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UAURI LEHIKOINEN

2.osa
vrxÄr,ÄrsTEN PUoLUSTUS
srLLANpÄÄssÄ
JR 39:Zän (Venäläinen rykmentti) kuuluvien joukkojen
oli 24.12.L939 aamuhämärän ia jäällä vallinneen sakean sumun suojassa suoritetun hyökkayksen tuloksena
onnistunut saavuttaa Vuoksen pohjoisrannalla vajaan
kilometrin levyinen sillanpääasema.
Luutnantti Juri Primakovin, Taipaleen taisteluissa
yltiöpäistä rohkeutta ja erinomaista johtamistaitoa
osoittanut komppanianpäällikkö, on viikko sitten siirretty Taipaleesta Vuokselle ja nyt hänellä on puolustettavanaan sillanpiän vasen lohko. Primakovin tietä tilanteen vaatimukset ja tuntee vastuun raskauden, mutta ammattinsa hallitsevana sotilaana iloitsee mielessän
saatuaan tehtävän, johon valitaan upseereista parhaimmat. Koko yön oli Primakovin katsellut kuun kirkkaasti valaisemalle Suvannon lumipeitteiselle jäälle, seuraten sillanpään vahvistukseksi yrittävien joukkojen ylitysyrityksiä, jotka kerta toisensa perään kilpistyivät sil-

lanpään molemminpuolin pureutuneen jalkaväen kevei-

den aseiden ja kauempaa ampuvan tykistön tarkkaan
tuleen. Tuloksettomiksi lääneiden ylitysyritysten päätyttyä oli Primakovin huokaissut raskaasti, käskenyt lähettinsä korsulle, lähtien itse kohden etuvartioasemia.
Ympärillä riekaleiksi pirstoutunut metsä taisteluhautoineen, korsuineen, poteroineen, kymmenine kk.asemineen, edessä satojen ammusten myllertämä aukea,
jonka takana alkavassa metsässä naapurin asemat. Kahden edellispäivän aikana oli vahvennettu pataljoona torjunut kolme sillanpään tuhoamiseksi tehtyä vastahyökkäystä ja tulisi se vastaisuudessakin laittamaan kovan
kovaa vastaan. Taistelun äänet Suvannolla olivat tauonneet, yön jäätävä hiljaisuus tuntui oudolle useita tunteja taukoamatta jatkuneen tulituksen päätyttyä. Parin
tunnin päästä vaihtuisi yö kalvakkaaksi päiväksi. Sitä
millaiseksi kolmas päivä sillanpääasemassa muodostuu,
ei Primakovin halua nyt aiatella. Luutnantti kulkee
etuvartioasemissa poterosta toiseen, lausuu muutaman
sanan palelevien vartiomiesten kanssa. Aukean toisella

puolella, jyrkasti viettävän mäen rinteessä välähtelee
pk:n suuliekki, luodit rapisevat kaivannon reunaan, terävät laukaukset rikkovat hiljaisuuden. Tarkkasilmäinen naapurin vartiomies on havainnut hämärtyvässä aamussa liikettä, murta onnetar on suosiollinen Primakovinille, niinpä peloton Mainilan kylän poika jatkaa kulkuaan ja askeleitaan lainkaan kiirehtimättä katoaa kai-

vannon mutkan taa.
Korsulla Primakovin iuo lähettinsä keittämän teen,
paneuruen sitten laverille pitkalleen. Yön valvonut
luutnantti ei nuku, vaan ajattelee tilannetta sillanpäässä. Vahvistuksia, ruokaa ja ammuksia on saatava viimeistään ensi yönä, muuten käy tilanne kestämättömäksi. Vahvennetun pataljoonan hyökkäys oli alkuun
onnistunut ehkäpä odotettua paremmin, mutta saavutetun menestyksen varmistaminen oli tuottanut vaikeuksia ja eilen suoritettu hyökkäys sillanpään laaientamiseksi oli täysin epäonnistunut. Sillanpäästä irrottautuminen pilvisenä yönä saattaisi ehkä onnistua, mutta
siihen ei komentaja varmasti antaisi lupaa.
Raskaiden ajatusten vaivaama upseeri on juuri nukahtamaisillaan, kun korsuun syöksyy hengästynyt
mies ilmoittaen hyökkäyksen peltoaukean takaa lähteneen liikkeelle. Primakovin on tyyni ja hillitty, toimien rauhallisesti kuin rauhanaikaisessa harjoituksessa,
ensin ilmoitus sillanpään komentaialle ia tulenjohtueelle, sitten kiireesti eteen puolustusta iohtamaan.
Aamuhämärässä on metsikköön pudonnut kymmenkunta kranaattia ja hyökkäys peltoaukeiden yli oli alkanut (oko sillanpääaseman leveydellä. Primakovin tierltå, että ilman raskaiden aseiden tukea suoritettu hyökkäys on helposti torjuttavissa, kun vain puolustajien
hermot pitävät ja mieher pysyvät asemissaan.
Hyökkäys pysähtyy melkeinpä alkuunsa, joukot vetäytyvät aukean takana kohoavan mäen raakse fa sillanpään puolustajat palailevat korsuilleen, vain vartiomiehet jäävät asemiin. Primakovin on tyytyväinen ja hieman hämmästynyt, mieleen kun tulee sodan alkupäivinä Taipaleessa koettu tapaus, tuolloin oli naapurikomppanian eräs joukkue niskoitellut, saanut rangaistuksekseen käskyn hyökätä pitkin peltoaukeaa kohden Taipaleenjoen jäätä. Primakovin sydäntä oli tuolloin riipaissut nähdessään joukkueen kuolemaantuomittuja lähtevän etukäteen epäonnistuvaksi tiedettyyn hyökkäykseen.

Kapteeni Primakov oli eilen määrännyt komentoryhmäänsä kärkiosastoon kuuluneen Voronkovin. Hälytys

herättää petromaxein lämmitettävissä poteroissa nukkuvat miehet. Asemissa rätisevät jalkaväen keveät
aseet, vahvasti pukeutuneer mieher kiirehtivät eteenpäin, muutamaa minuuttia myöhemmin piiskaa hillitön tulitus edessä olevan aukean vastakkaista reunaa,
missä lumipukuiset miehet rikkovat piikkilankaestettä
toisten syöksyessä rohkeasti pellolle. Asemiin johtavalla
polulla saa Voronkov päälliköltään määräyksen mennä
entisen ryhmänsä johtoon, ilo liikahtaa rinnassa, sillä
2

ero tutuksi tulleesta ryhmästä oli eilen tuntunut haikealta. Satumetsikön puissa rapisee, ympärillä ulvoo ja
rärisee, kk-suihkut pöllyttävät taisteluhaudan reunaa.
Voronkov löytää oman, kahdella konekiväärillä vahvistetun ryhmänsä, näkee toisen konekiväärin juuri vaikenevan, nostaa osuman saaneen ampujan sivuun ja ryhtyy itse ampumaan. Vyö vyön perään raksuttaa ase lävitseen, ampuminen valtaa miehen täysin mukaansa,
tuntuu kuin kaikki ympärillä oleva katoaisi, vain kiihkeästi tulta sylkevä kk, edessä oleva, satojen ammusten
runtelema aukea ja siellä kuopasta toiseen syöksyvät
miehet tuntuvat todellisuudelta. Voronkov ei tajua lähelle iskeviä luoteja eikä muutamia taisteluhaudassa räjähtäviä kranaatteja. Häiriö syöttäjässä. Aseen vaikeneminen palauttaa Voronkovin todellisuuteen, kk:n vieressä kyyröttävä mies yrittdd saada syöttäjän kuntoon,
mutra jännityksesrä vapisevat kädet eivät tottele aivojen
antamia kaskyla. Niinpä Voronkov pakottaa itsensä
rauhalliseksi, auttaa toveriaan ja tuokion kuluttua toimii konekivääri moitteettomasti. Neljännen vastahyökkayksen rultua torjutuksi, palailevat lepovuorossa olevat miehet suojapoteroihin toisten jädessä asemiin.
Etuasemista taistelua johtanut Primakov palaa korsulleen Voronkovin edellä. Valvomisesta rasittuneen näköinen kapteeni käskee Voronkovin kerätä vielä hengissä olevat kärkiosaston miehet ja viedä heidät sillanpään
oikealle sivustalle vahvistukseksi. 42 kärkiosaston
miestä solurtautuu taisteluhaudassa olevien miesten
joukkoon. Voronkovin palatessa korsulle alkaa asemissa
pauke ja mies juoksee sisälle korsuun suorittaen hälyVenäläisten raskas tykislö
toriumassa suomalaisten hyökkäystä
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tyksen. Jälleen kiireesti asemiin, Voronkov juoksee poteroiden välitse, jalka lipeää kovaksi poljetulla polulla.
Oman ryhmänsä luo ennärettyään ovat etumaiset hyökkääjät peltoaukean puolivälissä. Konekiväärisuihkut
piiskaavat aamullista kiihkeämmin. Voronkov sieppaa
taisteluhaudan reunalle nosrerun pikakiväärin ja löytää
hetkessä sopivan rilan aseelleen. Pelon ja jännityksen
tunne katoaa aseen alkaessa tasaisen louskutuksen, jossain tajunnan rajamailla häilyy ajatus kohti iskevästä
luotisuihkusta. Lippaan vaihdon ajaksi kumartuu hän
kaivannon suojaan. Ylhäälrä mäenharjanteelta tuleva
kk-suihku runtelee maata Voronkovin ympärillä, osuu
helähtäen pikakiväärin piippuun, ase on pilalla, murta
uusia on kaden ulottuvilla. Oikealta juoksee mies naama kauttaaltaan veressä. Kompastuu rikkiammutun pikakiväärin remmiin, tällöin kaatuvan miehen kypärä iskee voimakkaasti Voronkovia orsaan. Silmissä välähtää
häikäisevästi leimahdus, sirren puroaa pimeys kaiken
ylle. Tajunnan palatessa roreaa Voronkov olevansa ahkiossa selällään, hirveästi ujelcaen pyyhkäisee lentokone
toisensa jälkeen yli. Sivummalta kuuluu kiivasta ammunraa, minka Voronkov tietää syntyvän tykistön ammusten ryöpyttäessä maata. Hän kääntää päätdän ja toteaa olevansa rantakivien välissä suoiassa metsiköstä ru-

levalta tulelta. Hävittäläin matalasyöksyisrä ja kiivaasta
ammunnasta päätellen on sillanpää vaihtanut omistajaa,

niinpä nyt on yritettävä Suvannon yli omien puolelle.
Voronkov arvioi mahdollisuuksiaan ja uskoo talvipäivän
hämärrytryä illaksi selviävänsä Suvannon taa. Kylmän
jäykistämän kaden tunnustellessa särkevää r,aamaa toteaa hän oikean silmän rurvonneen umpeen, otsan ja
posken olevan kauctaaltaan jäätyneen veren peitossa,
muuten tuntuvat jäsenet ehjiltä, joskin kylmän pahoin
kohmettamilta. Mieli tekisi laskeutua hakiosta ja lähteä
hivuttautumaan kivien lomitse, mutta nyt on kyse
omasta elämästä ja niinpä on odotettava pimeän tuloa.

