakohdat. Tulenjohtue
joutui elämään kahden kulttuurin rujamarlla.
Heinäkuun alkupuolella, heti takaisinpaluuni ensi
päivinä oli "utelias" saanut vihiä lohkollemme vastustajamme valmistelevan väkivaltaista. Varoitus tästä
kiiri kautta oman linjan.
Naapurin raskaiden tykistöpattereiden lähtölaukaukset suunnistimme uusiksi tulokkaiksi ja laukausten iskemät silloin tällöin jyrähtelivät Leijonaan ja havaittujen parin piiskan uudet naamioidut asemat suoraan edestä varmistivat olettamusta, eträ Leijona nyt

yritetän
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Jalkaväen pojat olivat päivisin takana tukilinjatöissä, joten Leijona tällöin oli puolustautumaan voimaton. Heikko varmistus oli jänyt tuolloin sinne. Paljaskukkulasta oli vastustajan helppo seurailla poikien meno- ja tuloaikoja käydäkseen sillävälin vierailemassa.
Tässä oli seikka, johon naapuri kair katalat laskelmansa

oli

perustanut.
Raihnaisena toipilaana jouduin seurailemaan tilannetta pienoista jännitystä ja vastuura tuntien. Odotellen vietin tulenjohtopaikalla aamupuolen yöt, jolloin

l-.-

Korsukulttuuri kukoistaa rintamalla

hytikkaykset tavallisesti olivat odorettavissa.
Yö kului, tuli toinen, ei vaan kuulunut. Vaikka ennusmerkit olivat selvät, alkoi epäilyttää jännäämmekö
turhaan. Korsumme sijaitsi n. 150 m taaempana ja osa
matkasta oli ilman yhdyshautaa. Mahdollisessa keskityksessä tuo taival saattaisi olla kohtalokas, siksi seuraavankin yön olin jälleen vartiossa. Aurinko nousi aamulla koillisesta kirkkaana ja vastavalollaan rasitti silmiä. Hiljaisuus oli oudon salaperäistä. Maa ympärillä
osittain viheriä, osittain kranaattikuoppien runtelemaa. Kannot ja koivuien versot haittasivat etumaaston
näkyvyyttä, mistä myös kantautui löyhkä, mikä muis-

tutti ruumiin

katoavaisuudesta.

Paikka oli historiallinen. Tuolla maastossa kerrottiin
erään kenraaleistamme kaatuneen silloin, kun asemat
tähän olivat jähmettymässä. Legendaarinen kypärä-

ol
Näkymä "Ruuska 3:sta" vihollisen puolelle

taistelu, tapaus Myllynen, oli sattunut tässä pesäkkeessä. Tykistö ennen piti tulenjohtopaikkaansa, mutta
katsoi parhaaksi siirtyä tukilinfaan. Ruuska 3 siinä nyt
vaali perinteitä, esteet ja betoniverkoista tehdyt moskiitonverkot maahan silpoutuneina. Tienoo sijaitsi jokusen kilometrin Seesjärvestä kaakkoon.
Vartiovuoron vaihduttua näin mietteissäni taas astelin korsulle. Jalkaväen poiat lähtivät tukiliniaan työhön kuten ennenkin. Oli heinäkuun 13. päivän aamu.
Luonto lepäsi, aurinko soi lämpöään ihmiselle. Sodan
jumalatkin hymyilivät meille. Nukahdin heti sikeästi
korsun pimennossa.
Heräsimme räsähdykseen ja ikkunalasin helinään.
Kamiinan savutorvi putosi alas ia tuntui kuin korsu olisi luhistunut. Ylimmät kattohirret olivat katkeilleet
poikki. Kaikki kävi salamana, kello oli tällöin kymmentä vaille kymmenen. Ihana päivä oli muuttunut
hämäräksi. Ei erottunut yksittäisiä laukauksia, kaikki
oli pirullista tdrinäd. Muutama silo mänty, joiden oksille olimme ripustaneet radiopuhelimen antenneja, sil-