Huumoria
Sodan jälkeen karialaispoika pyrki Helsinkiin töihin varastoon, jolloin häneltä kysyttiin,
osaako hän pakata: »§6 herrajestas, miehä

oon evakko.,
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Uudenkirkon kellotapuli
säilyi Talvisodassa

ON myöhäinen iltayö. Olemme matkalla Uudeltakirkolta Kaukjärvelle. Viipuriin johtava tie on täynnä ajoneuvokolonoia ja ruuhka kasvaa kasvamistaan. Vankkureista näkyy tykkejä, on suuria ammuskuormia, on
hevosia kuormineen, on oiaan suistuneita hevosia. Sairasautot, kyljessään punainen risti sujahtavat ohi.
Mukana seuraa lohduton pakolaisten iono. Jostain
kuuluu hilfaista kiroilemista, väsyneen lapsen itkua,
lyhtyjen ja sähkölamppujen varovaista vilkahdusta.
äänettömästi
Kaikki liikenne tapahtuu vähin äänin
kansa
myös
Kannaksen
kuin yö. Äänettömästi vaeltaa
joka
jälkeensä
jättäen
oli
maata
iokaisella askeleellaan
heille rakas. Keskiyöllä saavuimme perille Kaukiärven
kansakoululle. Nopeaa on ollut lähtö tästäkin kodista,
sen todistavat hajalleen jääneet tavar^t ia kylmentynyt
liesi keittiön nurkassa. Niin emme mekään iää tänne,
niinkuin rintama, joka liikkuu nopeasti, on meidänkin
paettava sen tieltä. Ennen lähtöämme piti sot.pastori
meille kenttähartauden puhuen mm. "[Jhraa Jumalalle
Hän iakiitos, ja täyrä lupauksesi Korkeimmalle".
koi kaikille meille pienen keltakantisen kirjan 'Leirin
iltahartaus" jossa on kaksikymmentäyksi tuttua virttämme. Niistä lauloimme ensimmäisen "Jumala ompi
linnamme".
Illan hämärtyessä pakomatkamme iatkui. Kellon ehtiessä jo yli puolenyön saavuimme erääseen pappilaan.
Tuskin ehdimme valmistautua kun saimme io ensimmäisen potilaan. Laiha nuorukainen astui sisälle, tuki'
sauvoien kopsahdellessa puiseen lattiaan. Hänen kal'
peilla kasvoillaan helmeili suuria hikikarpaloita, kertoen nekin raskaiden taistelujen rasituksista. Haavoittuneet kertoivat meille tuoreita viesteiä rintamalta,
ja miten taisteltiin.
missä taisreltiin
4
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J[[u. 1980

Tämän pappilan erään lukitun huoneen oveen oli
kiinnitetty suurikokoinen valkoinen paperi, jossa suurin kiriaimin luki: "suomalaiset sotilaat! Ätt<aa koskeko
vaimovainajani muistoia".
Kuin käskystä ryntäsivät pojat huoneeseen. Pehmustettujen tuolien kätköistä löysivät he kahvia, sokeria, vehnäjauhoja ja pullon kirkkoviiniä. Ei muuta! Pojar paistoivat räiskäleitä pappilan tuvassa, niitä söimme
äsken. Ne maistuivat kovasti. Nuori ioukkueenjohtaja
kertoi siitä "helvetillisestä tulimyrskystä" johon he olivat ioutuneet, hän jatkaa:'Leikkia tämä sota ei ole. Visäälimätön." Vaieten kuuntehollinen on mahtava
leikkia ei sota
lemme nuoren soturin sanoja. Niin
ole, sen olemme mekin io ehtineet nähdä'
On 10. päivä joulukuuta 1939. Nyt keräämme pienrä omaisuuttamme ia huolellisesti ne pakkaamme pihassa odottaviin autoihin. Matkamme jatkuu nyt Honohi Summan. Koko päivän vaivalloisesti
kaniemeen
matkaa tehden saavumme iltapäivällä Honkaniemeen.
Täällä rautatien varressa on tavallista enemmän lumipukuisia sotilaita. Heillä on reput selässään, valkoiset
sukset ja sauvat. Piikkilankaesteitä näkyy määrättyien
välimatkojen päässä toisistaan. Omat lentokoneet partäyttää tienoot.
tioivat ilmassa.
- Jännitys
jälleen matkalla, päämääränämme
12.12. olemme
nyt Säiniö. Tänne saavumme varhain aamulla. Koko
kuollut. Muutamien elottolaaja kylä on autiona
mien taloien ovet ovat iäneet auki. Kypäräpäisiä sotilaita liikkuu kaikkialla. Maioitumme erääseen valkeaksi
maalattuun puutaloon. Kenttäsairaala, joka on lähellämme on lähtöpuuhissa. Vieressämme on ioku esikunta ia joukko muitakin yksiköitä. Ympäristö on levoton.
Kauaskantoinen tykki pommittaa Viipuria, joku ehtii

lukea sarjojen luvun kahdeksikymmeneksi. Vihollisen
lentokoneet vaanivat ilmassa. Suuret taistelut riehuvat
"siellä jossakin". Ei enää voinut erottaa yksityisiä kranaatin räjähdyksiä, ilmassa jyrisi lakkaamatta.
Tänä
päivänä on 20. päivä joulukuuta.
Sää on aurinkoinen ja kirkas, ei pilven hataraakaan
näy taivaalla. Raskaiden pommituskoneiden karmiva
jauhaminen jyrsii hermojamme. On ainainen pommitusvaara ja jonkunlainen sisälläolon kammo valtaa meidät. Tunnemme kuin aavan taivaan alla olisi turvassa.
Niinpä työtoverini Merjan kanssa menemme erään aukeaman reunaan ja huomattuamme erään suomalaisen
hävittäjäkoneen ajavan takaa punatähtikonetta istumme
tukevarunkoisen männyn juurelle ja kävi niin, että nämä riitelevät siivekkät katsoivat sopivaksi paikaksi
voimiensa mittelylle juuri sinitaivaan puumme ympärillä.
Siinä me nyt sitten istuimme
lumessa
hiljaa,
- kuulisi,-katsellen
etteivät vain he hengitystämmekään
tätä jumalaista näytelmää, sillä sitä se oli.
Se oli rohkeiden miesten rohkea leikki.
Koneet tekivät matalalle syöksyjään aivan siipien hi-

Evakkoja tien täydeltä

poessa pesäpuutamme. Ne nousivat taas ylös jyrkässä
kaarteessa ulvoen. Ylös korkealle, korkealle kierrellen
ja kaarrellen aseiden kaiken aikaa sylkiessä tulta toistensa päälle.
Kun näytelmä päättyi, oli maa ympärillämme kuolleiden kuulien ympäröimänä ja kuin ihmeen kautta istuimme elävinä vaiti tukevatekoisen männyn juurella ja

olimme vaiti kädet kiristetryinä sylissämme. Kun
-sitten palasimme majapaikkaan kirjoitin muistiin näin:
Rohkeus on maailman sydämen lyönti.
-Maailma kuuluu uhkarohkeille.
Tänään on taas uusi päivä.
On 21.12.39.
On Stalinin syntymäpäivä.
Sen kuultuani ajattelin: Tätäkö varren syntyi Josef

kuten eilenkin kirkas ja pilvetön. Hanget
hohtavat auringon paisteessa, puut nuokkuvat kuuratähtien paljoudesta. Varovaisimmat suojautuvat io aamun hämärtyessä sillä kävi aavistus: Tdnään tai ei kosStalin?

Sää on

kaan.