poutui silmänräpäyksessä.
Heräämisemme ei ollut suinkaan miellyttävä.
123

Hyökkäys oli alkanut odottamattomalla hetkellä. Tuliaseman putket olivat aina suunnattuina sulku Lapuaan. Tulikomennon olisi voinut antaa heti, sillä sulun paikka maastossa oli sellainen, mistä hyökkäyksen
nytkin oletti tulevan. Tulenjohtopaikkamme oli linjassa. Sinne olisi päästävä, mutta kauhea teräsmyrsky raivosi ulkona. Kenties sulkutuli olisi pidättänyt vastustajaa sikäli, että ajoissa olisimme ehtineet perille.
Vaistomaisesti tartuin puhelimen kampeen "Kirja tällä"
keskus vastasi heikosti. Tuliasema ei ehtinyt vastamaar,, sillä jokainen hämähäkinseitin kaapeli oli
katkennut. Olimme eristetyt muista. Sanaakaan tuskin
oli toisillemme kerrottavaa, jokainen mies tiesi työnsä.
Tulenjohtomies Pentti Kuronen, pielaveteläinen
nuorukainen, jolla rauhallisuutensa ansiosta sanottiin
olevan sammakon hermot ja lehmän lojaalisuus, lainkuuliaisena survoi saapasta ialkaansa nytkin. Häneen
voi joka tilanteessa luottaa. Ei tarvinnut sanallista ilmaisua nytkään, tilanne oli korvin kuultavissa.
Karttalaukun ripustin vyölleni, sillä sen sisältö ei ainakaan saanut joutua hukkaan, olisihan taso paljastanut
tuliasemat ym. salaisuudet. Kivääri käteen, patruunoita taskuun ja työnnyimme myrskyyn, missä rauta sä-

röili.
Viestimies Kalevi Toikander jäi radiopuhelimeen
yhtenän hokemaan: Sulku Lapua ampukaa, sulku Lapua ampukaa. Sauva-antenni soiotti kepin nenässä korsun ovesta ulos työnnettynä,
saiko yhteyden, jäi
meille arvoitukseksi lähtiessämme.
Ryömimme eteenpäin, kranaattien iskemät pakoittivat suojäutumaan. Tienoo oli kuin poltettu kaski. Oli

I

I

it

hämärää kuin syysyö. Yhdyshaudan seinämät oliva
sortuneet, tukipuut tukkineet tien. Tukikohdan silloiset vanhimmat, ylikersantti ia kersantti olivat kaatuneina haudassa, näiden ruumiiden yli oli kuljettava.
Haavoittuneet vartiomiehet tulivat vastaan hätääntyneinä ja vertavuotavina korsuihin pyrkien. Tiedusteluuni: "joko tulevat", ei yhdeltäkään tullut vastausta.
Keskitys oli niin rajun voimakas, etteivät avoasemat
antaneet suojaa. HaaVoittuneen valtasi lamaannus, mika oli kyllä luonnollista. Pdäsimme kuitenkin tulenjohtopesäkkeeseemme. Kuronen otti periskoopin tähystäkseen. Ei liene nähnyt illusiota, kuten tapansa
mukaan oli hienostungesti nimennyt harhanäkyjään.
Tartuin konepistooliin, mikä vartiomiehemme puseron ja paidan lisäksi oli jäljellä. Oletin, että hänet olisi
jo siepattu ia auringonkylpynsä muuttumassa vankileirien varjoon. Nostettuani katseeni yli vallin, huomasin
noin parinkymmenen naapurin ryömivän rinnakkain
30 metrin etäisyydellä pesäkkeestämme. Kauempana
tuli lisää ehkä joukkueen verran, pyöräjalustaisia konekivärejä ja kasapanoksia mukanaan raahaten. Kaikkein lähinnä, makuulla oleville olisi yksi syöksy jo
merkinnyt onnistumista ja pesäkkeelle pääsyä, joten
hetki oli yhdestoista
ehdimme ajoissa.
Nyt alkoi nopea toimintamme,
Uskoin selviäväni
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Tuleniohtaja pyytää "Filttiä" eteen

etumaastosta konepistoolin turvin ja annoin Kurosen
tehtäväksi seurailla samalla juoksuhautaa, kummaltako
puolelta "huputtajat" tulevat, tai mahdollinen vyörytys
alkaisi, kun omista asemista tällöin ei kuulunut laukaustakaan, ja tuntui varmalta, että sivustoilta ovat jo
päässeet Yapaasti asemiimme.