Olimme kaikki ruokatauolla. Oli aamupäivä. Silloin
tuli.
Kaikki heittäytyivät maahan huoneen lat- kaatuivat ilmanpaineen voimasta, toiset
tialle, toiset
juoksivat ulos. Suuret sirpaleet rikkoivat huoneemme
kiviset seinät. Hirsiset seinät ja ikkunat putosivat alas.
Liekkien kajo näkyi ulkoa, savun peittämät tienoot,
joiden seasta kuului huutoja "auttakaa, auttakaa!"
Kesken sammutustöiden tulivat viholliskoneet uudelleen tulittaen palavaa rakennusta ja pelastustöitä tekeviä ihmisiä. Irralleen pässeet hevoset laukkasivat pihassa ja pelloilla huutaen ilkeästi. Oma lääkintäsotamies
haavoittui vaikeasti kuollen parin tunnin kuluttua.
Tulipalon vielä loimutessa laski aurinkokin sinä iltana veripunaisena. Samana iltana mekin muutimme vieressämme olevaan tiilitaloon, jossa vietimme joulun, ja
minkälaisen? Vihollinen alkoi aattoiltana kello 18 ankaran tykistötulen Summassa ia jatkoi sitä taukoamatta
jouluaamuun kello 6 saakka. Tulin aiatelleeksi mitenkahan poikamme jaksavat kaiken tämän kestää. Kuinka
he säilyttävät asemansa? Se oli minulle arvoitus. Ehkä
he kestivät vain isänmaanrakkauden ja sisun avulla.
Murta nämäkään selitykset eivät ratkaise arvoitusta. Jorain suurta ja mahtavaa tdytyy tulla tämän lisäksi.
Jouluaattona kuuntelimme potilaiden kera radiota ja
isruimme majapaikkamme lepattavien kynttilöiden
suojassa. Kuulimme totisina ioululaulujamme ja lauloimme vielä valojen tummetessa, pimeän hiipiessä sisään. Täällä ihmiset tuntevat paremmin toisensa ja keskinäinen avunanto on suurenmoista.
Uudenvuoden vaihtuessa jätimme Säiniön ja muutimme Vuoksenrantaan. Matkamme kulki läpi Viipurin. Sää oli kaunis, lumi kimmelsi Viipurin puistoissa
ja talojen katoilla. Siellä täällä oli mustia jälkiä lumessa, vihollisen pommien jättämiä. Sama vaara muistutti
meitä kauaskantoisen tykin uhkaamaan, "aavetykin",
kuten sitä kutsuttiin, mutta matkamme jatkui häiriöittä.
Siinä olet, Viipuri! Idän ja lännen lukko, joka kohta
taistelet ankaraa kuolinkamppailuasi. Sinun asukkaasi
tallaavat maantietä, heidän tavaransa makaavat suurina
röykkiöinä hangella. Haikein mielin ohitimme kaupungin ja jokaisella hetkellä jätimmme jälkeemme niin
se

niin arvokasta Isänmaata.
- Vuoksenrantaan ia majoitumme pappiTulemme
laan. Kuin uutta aikaa odottaen seisoo se vakaana paikallaan lumisen metsän suojaamana. Mutta poissa on
isäntä-pappi, poissa talon ystävällinen emäntä. Kylmä
koti ottaa meidät asukkaikseen.
On Uusi vuosi 1940.
Tä llä tiemme yllättäen erkanivat. Hoitajatoverini
rakasta

Marja Rädyn kanssa jouduimme siirtymään Pyhajarvel-

llmakaruselli
pyörii

Vuoksenrannan
pappila

Talot poltettiin
votäydyttäessä
vihollisen
maioituks€n

estämisoksi

-)
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7 .Lääk.joukkueen kuumesairaalaan. Jätimme haikeat
jäähyväiset R.Pr:n 4.Laak. joukkueelle, lääk.majuri Piponiukselle, lääk.luutn Junnolalle ja tovereillemme.
Tammikuisen pakkaspäivän tuulen puhaltaessa jäisen

le

kylmänä matkamme alkoi. Ensimmäinen pysähdyspaikkamme oli Räisälä, josta kuriiriauton mukana markasimme Pyhäjärvelle ja monien vaiheiden jälkeen illan
jo hämärtyessä saavuimme sinne. Täällä oli rautarieaseman seutu ilmapommitusten pahoin raatelema. Lumipukuisia sotilaita sujutteli suksiaan karkearakeisella
hangella. Miehet tuskin vaihtoivat sanaakaan keskenään, he jakautuivat kahteen osastoon. Vartiomies käveli vakaana kantaen kivääriä, jossa teräväkarkinen pistin oli uhkaavasti esillä.
Menemme T.Kenttäsairaalaan, joka oli alastomien
koivujen keskellä oleva marala puutalo, se oli kunnalliskoti. Talo on sisältä siisti. Se on ollut kenttäsairaalan
sisarien hellässä hoidossa ja tänne on moni Taipaleen
lohkon poika tullut saamaan hoitoa haavoihinsa. Tå llä

näin yllättäen veljenikin!
6

Hetken levätryäni saateltiin minut Alakylän kansakoululle, Marja Rädyn jäädessä tänne.
Koulu on maantien varrella oleva suurikokoinen
puuralo aavojen peltojen ympäröimänä. Koulun luokkahuone on kaksikerroksisten sänkyjen täyttämä ja niiden olkivuoreilla lepää Taipaleen lohkon sotureita.
Saattoi nähdä unisen, parroittuneen miehen ylävuoteelIa, poskien puna kertoi kuumeesta. Mikään voima ei
saanur häntä heräämään, ei edes kauaskantoisen tykin
ammusren räjähtelyt lähellämme. Niitäkin tuli näet
tänne, ei koskaan samaan paikkaan eikä samaan vuorokauden aikaan. Räjähdysten väliä oli 10 minuuttia.
Päivät kuluivar ahkerassa uurastuksessa. Kuukausi
vaihtui ja tuli helmikuu pakkasineen. Se kiristi otettaan
joka päivä, ja paleltuneita jalkoja saimme usein hoitoomme.

Tänään 12. päivänä helmikuuta olen menossa sairasauton mukana hakemaan Sakkolasta potilaita. Sää oli
taaskin kirkas ja pakkasta paljon, paljon. Autornme
kiitää lumivallien reunustamaa tietä. Tien ohessa pienet

mökit nukkuvat lumimassan alla, pienet kuuset nuokkuvat, kumartavat
ain rintamalle päin.
- lumen peittämiä kohoutumia,
Tuossa tienmutkassa
miehiä askareissaan ympärillä? Varmaankin korsuja,
ajattelen. Jätämme automme erään talon pihaan ja jatkamme matkaamme jalkaisin metsätietä. Idästä kuuluu

linsa, asettavat olkapäilleen täysinäisen reppunsa. Vielä
ja kavilkutus kadella
viimeinen lämmin katse
toavat suuren auton uumeniin. Kuinkahan moni heistä

voimakasta lentokoneiden moortorien surinaa. Se voimistuu yhä! Vetäydymme lumisen puun suojaan. Koneet lähenevät
lentävät jo päämme päälle. Niiden
voimakas jyrinä-koskee korviimme. Taivaan sineä vasten näemme suuren vihollisen pommituskonelaivueen
välkehtivän auringossa. Niitä on 28! Äsken niin ho-

leen.

peanhohtoiset koneet muuttuivat äkkiä rumiksi tahroiksi taivaalla. Ne olivat matkalla pommittamaan kyliämme, kaupunkeiamme.

palaa elävänä, ajattelen? Sitä emme saa koskaan tietää.

Tykkien kumu kuuluu uhkaavana. Tuntuu kuin vihollinen tahtoisi yhdellä kertaa rdjäyttää koko TaipaOn maaliskuu. Ihmisten ilmeet kuvastavat suurta levortomuutta. Tänään on vihollinen pommittanut Pyhäjärven asemaa, rautateitä, teitä. 11.3. jätämme Pyhäjärven.

Maantie, jota liikumme on täynnä ajoneuvokolonnia.
Viholliskoneita risteilee taivaalla. Kuin korppikotkat
vaanivat ne saalista. Ammuksia putoaa jonnekin, maa
vavahtelee.

Onnellisesti saavumme Käkisalmeen, Tenkalahden
kansakoululle. Kaupunki nukkuu pimennetyin valoin
ikäankuin ei tietäisi tulevasta kohtalostaan mitään.
Yllättäen solmitaan rauha kolmannentoista päivän
vastaisena yönä.

Kolmastoista päivä!
Kello 11 kaikki hiljenee. Otin esiin pienen keltakantisen kirjani, jonka sain sodan alkupäivinä Kaukjärven
kansakoululla. Eteeni tulivat sanat: "Pois pyyhi vedet
silmistämme. Pois veritahrat tannertemme". tr

EPALUOTTAMUSLAUSE
YKSIKöN VÄÄPELILLE.
Eräs rintamamies oli juuri saapunut kotilomalta
majoituskorsuunsa ja purki reppunsa sisältöä.
tuli poydalle myös muutamia sellaisia pieniä paperikuoria, joiden päällä oli
siro naisen kuva. Lomavuoroaan odottelevat kaverit olivat näkemästään kovasti kiinnostuneita ja
ryhtyivät hieromaan kauppaa näistä pikku esineistä. Samanaikaisesti tuli korsuun eräs järienjuoksultaan hieman yksinkertainen naapurikorsun
mies. Hänkin oli kiinnostunur pöydäUä näkemistän esineistä fa tiedusteli, mistä kaverit olivat
niitä saaneet. Tällöin eräs älyniekka valehteli, että
yksikön vääpeli oli niitä lähettänyt kuivan muonan mukana juustonappien asemesta.
"Kyllä niitä varmaan on tullut teillekin kaikille
muille paitsi sinulle", hän arveli. 'Vääpeli ei pidä
sinua siinä määrin miehenä että katsoisi sinun tarvitsevan niitä", hän jatkoi hetken kuluttua huomattuaan, että kaveri uskoi häntä.
Naapurikorsun mies tunsi, että hänen miehisyyttään oli loukattu. Hänelle ei oltu annetEu samaa ar\roa, kuin kaikille muille miehille. Hän löi
lakin kiivaasti päähänsä ja lähti korsusta mumisten mennessään:
Menenpä heti soittamaan vääpelille ia sanon
- suorat sanat.
sille
Eväspakettien mukana

Ryömimme pois suojapaikastamme ja kiirehdimme
täyttämään tehtäväämme. Saimme autoomme uupuneita, nyt kuumeen kanssa taistelevia Taipaleen lohkon sotilaita. Pojat kertoivat meille mitä ihmeellisimpiä pelastumisesta tai epäonnistumisesta johtuvia rapahtumia. He kertoivat kuolemasta hyisen pakkasen syliin.
Potilaiden kera seurasimme rarkasti maailman tapahtumia ja ennen kaikkea maamme kohtaloa. Sitä yhdessä
surimme
siitä ensin haastelimme.
- 17 .2., sanotaan uutisissa näin: "Suuret taisTdnään,
telut riehuvat Summassa. Taipaleen ja Vuoksen lohkon
pojat pitävät asemansa!"
21.2. vihollinen valtaa Koiviston. Rauhan huhut alkavat kiertä. Pelko valtaa mielet. Vihollisen ilmapommitukset voimistuvat päivä päivältä. Sitä vilkastuttavat
kuutamoiset yöt. Viholliskoneet partioivat teitd ja
pommeja sataa kuin kiviä.
Meidän työmme jatkuu. Potilaita tulee, potilaita
lähtee
sinne jonnekin meidän hyvän onnen toivotuksin. He- pukevat ylleen likaisen, kuluneen sarkamantte-
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Kuusamon Paanajärvi