Hyökkäyskiila oli juuri kohdallamme. Ensimmäinen lipas toimi ja eteneminen pysähtyi. Vaihdoin toisen, kun eivät sovinnolla lähteneet vetäytymään. Konepistoolitulella ei ollut vaikeata pitä hy<ikkaajia maralana. Jotkut niistä pääsivät kuitenkin suojautumaan
kivien ja mättäiden t^a. Jollakin näistä saattoi olla se
säkki mukanaan, millä oli aikomus meikäläinen vartiomies "huputtaa".

Tähtävän aseen tai käsikranaattia heittämdä,n yrittävän käden raukeamisen silmä oli tajuavinaan. Lyhyeksi jääneitä kranaattejakin putoili joukkoonsa. Kolmas lipas ei toiminut kunnolla. Pesäkehirteen täristämällä muutama kuitenkin irtosi. Neljäs ia viimeinen
oli jo menossa, kun huomasin kahden naapurin pääsevän oikealla olevan konekivärimme luo. Näille emme
mahtaneet mitän ja kk oli vaijennut jo aikaisemmin.
Koko ajan täytyi säännöstellä kp-tulta ja samalla pitää
naapuri matalana, ettei ryhtyisi rynnäkköön.
Onnistuimme torjunnassa ja edestä tulleet alkoivatkin jo vetäytyä lähtöasemiinsa päin. Jos lippaita olisi
nyt ollut riittävästi ja toimineet moitteettomasti, olisi
tuli konttaamalla vetäytyviin aiheuttanut rumaa jdlkeä, nyt saattelimme vain muutamin kiväärinlaukauksin, varmistaen näin tilanteen.
Samassa, kuin tilauksesta stm Alanne toi patruunatäydennystä korsulta )a täytti lippaat. Keskitys jatkui
yhä hellittämättömällä voimalla, ja huomattuaan
epäonnistumisensa, alkoivat iskemät iälleen lyödä aivan etuasemiimme. Uskoimme hyökkääiän uusivan
yrityksensä, mutta tämä olettamus oli turha.
Jalkaväkijoukkueemme oli tällä välin vaihtanut la-

Kevyt kranaatinheitin toiminnassa

pionsa aseisiin ja saapunut tukilinjasta

t-

olettamaansa

vastaiskuun, miehittäen vapaat asemar.
Toikanderkin oli saanut yhteyden tuliasemaan ja tykistömme kuuli tulikomennor yhryen liikenteeseen.
Pyry., ja Jätkän putket heittelivät kohisevia kranaattejaan. Patalioonan kevyt krh-joukkue ampui putket
kuumina, jäähdyttäen niitä märillä säkeillä.
Näistä omien vastatoimenpireistä emme tietäneet
mitään. Puhelinyhteydet olivat edelleenkin poikki.
Tuntui kuin ei yhtäkään kranaattia olisi turvaksemme
tullut. Ylimenevien vihellykset hukkuivat jymyyn, eivät korvia tavoittaneet. Tästä kaikesra saimme tiedon
vasta jälkeenpäin.
Tilanteen olisi sinetöinyt kahden vastustajan antautuminen. Muutamien sanojemme rohkaisemina olivat
nämä jo madelleet asemiimme päin, käsillään osoittaen olevansa ilman aseita ja haluavansa antautua, mutta vastaiskuun juuri tullut pk.mies pilasi kuitenkin koko vanginottoyrityksemme.
Rintamalehden arvion mukaan Leijona oli saanut
niskaansa 5000 kranaattia, kuoppa joka neliömetrille.
Aikaa tähän oli kulunut ehkä tunti. Räjähdysten voimasta oli ilma muuttunut nokiseksi, metsä takana oli
kauttaaltaan sytrynyt tuleen, olo tuntui sietämättömältä, mitä troryylin käry ja rodellinen heinäkuun helle lisäksi tukahduttivat. Takana olleet eivät uskoneet
yhdenkään sielun selvinneen hengissä, sinne jymy oli
kuullostanut siksi murhaavalta.
Päämajan tiedotukseenkin oli päässyt maininta vähäisestä toiminnasta Maaselän Kannaksella, minkä uskoimme olleen syy-yhteydessä Leijonan herättämiseen.
Konekivääripesäkkeeseemme päässeet hyökkääjät
olivat tuhoksensa saaneet täysosuman omasta kranaatist^an. Oman vartiomiehemme katoaminen sai myös
luonnollisen selityksensä. Pölyn ja hiekan jäykistämät
lipasjouset tosin olivat aiheuttaa meille tukikohdan menetyksen, mutta hyvällä onnella oli myös osansa.
Oliko tämä pelkkä vanginottoyritys? Ankaran keski-