OLI joulukuun viides 1939, kun neljättäkymmentä
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Hiihdetään, vastasi hän tapansa mukaan lyhyesti.
udella enempää. Pohjoisesta poikki järven puhaltava kylmä viima jäädytti puhehalun. Mieliala autojen lavalla oli tylsä ja alakuloinen. Vaikka tunsimme olevamme karaistuneita miehiä, pyrki sydämeen
silti ontto runne ja pelko tulevan tehtävän onnistumisesra. Minkälaisia sotilaita! Pelkureitako? Ei pelkureita,
mutta olimme vasta rintamalla olleina oppineet kylmällä järjellä ajattelemaan ja ymmärtämään eri tehtävien vaarallisuuden. Varmuudella meistä jokainen tajusi minkä mallisesta tehtävästä nyt oli kysymys, minkälainen saattoi olla tehtävän vaarallisuusaste. Tärä voitiin
melkein verrata sissipartioon, jonka tehtävänä on edetä
läpi linjojen ja soluttautua vihollisen selustaan. Kun me
siinä istuessamme katselimme toisiamme
konepistooli selässä, kivääri polvien välissä
pystyimme
helposti lukemaan toisemme ilmeistä,- että "krokotiilin"
suuri kita odotti meitä jossain Mäntyniemen kylän lähettlvillä. Minusta tuntui, että vieressäni istuvalla Rissisellä oli myös pelko tästä, muta en voinut vahvistaa
epäilystäni hänen ilmeistään, koska hän oli kääntänyt
lumipuvun hupun alla olevan karvalakin lipan kastojensa peitoksi.
Kun aloimme lähestyä järven itäpäätä eli paikkaa,
jossa kylän piti sijaita, aloimme huolestua, sillä ylik
Rissinen ei antanut minkäänlaista merkkiä siitä, että
meidän olisi pysähdyttävä ja jatkettava hiihtämällä,
vaan antoi autojen huristaa yhä eteenpäin.
Ei jumaliste! sanoivat pojat
Menemme suoraan
vihollisen
suuhun.
Minkä vihollisen? sanoi Rissinen
katsokaa!
- noin puolen kilometrin päässä näkyvät
- ne talot,
tuolla
jotka meidän tulee tarkastaa.
Terästin katsettani. Kaikki katsoivat sinne päin.
Tuolla vasemmalla rannallaT minä kysyin.
-Rissinen nyökkäsi:
näettehän siellä olevan kaiken rauhalSiellä...
- Taloissa eiJaole ollut ketään sen jälkeen kun siviilit
Iista!
on evakuoitu.
Pojat hymisivät tyytymättöminä. Rissinen jatkoi:
Pysäytämme autot aivan talojen kohdalle rannalle
ja -käännämme ne valmiiksi tulosuuntaan...
Pelkäätkö sittenkin kiirettä lähtöä! joku virnuili.
- Teen sen tottumuksesta, vastasi Rissinen nopeasti
ja -jatkoi kääntyen miehiin päin:
Reput jätetään au-

-En viitsinyt

§

miestä käsittävä sotapoliisikomennuskunta lähetettiin
evakuointitehtävään Paanajärvelle, Mäntyniemen kylään. Tämän kirjoitraja kuului myös tähän komennuskuntaan. Mäntyniemestä oli jo aikaisemmin evakuoitu
väestö, murta nyt evakuoinnin kohteena oli kaikki taloudellinen ja siihen liittyvä jäämistö.
Olimme toimineet tätä ennen Kuusamon kirkonkylässä suojelupartiointitehtävissä. Meidän tehtävänämme
oli vartioida kylää vihollisilta, jotteivät nämä pääsisi yllättäen ilmestymään kylään. Mutta täällä meillä oli varsin rauhallista, ei kertaakaan vihollinen suvainnut näyttdytyd.
5. 12. aamulla sullouduimme kahteen kuorma-autoon ja suuntasimme kulkumme kohti Paanajärveä. Siltä varalta, että sattuisimme kohtaamaan vihollisen,
otimme itse kukin aseistukseksi kiväärin ja konepistoolin. Porukkamme johtaja, ylikersantti Rissinen oli kyllä sitä mieltä, ettemme mitään vihollista tulisi tapaamaan. Hän uskoi vihollisen pysyvän paremmilla "riistamailla", kuten hän itse sanoi. Mutta suurin osa porukastamme ei ollut asiasta niinkään varma. Sitä epäröi
mm. stm Jantunen Suomussalmelta, joka, lähestyessämme Paanajärven länsipäätä, tiuskasi ylikers Rissiselle:

Ei sitä tieda mika siellä odottaa. Vaikka tämä olisi
sinunkin
viimeinen reissusi.
Ei siellä mitään ole, vastasi Rissinen huolettomasti -ja vetäisi lumipuvun hupun karvalakkinsa peitoksi.
Sitten matka jatkui hiljaisuuden vallitessa. Pian tulimme Paanajärven länsipäähän, johon tie päättyikin.
Ajoimme autot järvelle ja jatkoimme matkaa jäätä pitkin. Jään pinta oli "kaljamalla" ja niin ollen sitä oli hyvä ajaa. Istuin Rissisen vieressä ja kysyin:
Minne jätämme autot? Kai me hiihdetään loppu-

matka?
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autojen lavalle
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toon. Oramme mukaan vain leipälaukun, johon sijoitamme konepistoolin lippaat ja kiväärin patruunia...
Puolet miehistä ottaa konepistoolin, puolet kiväärin.
Loput aseista iätetään autoon. Auroja, reppuja ja aseita
jää vartioimaan pari miestä. Onko kysyttävää?
Miehet alkoivat tehdä työtä käskettyä: kiinnittivät
leipälaukut paikoilleen, pistivät varalippaan ja ne joille
tuli kivääri, muutamia patruunoita laukkuun. Mutta
kaiken aikaa jokainen tähyili lähestyviä taloja järven vasemmalta rannalta kohottautuvalla loivalla rinteellä.
Nyt pystyi io selvästi erottamaan, että taloja oli kolme,
hirsimökkejä, joilla kaikilla oli sama piha. Talot eivät
sentään olleet kiinni toisissaan, vaan erosivat nurkistaan
useita kymmeniä metrejä. Seutu vaikutti hiljaiselta, eika sieltä tuntunur minkäänlainen vaara uhkaavan.
Taloryhmän ympärille oli raivattu peltoa melkoinen
länrti, ja peltoaukeaa jatkui talojen taaksekin pohjoiseen päin aina jyrkempään rinteeseen saakka, joka peittyi tiheään kuusimetsikköön.
Tulimme jo talojen kohdalle rannalle ja käänsimme
autot. Hypimme jännittyneinä alas ja ryhmityimme
kolmeen avojonoon. Mitään ulkopuolisia dänid ei kuulunut, oli hiljaista kuin haudassa. Läksimme liikkeelle.

Kaksi miestä jäi vartioimaan autoja. Hiihdimme eteenpäin hitaasti ja runnustellen, ikäänkuin latautuen kaiken },llätyksen varalle. Yhtakkia minusta hommamme
tuntui,'järjettömältä... Keskipäivällä liikkua tällaisella
aukealla paikalla, jossa saattoi piileksiä vihollisen partioita. Mikäli vihollinen avaisi tulen metsiköstä tai taloista, olisi porukkamme suolattu siihen aukealle yhdessä punaisessa minuutissa. Tunsin vihani leimahtavan
Rissistä kohtaan, mutta jo seuraavassa hetkessä ymmärsin toki, ettei hänestä johtunut tämä uhkarohkea yritys,
hänkin toimi käskyjen mukaan. Ajatukseni harhailivat
kuin sanaleikki, mutta päätyivät aina kysymykseen
odottiko taloissa vihollinen. Kaikkien kasvoilta kuvastui tämä kysymys.

Ylitimme rantatörmän ja tulimme maalle, pehmeälle
lumelle. Se oli niin pehmeää, etta siinä olisi voinut
erottaa vaikka hiiren jäljet, mutra mitään jalkia ei nakynyt. Se vahvisti poikien mieliä ja olettamusta, että
paikka olisi vihollisista vapaa.
Pääsimme talojen luo ilman, että mitään tapahtui.
Olimme jo turvallisella mielellä. Rissinenkin suvaitsi
hymyillä, vaikka se ei kuulunut hänen tapoihinsa.

olette nähnyt vihollisen, pojat! hän sanoi
- Joko En minä ainakaan ole, minä sanoin. Ei
leikillisesti.
täällä mitään- ole.
Ja ensi kertaa minä nyt havaitsin, että pojat alkoivat
olla Rissisen kanssa yhtä mieltä. Hekin alkoivat uskoa
vihollisen olevan muualla kuin täällä. Rissinen silmäili
hetken taloja ja sanoi:
No niin. Tarkasramme nyt talot perin pohjin. Ja
tehdään
niin, kun kerran olemme sopivasri kolmessa jonossa, että yksi jono menee aina taloonsa ja tarkastaa
sen... Pistetään vain toimeksi.
Riisuimme sukset jaloisra ja pistimme ne hankeen
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Ja penkokaa mökit kunnolla, saneli Rissinen vielä.- Kääntäkää paikat ylösalaisin... Meillä on aikaa,
kun- ei vihollinenkaan ole hätyyttämässä.
Ja juuri silloin se räjähti! Ensin ujelti harvakseen joku yksinäinen kiväärin luoti... murta sitten palkeer repesivät! Meille tuli kiire. Pohjoisen puolelta alkoivat
"Emmat" laulaa ja itäpuolelta ryöppysi konepistoolisar-

miehistä ryntäsi autojen lavoille ja ryhtyi tulittamaan
mersikköä, osa heittäytyi riippumaan autojen suojapuolelle pitäen lavan reunoista kiinni. Autot olivat jo liikkeessä, kun eräs miehistä haavoittui konepistoolin luodista juuri, kun oli saamaisillaan orreen lavan reunasra.
Pysäytimme ja korjasimme hänet kyytiin. Sitten annertiin markan jatkua.
Perkele! mörisi Rissinen roikkuen lavan reunasra
- eukkonsa kuivumaan ripustama pyykki. Oli
kuin
siellä sittenkinl
Pojat olivat kuin lauma ärsytettyjä alligaattoreita.
He manailivat aluksi ylik Rissistä, mutta tajusivat
pian, etrei vika ollut yksin hänen eikä kenenkään meidan. Pojat kuitenkin rauhoittuivat pian. Kiipesimme
kaikki lavalle ja tarkastimme haavoittuneen. Hän oli
stm Vircanen Sotkamosta ja haavoittunut vain lievästi
jalkaan. Puhdistimme haavan ja kaarimme siihen siteen.

Yks sinne jäi, sanoi joku.
Niin... sanoi joku toinen.

-

Helppinen jäi.
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Asetuimme asemiin la
varmistimme rantaan

Nyt lähestyimme uudelloen talola,
mutta metsän puolelta

joja niskaamme kuin rakeita. Me olimme seilanneet

Helppinen, toisti Rissinen.
Haemme
- kun tämä tästä rauhoittuu.- Ja-ha...
häner,
Ajettuamme kolmisensataa metriä pysäytimme autot
ja riensimme rantaan. Valmistimme lähelle rantatörmää, joista voimme seurata vihollisemme toimintaa
mökkien luona. Pysyimme asemissa ja tähystimme lähimaastoa. Mitään ei tapahtunut!
Kului lähes puoli tuntia ennen kuin huomasimme
liiketrä vihollisen leiristä. Ä1ia ti*enti joka suunnalta
taloihin päin, ja pian.meille selkeni, että olimme hetki
sitten olleet hevosenkengän muotoisessa motissa. Se oli
ollut auki vain järven puolelta. Ja mikä ihmeen voima
meitä oli suojellut! Ainoastaan yksi kuollut ja yksi haavoittunut olivat tappiomme, vaikka ei olisi ollut mikään ihme, jos olisimme jääneet kaikkikin sinne rinteelle. Elämä saattoi sitten joskus olla yllättävää.
Porukkamme jätti asemat ja siirtyi takaisin autoihin.
Palasimme samoja teitä kuin oli tulrukin.
kuuden, seitsemän aikoihin
Jo samana iltana

tyynessä myrskyn edellä! Aloimme niskat kyyryssä painella takaisin järven rantaa kohti. Juuri ennen kuin läksin syöksymään takaisin huomasin, että eräs pihalle eh-

tineistä kavereistamme kaatui, ja kuulin hänen pari
kertaa voihkaisevan tuskasta. Sitten hän vaikeni. Tajusin, mitä hänelle oli tapahtunut! Hänelle tämä reissu oli

ollut viimeinen.

juvan.

Nopeasti autoihin ja pakoon! kuulin Rissisen kar-

En ehtinyt saada suksia kunnolla jalkaani, vaan sieppasin ne käteeni ja aloin kahlata. Mutta lunta oli haaroihin asti ja se teki kahlaamisen ravattoman vaikeaksi.

Miten hemmetissä tästä nyr selviää! Heittäydyimme välilla pitkäksemme säilyttääksemme henkemme mahdollisimman kauan, vaikka hengissä säilyminen tuntui
jotensakin mahdotromalta. Mutta kuin ihmeen kaupalla selvisin autoien luo. Kaikista toisista en siinä melskeessä voinut tietää, mikä oli heidän kohtalonsa. Osa
10
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palasimme takaisin Paanajärvelle. Oli pilkkopimeä ja
taivas loisti kirjavanaan tähtiä. Pakkanen oli illan tullen
kiristynyt ja pohjoinen viima oli järvellä entistä jäätävämpi. Pysäytimme automme jo noin 6 km:n päähän
Mäntyniemen kylästä ja ryhmityimme sillä kohtaa metsään pariavoionoon. Tarkoituksemme oli tällä kertaa lähestyä taloja päinvastaiselta suunnalta kuin viime kerralla, eli pohjoisesta, metsän suunnalta. Mikäli vihollinen oli vielä Mäntyniemessä ja ryhtyisi tulirtamaan,
olisi meillä täten lyhyempi matka perääntyä metsään
kuin iärvelle, ja tehdä sankan metsikön keskelle asemat. Otimme ahkion mukaan ruumiin poin vetämistä
varten ja läksimme hiihtämään metsään pariavojonossa.
Aseistuksemme oli entisen mukainen ja reput jätimme
nytkin autoihin.
Kuta pitemmälle hiihdimme sitä tiheämpään pysähdyimme kuuntelemaan. Mutta mitään ei kuulunut.
Hiihtelimme ereenpäin ja toivoimme hartaasti, ertä vihollinen olisi jo kaikonnut kylästä. Tällä kertaa ylik
Rissinenkin oli vaiti, hän ei vakuutellut enää, "ettei
siellä pojat mitään ole".
Tulimme jo niin lähelle, että havaitsimme vihollisen
päivälliset asemat aidan takana, sillä nyt totesimme
peltoaukeaa kiertävän joka puolelta korkean pystyaidan. Kiersimme aidan vierustaa koko hevosenkengän
muotoisen lenkin ja meille varmistui se tosiasia, että
olimme olleet päivällä melkein motissa, ainoastaan järven puolelta moti oli auki. Meille riitti ihmettelemistä
kauan jälkeenkin päin, miksi vihollinen ei puristanut
järven suunnalta mottiaan kiinni ja ampunut meitä siihen aukealle pellolle. Se olisi varsin hyvin voinut sen
tehdä, mutta jostain selittämättömästä syystä se ei sitä
rehnyt.
Joka puolella aitaa olivat asemat tyhjinä, samoin talot olivat pimeinä. Tästä päättelimme vihollisen häipyneen. Lähestyimme peltoaukean yli taloja, ja kaikki oli
hiljaista. Sydan pamppaili jännityksestä, mutta silti
olimme toivehikkaita.
Olimme enää parinkymmenen metrin päässä lähimmän talon nurkasta. Nyt se kohta räjdhtdÄ1... Ei vielä.
Hiivimme suksilla yhä hitaammin ja hitaammin, metri
tuntui kilometriltä. Pääsimme lopulta talon nurkalle,
riisuimme sukset jaloistamme ja otimme aseet selästä
käteemme. Olimme valmiit ampumaan, mikäli jotain
ylimääräistä näkyisi.
Menimme ensimmäisen mökin ovelle. Rissinen veti
sen auki. Säpsähdimme, kun oven saranat päästivät surkean äänen. Se ei ollut voimakas, murta siinä syvässä
hiljaisuudessa se tunrui repivän kaiken hajalle. Pidätimme hengitystä. Edelleen hiljaista. Hiivimme ereiseen ja moni painoi korvansa sisäovelle kuullakseen sisältä mahdollista puhetta tai muuta ääntä. Mitään ei
kuulunut, ei edes rotan rapinaa seinänkolosta. En tiedä
lienevätkö pojat muistaneer ottaa asetraan edes pois varmistimesta, muta minä siirsin juuri sinä hetkenä konepistoolini kertatulelta sarjatulelle. Aioin antaa sen to-

della laulaa, jos tapaisimme vihollisen oven toiselta
puolen.

Ovella seisoivat pojat, mukaan luetruna Rissinen,
katsoivat hetken meitä toisia ja saatuaan sanattoman
vastauksen meiltä, kääntyivät ja rynnistivät uljaasti sisälle. Samassa sytytimme jokainen sähkölamppumme
nähdäksemme mahdollisimman nopeasti huoneeseen...
Huokaisimme helpotuksesta. Huone oli tyhjä, ei yhtdd,n eldvdä, sielua näkynyt.
Loikimme takaisin ulos ja siirryimme toisen rakennuksen ovelle. Mieliimme hiipi jälleen pieni pelon poikanen, rxutta verrattain uskaliain mielin rohkeminne
avata sisäoven ja todeta, että tämäkin talo oli autio, vihollisesra ei näkynyt jälkeäkään. Melkein jo täysi rohkeus rinnassa ryntäsimme kolmanteen ja viimeiseen rakennukseen, ja tarkastertuamme täältä kaikki huoneet,
olimme vakuuttuneita siitä, että vihollinen oli jättänyt
Mäntyniemen lopullisesti. Jännitys oli lauennut, pojat
suvaitsivat jo laskea leikkia, olimme nyt hyvällä tuulella.

.;lJ

--€*

jid

*ryq
å

Korjasimme asevellemme ruumiin ahkioon

la lähdimme paluumatkalle

Korjasimme Helppisen ruumiin pihalta ahkioon ja
lähdimme järven kautta palailemaan takaisin autoille.
Päätimme palata kylään seuraavana päivänä ja tarkastaa
sitten mökit perin pohjin. Ehdittyämme jo melkein autojen luo, havaitsimme yhtäkkiä edestäpäin jäätnä valoa, joka liikkui meitä kohden. Hetken ajaksi nousi sydän taas kurkkuun, mutta pian uskoimme vaiojen lähtevän meikäläisistä autoista, fotka ehkä olivat tulossa
meitä hakemaan. Ja pian saimmekin todeta, että olimme olleet oikeassa. Annoimme autojen tulla huutomatkan päähän meistä ja silloin saimme huutamalla selville, että he olivat todella meikäläisiä ja matkalla meitä
noutamaan.