tyksen tarkoituksena oli tietysti tuhota tai ainakin lamaannuttaa puolustaja. Etumaastoon raahaamillaan konekivääreillä täytyi olla myös tarkoituksensa. Oletin
silloin hytikkaajan aikomuksena olleen vallata Leijona,
tai sitten kasapanoksilla tuhota se perusteellisesti. Yritys olikin vähällä onnistua. Jälkinäytöksenä antoi meikalainen tykisrö sellaisen keskityksen naapurin asemiin, että lapiotyötä sielläkin riitti pitkäksi aikaa.
Kello 16 saivat viestimiehet jälleen yhteydet kuntoon. Eipä kuulunut nyt tuota tavanomaista arvostelua
tulenjohtueen työstä, sillä tukilinjassa olleen jv-komppanian paallikk<i, luutnantti Toivola kiitti puhelimitse
Ruuska 3:a Leijonan pelastamisesta. Eipä Järkän äänikään suruinen ollut, samoin puhelimitse kiitettyään
poikiaan.
Seuraavana päivänä tj-paikalla rykmentin komentajun, eversti Pallarin kiitossanat kädenpuristuksineen
olivat isällisen vilpittömät. Vielä vanhuksenakin muistot tästä lämmittävät soturin mieltä. Olimme silloin
jokainen tehneet parhaamme. Jos olisimme silloin
myöhästyneet muutaman minuutin, olisivar seuraukset
olleet hirvittävät tuhottuine korsuineen ja vastaiskuineen. Arvata saattaa miten olisi käynyt korsuissa oleville. Nyt tilanne selvisi meille tyydyttävästi, aikaisemmin mainitut kaksi kaatunutta ja tusina haavoittunutta.
Tapaus ei ollut laaja sotatoimi, mutta kaikessa koruttomuudessaan se oli vertaus paineesta, mihin suomalaiset useasti joutuivat, kun kohtalo tahtoi olla oikullinen. Jalkaväen torjuntaan tulenjohtueet tosin harvoin
joutuivat, mutta joskus näitäkin yllätyksiä sattui.
Ruuska 3 oli nyt juuri kantona kaskessa. Useita päiviä
tämän jälkeen tarkka-ampujatkin antoivat meidän
oleilla rauhassa. Sota oli nakaa ja kauheaa, jokainen
mukana ollut sen tietdd ja myöntää. Kuitenkin pieni
toivon ja elämisenhalun liekki kyti siellä jokaisen rinnassa, vaikka epätoivo ja aika ajoittain tuntuivatkin ankarilta. Vuosikymmenien takaiser muistot vielä tuntuvat selkeiltä, vaipuakseen kuitenkin aikanaan unhoituksen hämärään.
Monasti on tullut mieleeni kysymys: olisinkohan minä silloin ollut se uhri, joka tämän väkivaltaisen tarkoituksena oli hakea? Vaiko Pentti Kuronen? Todeta
täytyy, että valinta ei olisi ollut vaikea. Ne kaksi kkpesäkkeeseemme päässyttä, tuhonsa siellä saanutta
olisiko näillä ollut tähän mahdollisuutensa? Sodassa
usein oli elämä hiuskarvan varassa
meillä oli silloin
siellä lippaat tyhjinä. Loppunäytös -jäi nyt kokematta.
Kohtalon kasi oli jo tällöin mukana leikissä.
Lukua 13 pidetään usein onnettomuutta ennustavana. Uskomus kätkeytynee 13 ihmisen ensimmäiseen
ehtoolliseen. Hyökkääiälle päivä muodostui onnettomuudeksi, koska yllätys ei onnisrunut.
Hyökkääiälle
Iskariotina, meille hyväksi onneksi
- hallussa ollut puhelinkuuntelulaite
oli joukkojemme
"utelias". Katkera oli kuitenkin koitos.
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MAALISKUUN loppupuolella teki I/JR 10 mukanaan
asiantuntiioina osa 14 D:n kaukopartiosta Rukajärven
suunnalla kuuluksitulleen "pistoratareissun", mistä aikaisemmin on jo tässäkin lehdessä kerrottu. En puutu
retken valmisteluihin, enkä muuhunkaan, koska en siihen pysty. Olin mukana tavallisena kiv.miehenä monen muun joukossa.
Meno sujui onnellisesti, samoin perillä kai tehtiin
mitä pitikin. Toisin sanoen: paljon pahaa vihollisen näkövinkkelistä katsoen.
Omakohtaiset kokemukset jäävät varmasti jokaisen
mieleen parhaiten, vaikkakin ne usein koko touhua ajatellen ovatkin pikkujuttuia. Vaikkakin tuostakin ajasta
on jo kolmisenkymmentä vuotta, ovar tapahtumat tuoreessa muistissa, niin kuin varmasti monella muillakin.
Paluumatka ei sujunut läheskän vaikeuksitta, sillä
väsymys oli io kova vuorokausien hiihdon jälkeen. Lisäksi vihollinen lähetti eteen "tuliteräkunnossa" olevia
suuria partioita katkomaan paluureittejd. lalat eivdt
tahtoneet totella, sillä hiihtotallukkaat, mitkä päivisin
jo kostuivat, olivat tehneet jalat aroiksi. En uskaltanut
minäkän enä istuutua suksille taukojen aikaan, sillä
peloitti ylösnousu. Tulimme erään suon ylitettyämme
harvahkoa metsää kasvavalle niemekkeelle, missä pidimme tauon. Olin väsynyt, niin kuin muutkin. Istuin
kuitenkin suksille polkaistuani jaloille oman kolonsa.