Hypimme autoihimme, annoimme merkin tuleville
autoille palata takaisin, ia me myös lähdimme paluumatkalle, kohti Paanajärven länsipäätä.
Palasimme seuraavana päivänä Mäntyniemeen ja suo-

ritimme evakuoinnin kaikessa rauhassa. Vihollinen oli
häipynyt kylästä lopullisesti.
tr
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Tammikuun puolenvälin seuduissa tuli toinen porukka tilallemme ja me pääsimme taakse lepäämään.
Tämä tarkoitti sitä, että meidät siirrettiin tukilinjan
taakse, ihan sen välittömään läheisyyteen. Nyt saimme

kuitenkin käytettäväksemme keskeneräisen korsun.
Olimme hälytysvalmiudessa. Takanamme oli tykistöpatteri, jota vihollinen tykistöllään etsi miltei lakkaamatta. Oman komppaniamme joukkueet oli sijoitettu
eri paikkoihin. Ensimmäinen joukkue oli Perättömän
niittyien pohjukassa sekä toinen ja neljäs joukkue tukiliniassa. Kaikkien Summan joukkojen lepo oli sellaista,

että niitä joko siirrettiin eri paikkoihin taikka tukilinjan välittömään läheisyyteen, jolloin nämä "lepäävät"
joukot olivat iatkuvassa tykkitulessa. Tammikuun 20.
päivän seudulla siirrettiin koko komppania entiseen
majapaikkaan Huumolan Autionkylän taakse. Siellä
majailimme kolmisen vuorokautta, jona aikana pataljoonan pastori kavi komppaniassa pitämässä hartaushetkiä. Miehet olivat hyvin herkkiä ja vastaanottavaisia ja
toivoivat, että pappi kavisi useamminkin.
Komppania siirrettiin tämän iälkeen noin kaksi kilometriä Summasta oikealle sijaitsevalle Suokannan lohkolle ja alistettiin JR 8:aan kuuluvalle Kumlinin pataljoonalle. Muu osa pataljoonastamme jäi edelleen Viipurin-Terijoen tien suunnalle. Tämä Suokannan lohko,
jonka päätukikohdat vasemmalta lukien olivat Lyly ja
Lukko, oli heikosti varustettu. Tämä oli kuitenkin
erehdys, sillä joki oli ankaran talven johdosta jäätynyt
pohfaa myöten ja tankit ylittivät sen helposti. Koko
lohkolla ei ollut yhtään sementtikorsua. Puukorsutkin
oli rakennettu melkein kokonaan maan päälle, koska
maasto oli osittain vesiperäistä rämettä. Lukossa oli
mukiinmenevät ampumahaudat, mutta Lylyn asemissa
ei ollut hurraamista.
12

Res.luutn. Hurmeen ensimmäinen ioukkue joutui
lohkon vasempaan laitaan niittyjen reunaan, jonne
myöskin oli sijoitettu yksi pst.tykki omasta patalioonastamme. Res.vänr. Olhun II ja minun III joukkueeni,
jota res.vääpeliksi korotettuna hoitelin sekä res.vänr.
Myllylän IV joukkue ja toimitusjoukkue asettuivat
telrtamajoitukseen Karhulan tien varteen. Teimme ma-

japaikkamme läheisyyteen korsuja sikäli kun muilta
töiltä ehdimme. Komppanialla oli siinä suhteessa huono tuuri, ettei se koskaan saanut majailla valmistuneissa korsuissa, koska joutui siirtyilemään paikasta toiseen. Sodan alusta saakka tämä lohko oli saanut olla
verrattain rauhassa, mutta tammikuun lopulla vihollinen alkoi painostaa lujemmin. Ilmatoiminta vilkastui
jarkuvasti. Sadat hävittäjät ia pommikoneet iyrräsivät
alati rintaman yllä. Jos ne vähänkin huomasivat maassa
liikettä niin heti tuli pommeia sekä luoteja satamalla.
Hitaasti lentävät koneet kiertelivät suomalaisten asemien yllä etsien kohteita. Savumerkeillä, ne merkitsivät
pommien pudotuspaikan, sekä johtivat tykistön tulta.
Tästä kai johtuikin, että oma tykistömme ampui vähät
ammuksensa pääasiassa hämärän aikana.
Erddnä päivänä huomasivat lentäjät varmaankin iotakin liikettä mafapaikkamme tienoilla. Tästä johtui, että koko laivue pudotti kaikki pomminsa niskaamme.

Suurin osa miehiä ehti läheisiin suoiakuoppiin, mutta
osa jäi telttoihin. Muistan kuinka korpr. Vihtosenkanssa makasimme teltan pohjalla ja liimauduimme maahan
kuin iilimadot. Tuntui kuin suuri vuori olisi kaatunut
niskaamme. Ilmanpaine riepotteli meitä sinne tänne ja
telttaköydet katkesivat. Luulimme että nyt oli viimeinen hetkemme tullut. Ilmassa lenteli tartta , maata, kiviä ja juurineen kiskoutuneita puita. Kun ilma vähän
seestyi, näimme että seutu oli ruman näköinen. Kaik-

kialla telttojen välissä oli suuria kuoppia. Kaatuneita
puita ja maankappaleita oli kaikkialla. Ilmassa oli kitkerä tuoksu ja kuoppien pohjalla leijaili vielä räjähdyskaasua. Ihmeellistä oli taaskin hyvä onnemme, sillä
vain pari miestä oli vakavammin haavoittunut sekä
muutamia hevosia. Luutn. Uimonen, ioka ennen sotaa
toimi Sk-alueen aluepäällikkönämme ja joka ihmisenä
sekä upseerina oli parhaita miehiä mitä koskaan olen
nähnyt, oli kylmähermoinen mies. Nytkin pommituksen aikana istui hän melko rauhallisena vaikka teltta tuli reikiä täyteen ja kamiina särkyi.
Korsujen teon ohclla olimme jatkuvassa hälytysvalmiudessa. Saimme komennuksen aina sinne, missä tan-

kintappajia kipeimmin tarvittiin. Helmikuun alkupuolella tuntui vihollisen painostus Summan kylän ja Lähteen lohkon suunnassa lisääntyneen. Sieltä kuului ainaista pauhua !a käsiaseitten äntä ei enää eroittanut.
Samoihin aikoihin alkoi myös Suokannan lohko saada
esimakua alkavasta suurrynnistyksestä. Linjojen välinen
aukea oli vain muutamia satoja metreiä leveä ja vihollinen oli siirtänyt lukemattomia tykkefä vastapäiseen
metsään. Useat tykit olivat niin lähellä, että ne hyvin

erotti puiden välistä. Olimme viimeisinä viikkoina
kuulleet yötä päivää alinomaista autojen ja traktoreiden
däntd ja partiot ilmoittivat, että vihollinen oli varannut
suunnattomat määrät ammuksia ja muita tarvikkeita.
Se alkoi nyt järjestelmällisesti pommittaa etulinjan ampumahautoja sekä takamaastoa usean kilometrin syvyydeltä. Ammuksia tippui kaikkialle. Teissä oli useissa
kohdin suuria kuoppia. Puhelinyhteydet menivdt tåmän tästä poikki ja tiedot kulkivat lähettien mukana
hitaasti. Vihollinen rupesi näihin aikoihin suuremmassa määrin käyttämään jonkunlaisia panssariplootuja,
ioita jalkaväkimiehet työnsivät edellään suksien päällä.
Tämäkän ei kuitenkaan auttanut, vaan useimmat
työntelivät näitä plootuja viimeisen kerran.
Helmikuun 11. päivän aamupäivällä sai vänr. Olkun
joukkue taas määräyksen mennä Lylyyn. Kymmenkunta tankkia oli päässyt ampumahautojen eteen ja osa niiden korkeudellekin, josta ne tykeillaan terrorisoivat koko rukikohtaa. Pst.tykki oli saanut täysosuman ja uutta
ei vielää oltu saatu sen tilalle. Noin parin tunnin kulutrua toisen joukkueen lähdöstä sain määräyksen mennä
kiireesti joukkueen kanssa samaan paikkaan. Saimme

Summan rintamaa Munasuon la Mutasuon välillä
Miljoonalinnakkeen

Maanpäällinen

etumaastoa esteineen

korsu

J

+
Hältys
miehei

-

kiiruhtavat
asemiin
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kuulla, että vihollisen jalkaväki rynnisti myös kovasti.
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Etenimme ankarassa sulkutulessa. Ammuskuorman ja
sukset olimme jättäneet vähän taemmas. Tuntui niin
kuin hirveä pyörremyrsky raivoaisi. Ilman täyttivät helvetilliset äänet. Maasta kohoilivat räjähdyskaasut ja ilkeä palaneen katku. Yksityisiä räjähdyksiä ei kuulunut,
kaikki oli yhtä pauhua. Korvissa suhisi ja ilmanpaine
oli niin ankara, että pelkäsi tukehtuvansa. Kun huono
metsätie nousi edestämme ilmaan heittäydyimme maahan, heti taas ylös syöksyyn. Pysähdyin katsoen taakseni olivatko kaikki miehet mukana. Lähelleni ryömi
myös lähettini, korpr. Ketola. Näin, että joukkue oli
venynyt kovin pitkäksi. Viittasin kädelläni kehoittaen
siten miehiä eteenpäin, sillä meidän oli nopeasti päästävä sulkutulialueen läpi. Ponnahdimme ylös ja lähdimme kumaraisina iuoksuun. Äkkia nousi taas maa viereltäni ilmaan ja paine heitti minut ja lähellä olleet miehet
tien toiselle puolelle. Tunsin ilmalennon aikana jonkun
napsahtavan sääreeni ja oikea jalkani ei ottanutkaan
päälleen. Jotenkin raahasin itseäni vielä noin )0 mbtriä
ja saavuin erääseen ojanteeseen. Varajohtaja sai joukkueen hoitoonsa ja jatkoi annettua tehtävää. Tutkimme
korpr. Ketolan kanssa ialkaa. Huopikas oli täynnä verta
ia vaikea oli päältä sanoa miten oli käynyt. Suunnitellessamme toimenpiteitä havaitsimme, että haavoittuneita kuljettava hevonen laukkasi etulinjasta päin. Pääsin kyytiin ja sulkutuli oli jo siksi paljon heikentynyt,
että melko pian pääsimme sidontapaikalle. Havaitsin
ohimennen korsun ulkopuolella paljon "kylmiä poikia".
Korsun sisällä olivat laverit täynnä haavoittuneita. Sain
ensisiteen jalkaani ja låin odottamaan, sillä vaikeat tapaukset operoitiin ensin. Noin kolmen tunnin kuluttua
lääkäri kaivoi pois lähes tuuman suuruisen latteahkon
sirpaleen. Se oli luuta rikkomatta mennyt pohkeeseen.
Lääk^ri laittoi lapun rintaani ja inääräsi viereiseen korsuun varttumaan siirtoa taaksepäin , sairaalaan Koska
luuvikoja ei ollut, pyysin lääkäriltä, että pääsisin oman
komppaniamme korsuille ialkaa parantelemaan. Tähän
hän suostuikin ja lääkintämies auttoi minut korsuille.
Komppanian keskeneräisillä korsuilla oli pari sairaslevossa olevaa miestä, jotka suorittivat korsualueen vartiointia. Etulinjasta kuului yhä ankaraa taistelun pauhua, ioka suureksi osaksi hiljeni yön ajaksi, mutta alkoi
taas aamulla entistä ankarampana. Vihollinen rynnisti
raivokkaasti pitkin linjaa. Lyly sai ankarimman painostuksen osakseen. Voimakkaat jalkaväkiosastot hyökkäsivät vastapäisestä metsästä ampuen vimmatusti kaikilla aseillaan. Kun ensimmäiset foukot oli niitetty maahan, takaa työntyi tilalle aina uusia. Tuntui joskus, että
nämä vihollisen joukot eivät tunteneet ensinkään kuoleman pelkoa. Sadat tykit ampuivat rumputulta Lylyn
harjanteeseen. Sen vuoksi oli meikäläisten usein suoiauduttava kumpareen takarinteeseen. Kun tykkituli vähän heikkeni oli jalkaväki taas hyökkäämässä. Oman
tykistön ääntä ei kuulunut juuri ollenkaan, sillä siltä
olivat ammukset melkein lopussa. Ja kaiken tämän hel14

vetin yläpuolella liitelivät vihollisen korppikotkat pudotellen alati pommejaan.
Lyly kesti kuitenkin kaikesta huolimatta. Miehet
olivat monia vuorokausia saaneet olla yhtä mittaa asemissa. Silmät olivat saaneet verestävän ja samean värin.
Ihminen oli muuttunut koneihmiseksi, joka vain vaiston ohjaamana teki samoja liikkeitä, ampui ja latasi sekä koetti parhaansa mukaan suojata itseään. Tukikohdassa ei ollut enää minkäänlaisia ampumahautoja, ne
olivat tukkeutuneet jo useita päiviä aikaisemmin. Metsä oli silpoutunut. Koko seudulla ei ollut enää puhdasta
lunta, kaikkialla oli kuoppia ja lumensekaista hiekkaa.
Kaatuneita ja haavoittuneita oli paljon ja niiden luku.
suureni yhä. Useat komppaniat olivat huvenneet ryhmän tai kahden suuruisiksi ja näistä komppanioiden
tähteistä muodostettiin uusia iskuryhmiä. Jokainen
mies tunsi, että takaapäin ei ehtisi apujoukkoja ajoissa,
vaan oli tultava toimeen entisillä porukoilla. Vihollinen
oli jo useana päivänä päässyt murtautumaan ampumahautoihin ja lähimpiin korsuihin, mutta aina hämärän
tullessa oli se kiivaalla vastaiskulla ajettu takaisin.
Edessä olevalla aukeamalla sekä ampumahautojen edes-

oli röykkiöittäin vihollisen kaatuneita, jotka nopeasti
jäätyivät ja päälle sataneen fumen vuoksi muodostivat
kumpareita ja mättäitä.
sä

Venäläisten kiyttiimä panssarikilpi
suksille asennottuna

Olin ollut korsussa kolmisen vuorokautta ennen kuin
komppaniamme rippeet palasivat. Tätä ennen oli hevosmiehetkin jo hälytetty etulinjaan. Ei ollut tässä Parin ryhmän suuruisessa komppaniassa enä sitä vireyttä,
mikä siinä oli ollut aikaisemmin. Miehet olivat kuin
rättiukkoja seka liikkuivat silmät tuijottaen unen ja
valveillaolon rajanailla. He olivat kokeneet nykyaikaisen sodan kauhut. Mitä heidän sieluissaan näinä helvetillisen pauhun ja veristen päivien aikana liikkui, sitä ei
voi koskaan täydellisesti sanoilla kuvata. He olivat

päässeet lyhyeksi hetkeksi korsuille nukkumaan japääl-

lystö koetti haalia tilalle jostain miehiä.
Komppaniassa vallitsi masentunut mieliala, sillä
kymmenet sen pojista olivat antaneet suurimman uhrinsa. Paljon suurempi oli vielä niiden joukko, jotka
haavoittuivat. Toiset jäivät täysin työkyvyttömiksi invalideiksi ia toiset kärsivät osittaisesta työkykynsä menettämisestä koko elämänsä ajan. Moni hyvä toveri ja
lapsuuteni ystävä löysi matkansa pään. Vanhempi veljeni Antti, joka kersanttina toimi toisen joukkueen varajohtajana, siirtyi myös sinne, mistä ei paluuta ole.
Eräässä vastaiskussa helmikuun 12. päivdnä oli hän toverinsa korpr. Ylärakkolan keralla vallannut kranaattikuopan reunalla sijainneen konekiväärin, kääntäneet
sen perääntyvään viholliseen päin ja niittäneet sitä kuin
heinää. Silloin räjähti kranaatti läheisen puun tyvessä ja
suuri sirpale osui päähän. Sairaalaan vietäessä hän sitten
veti viimeisen henkäyksensä.
Oli helmikuun 15. päivän ilta kun komppania palasi
korsuille. Seuraavana aamuna luutn. Uimonen kutsui
puheilleen kaikki ryhmänjohtajat. Jalkani oli sen verran parempi, että lähdin mukaan. Paikalla oli kaksi alikersanttia ja kaksi korpraalia. Upseereita ei komppanianpäällikköä lukuunottamatta ollut, kaikki muut olivat haavoittuneet, paitsi vähän aikaisemmin ylennetty

Tuhottuja vihollisen tankkeia

vähän oudolta, että asiat nyt jo olivat siinä pisteessä.
Saimme kuulla, että meistä vasemmalla ja oikealla olivat linjat murtuneet jo pari päivää aikaisemmin.
Komppania sai nyt tehtäväkseen asemistaan vetäytyvän
pataljoonan jälkivarmistuksen. Kuormat laitettiin heti

lähtökuntoon ja korsut miinoitettiin. Alikers. Juvan
ryhmä varmisti Karhulan tien ja Ylä-Sommeelle johtavan metsätien risteyksen. Paikalla oli myös luutn. Reposen miehiä sekä pari konekivdåriå. Lähdin alikers.
Mälkin ryhmän mukaan, joka varmisti Karhulan tiestä
Lylyyn johtavan tienristeyksen. Vastaamme tuli hajanaisia miesjoukkoja väsyneesti laahustaen ja haavoittuneita tovereitaan tukien. Lylystä ja Lukosta kuului vielä
ammuntaa, mutta ei niin kiihkeänä kuin ennen. Ryhmä saapui määräpaikkaansa, noin parisataa metriä toisisra jäljessä. Meitä oli noin kymmenen miestä. Jokainen potki lumeen itselleen jonkunlaista asemantapaista
ia jäädin odottamaan. Pikakivääri oli Karhulan tien ja
siitä vähän matkan päästä Lukkoon erkanevan tien
suunnassa, kun taas kivääri- ja konepistoolimiehet olivat Lylyyn johtavan tien kahden puolen. Kello oli noin
14.

Miehiä kulki edelleen ohitse, mutta nyt jo palion
harvemmin. Edessäpäin oli jo taistelu tauonnut. Ainoastaan joku yksinäinen laukaus tai sarja rikkoi hiljaisuurra. Olimme odotelleet tunnin verran, kun miesten
tulo loppui. Noin 15 minuuttia kului eikä ketään näkynyr. Sitten taas Lukosta päin saapui eräs mies rauhallisesti kävellen. Konepistooli roikkui olalla ja vaatteet
olivat riekaleina. Tultuaan kohdallemme pyysi hän tupakkaa. Kysyimme häneltä, onko meikäläisiä vielä
edessäpäin. Mies vastasi, että ei hän omia miehiä siellä
nähnyt, mutta vihollisia kyllä oli. Hetken kuluttua tuli
näklwiin vihollisen partio Lylyn suunnalta, mutta saatuaan tulta vastaansa se vetäytyi takaisin. Metsän yllä
leijailivat sankat savupilvet, korsut oli sytytetty palamaan. Vihollinenkin heräsi taas ia alkoi ampua kranaatteia, lentokoneet olivat jo jonkin aikaa pyörineet yläpuolellamme. Kello 16 piti meidän iättää tienristeys.
Olimme paikalla vielä noin 10 minuuttia ja sitten lähdimme. Tämä ei tapahtunut yhtään liian aikaisin, sillä
tuskin parisataa metriä kuljettuamme oli äskeinen tienristeys yhtenä savu- ja tulimerenä. Palasimme ryhmä
Juvan luo. Partio lähti vielä ottamaan selvää vihollisesta ja havaitsi, että se eteni metsää myöten hyvin hitaas-

ti.
res.vänr. Hallikainen, joka oli omaistaan hautaamassa.
Uimonen ilmoitti ensin, että tilanne oli hyvin vakava ja
saattoi joka hetki odottaa mitä tahansa. Komppania Uimonen suoiaa Lukon iaLylyn tukikohtien sivustat ja ottaa asemat niiden väliltä. Miehet jaettiin kahteen ryhmddn ja johtajiksi rulivat alikersantit Mälhki ia Juua.