Eväsreppuja avattiin ja

Syöksy jiiåtikön

yli Rukajärvellå

pisteltiin suihin, mitä sieltä sit-

ten sattui vielä löytymään. Maaliskuun aurinko paistoi
näin päivällä jo melko mukavasti. Nukahdin suksilleni,
puoleksiavattu säilykepurkki oli pudonnut viereeni.
Ät<t<a paukahti lähella ja unimieleen kuului samalla
karjaisu, joka ilmoitti, että lähellä oli vihollinen. Tuo
ääni lähti jääk. joukkueen ylik. O. Palasteen kurkusta ja
hänen aseensa antoi myöskin "lähtölaukauksen". Vihollispartio, käsittäen useita kymmeniä miehiä, oli päässyt
aivan lähituntumaan. Hereillä olleet olivat luulleet heitä omiksi.
Heräsin täysin, sillä ladun toisella puolella oli jo täysi häkä päällä. Suurin osa joukosta lähti hiihtämään
edelleen, me jälkimmäiset jäimme pidättelemään tulijoita. Vanjat, nähtyään rneidän harvalukuisuutemme,
mielivät tulla reilusti päälle. Rohkeimmat eivät välittäneet käydä ollenkaan hangessa, vaan tulivat kohti pysryssä. Laulattelimme itsekukin asettamme, kuka kivääriä, kuka konepistooliaan. Niinpä hetken kuluttua tulioiden into alkoi laimeta, monien heistä jo aseensa iäksi
f
jättäneinä. Olin polvilla paksun petäiän takana, koska
sen kupeelta oli hyvä tuttua "Ukko-Pekkaa" oiennella.
Mutta pian huomasin, ettei tuo puu tainnut kelvata
liioin näkösuojaksikaan, ia lisäksi siitä lentelivät sälöt,
haitaten pahasti tähtäämistä. Siirryin siitä hieman syriään ia ehdin ampua uudesta paikasta jo muutaman ker127

ran. Kiireessä vetäisin patruunataskua pitkin vyötä keskemmälle, että ne olisivat muutaman kymmensenttisen
lähempänä. Latasin kiireellä ja koetin ottaa jyvälle pahimmalta näyttävän vastustajan. Vilkaisin silmänräpäyksessä sivulleni, missä kotipitäjän Piiroinen teki
rauhallisena työtään. Raiskahdys, ja ilkeä tunne patruunataskun kohdalla. Lysähdin pitkalleni. Loppu tuli,
oli ajatus. Olin varma, että luoti oli lävistänyt vatsan
keskeltä. Tiesin, että kuolema silloin viipyy hetkisen,
mutta sen jälkeen ei ole armoa enää.
Salaman vauhdilla vilahteli tajunnassa eletyn elämäni
hetkia aivan hajallisina, pieniä ja suuria. Ehdin ajatella:
Näinkö mitätön on nuori ja terve ihminen, että hänen
elämänsä pystyy hetkessä katkaisemaan pieni metallipalanen ikuisesti. Siellä kotona odotetaan poikaa vuorolomalle. Pian menen sinne, mutta en enää kotiin, vaan
monen toverin rinnalla maan poveen. Taikka en sinnekän, vaan jään tänne, niin kuin toisetkin taistelunsa
taistelleet.
Pelosta vavisten yritin kuitenkin katsoa jälkeä. Ihme! nirhamia. Mitä tämä on? Vieruskaverini vilkaisi
rauhallisempana ja huomasi kaiken: Luoti oli ollut räjährdvä ja löi patruunataskua topoliksi, samoin vyötä.
Huiskin kädella palavaa ruutia pois lumipuvun riekaleiden kanssa. Käsivarressa tuntui vähän kihelmöintiä,
mutta se oli jo pikkujuttu. Hivuttauduin suksineni
taaksepäin ia hetken kuluttua lähdin hiihrämään pääjoukon iälkiä. Toisetkin ulivat aikanaan. Vihollispartio oli saanut tarpeekseen ja vetäytynyt pois.
Väsymys oli poispyyhkäisty ja sukset liukuivar keveinä. Olin onnellinen. Mielessä kangasteli loma kotiSuomessa.

Päämajan tilannetiedoituksessa selostettiin tuota
matkaa ja sanottiin "omat tappiomme olivat vähäiset".
Sitä ne varmasti olivatkin koko sodan kannalta, ja aina-

kin vihollisen tappioihin nähden. Mutta meidän mielestämme sinne jääneiden joukko oli suuri ja kallis.

Tolmitukselle saapunutta kirjallisuutta
Olavi Keskinen: Maani, kansani la poliitikkoni.

"Sotakamreerin" kirianpitoa suomalaisesta elämänmuodosta. Sotakamreeri on tavallista mittavampi humanisti, joka ei aina muista, että me lukijaparat emme tiedä kaikkea.
Sitii paitsi hän on harvinainen lintu Suomen pakinoitsijain
parvessa.
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Sotamies, mitä te täällä teette?
Anteeksi, herra eversti.
Kysyin, että mikä on teidän tehtävänne?
Kuinka, herra eversti?
Ootteks te, mies, kuuro, §syin teidän tehtäväänne.
Olen kuulovartiossa, Herra eversti.
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