Olimme juuri tekemässä lähtöä, kun tuli peruurus ja
samalla uusi määräys: Summan linjat jätetään!
Sitä mahdollisuutta, että Summasta olisi joskus luovuttava oli kylläkin uumoiltu, mutta tuntui yhtäkkiä

Kello 17.30 lähti komppania vetäytymään Ylä-Sommeen suuntaan pataljoonan jäljestä. Lähtiessä tuhosimme kaiken mitä emme voineet mukana kuljettaa sekä
miinoitimme tien. Kulku kävi suuren metsän halki.
Naavaiset kuuset seurasivat kulkuamme tien kahden

puolen. Miehet olivat allapäin. Mitä kukin mietti mielessänsä sen tiesi vain Luoia ja kuu-ukko, joka seurasi
öistä vaellustamme' talviselta tähtitaivaalta.
Jätimme Summan!
tr
Jätimme Karialaol
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KIRPEÄ pakkaspäivä oli hämärtymässä ilraan tammikuun lopulla 194O. Värisin stm Leo Säkkisen kanssa
kk. asemissa Uomaalla. Taakse oli jäänyt jo monta vilun
puristamaa vuorokautta. Olihan taisteltu viivytystaiste-

Iut Suvilahdelta Kollaanjoelle, jossa tuli käytyä

sekin

Vesisuon märkä sota. Nuo aavat suot kun olivat lumen

alta vetiset, niin mahapuoli siinä kastui ukolta kuin
ukolta. Sen päätyttyä meidät heitettiin Syskyjärvelle.
Sieltä pataljoonamme, I/JR 36:n, piti hyökätä Ruhtinaanmäkeen, mutta maasto oli kai sellainen etteivät
kompassit pitäneet kutiaan, ja niinpä hiihdimme koko
yön ympyröitä pääsemättä perille. Hyökkäys jäi meidän
osaltamme suorittamatta. Palasimme aamun valjetessa
illalla jätettyihin asemiin, jossa käskettiin mennä teltoille, mutra ei suoraan vaan Syskyjärven ympäri kiertäen. Se oli väsyneille kk.miehille reissu, joka otti mehut pois. Niinpä se kk.puolijoukkue, joka oli 3 vrk
taistellut Vesisuolla uupui niin, että vastamäet noustiin
polvillaan ryömien ia ahkioita vetäen. Osuimme kuitenkin II/RJ 36:n komentajan, majuri Ruusuvuoren
komentopaikalle ja nähtyään, että nyt ovat kk:n pojat
Ioppuunajettuja, hän kaski meitä jättämään konekiväärir halkosuojaansa ja lupasi huolehtia siitä, että hevosmiehet kay'vat ne hakemassa. Samalla hän käski miestensä antaa meille teetä, leipää ja voita. Olimme hiihtäneet syömättä kohta 2 vrk niin, että kyllä se maistui ja
myös virkisti. Kun kysyimme matkaa teltoillemme
vastasi majuri sinne olevan noin 8 km. Pitkältä se tuntui kun väsytti ja nukutti, mutta lähdettävä oli.
Olimme hiihtäneet joitakin kilometrejä kun tapasimme komppaniamme I joukkueen tiellä makaamassa.
Olivat ottaneet tauon ja väsyneinä nukahtaneet. Se oli
16
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outo näky ja luulimmekin ensin, että vihollinen oli heidät vllärränyt. Ajoimme pojat ylös ja aryata saattaa, etcä heillä oli vilu. Kehoitimme jättämään konekiväärit
siihen ja lupasimme, että hevoset tulevat ne noutamaan. Oli 1o aamuyö kun pääsimme teltoille, saimme
ruokaa ja sitten ei muuta kuin nukkumaan. Se uni ei
tullut pitkäksi, aamu vain vähän hämärsi kun teltat purettiin ia pystytettiin taas jonkun matkan päähän. Näin
tehciin sinä päivänä monasti. Illan hämärtyessä jaettiin
joulupaketit. Oli jouluaatto v. 1939. Sen jälkeen teltat
purertiin ja lähdettiin. Jouluyönä pystytettiin teltat ainakin 4 kertaa. Lopulta saimme vähän nukahtaa, olimme silloin kait Pyhäjärven tuntumassa. Siellä tapella
nahisreltiin ja joukossa oli osa meidänkin porukasta.
Kivdärimme oli hiihtänyt latupartiossa, kaksi miestä
aina kerrallaan.
Jouluaamuna lähdettiin taas eteenpäin korpia pitkin,
murra emme tienneet minne. Sitähän meille ei paljasrettu. Oli tapani-ilta kun hiihtojonot törmäsivät auratulle tielle. Ihmeteltiin kukahan hullu on tänne korpeen tien aurannut, mutta sen yli ei menty. Pian arvoirus selvisi. Iso panssarivaunu tulla rymisti tietä pitkin
emmekä me älynneer lähteä siitä mihinkaan. Kaksi
piippolakkista ukkoa katsoa mollotti tornista, että mitähän porukkaa tuo oikein on. Eräs luutnantti huuteli,
ertä ampukaa nuo ukot, vaan eipä kukaan yrittänytkään. Siihen ioutuivat sitten pioneerit ja miinoittaminen alkoi kovalla kiireellä. Ohitsemme ajanut panssari
kaantyi takaisin ja posahti tullessaan miinaan. Tuli
kuorma-autokin ja sama peli. Tuli yhäti panssareita ia
autoja ja aina vain posahti ja telaketjut lensivät helisten
metsään. Jopa tiesivät naapurit ketä on tullut kylään!

havuja kannikan alla. Kun kaverit siitä repivät miehen

1

I

Vihollisen panssari auraa korpitietä

Alkoi kauhea meteli niin, ettei saanut nimestäänkään
selvää. Ei tiedetty mitä olisi pitänyt tehdä, ryhmänjohtajillekaan ei annettu tilanneselostusta, kuten rauhan
aikana oli opetettu. Se oli kuin tappelemista säkki päässä ja aiheutti sekaannusta, tappioitakin.
Joukkueen johtaja, vänr Piironen vei sitten meidät
asemiin tien varressa olevaan soramonttuun, mutta kävikin niin, että kun saimme kivärin ampumakuntoon,

jouduimme oman konepistoolimiehen maalitauluksi.
Nopea lumeen kaivautuminen pelasti kiväärikunnan
varmalta tuholta, mutta sitten uhkasi paleltumiskuolema, sillä olimme hiesrä märkiä ja päällämme vain märät
asetakit. Jos vähänkin nosti päätään rävähti luotisuihku
armotta. Lopulta ei auttanut muu, kuin yhden miehen
oli lähdettävä kaivautumaan lumen sisässä sivulle ja
taaksepäin viedäkseen sanaa, että omia ollaan.
Kun iäisyys oli kulunut miehen lähdöstä kohotin
päätäni, kp. ei enä ampunut, sana oli nähtävästi mennyt perille. Mutta se kp. mies oli kuulemma suuttunut
niin, että oli aikonut lyödä aseensa petäjän kylkeen kun
hänelle ei oltu selvitetty missä olivar omat ja missä vihollinen.
Meillä alkoi kova hyppyleikki, sillä tuntui että aluspaitakin oli jo jässä.
Taistelu jatkui, pakkanen kirisryi japarca kasvoi, ei
ollut mahdollisuutta "sivistykseen", ei voinut edes teltroja pystyttä. Maasto oli tasaista ja metsä matalaa,
panssarit ampuivat heti tykillä läpi teltan kun pani tulen kamiinaan, savu sen ilmaisi. Niinpä olimme kuin
metsän eläimet yli 40o pakkasessa yötä päivä. Tåtä menoa kesti parisen viikkoa, eikä nukkuakaan voinut kuin
l0-1, minuuttia kerrallaan lumipenkkaan nojaten ja

hereille oli jo niin jässä, ettei alussa pystynyt omin
voimin edes hyppimään. Parin kaverin piti antaa alkuvauhtia kuin sätkyukolle. Oli hypittävä niin paljon
kuin jaksoi ja välillå potkittava lunta kuin hullu, ennenkuin uni haihtui. Ja sitten oli seuraavan vuoro ottaa
samanlainen "terveyskuuri". Elleivät kaverit olisi pitäneet huolta herätyksestä tuon 1G-15 min. kuluttua
nukkuisimme noilla havuilla vieläkin.
Herätys oli joskus suoritertava lyömällä kepillä takapuoleen, kipu oli se joka sai miehen hereille. Eikä tuosta liioin sopinut panna pahakseen, vaikka saikin selkäänsä. Koko kurjuus johtui siitä, ettei meillä ollut
aseita joilla tuhota panssarit, ei ollut edes polttopulloja.
Päivät menivät sekaisin, ei tiedetty mikä viikon tai
kuukauden päivä milloinkin oli. Kun rauha tuli, olimme 3 vuorokautta edellä almanakasta.
Taistelu jatkui, mies mustui eikä pakkanen hellittänyt. Osa panssareista oli saatu jo tuhotuksi, jokunen telttakin pystytetyksi takamaastoon. Mutta niin uupuneita olimme,
että aloimme nähdä harhanäkyjä ja kuvitella kaikenlaista. Erdänå iltana minustakin alkoi tuntua että olen koko
asemissa yksin. Vartiokaverini oli lähtenyt varpaitaan
sulattelemaan kun olin vakuuttanur tulevani yksinkin
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toimeen. Mutta hiljaisuus alkoi tuntua pelottavalta.
Naapuri napsi silloin tällöin yksittäisiä laukauksia,
mutta oma linja oli vaiti. Lopulta lähdin pitkin linjaa
tarkastamaan tilannetta. Kuljin poterolta toiseen, kaikki olivat tyhjinä, ei yhtään miestä asemissa. Epäilin jo,
että onkohan annettu vetäytymiskäsky jota minä en ollut saanut, vai olivatko kaikki puikkineet teltoille. Piiätin ottaa asiasta selvää ja jatkoin eteenpäin. Kuljin parisataa metriä enkä tavannut asemissa ketään. Silloin äkkiä kajahti jostain pusikosta terävästi: 'lfunnussana?"
Sen kyllä tiesin, mutta ääneni oli pakkanen sammuttanut niin, etten voinut puhua kuin kuiskaamalla. Vilkaisin ympärilleni heittäytyäkseni lumeen, yaar, tante17
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otiru, koviksi tallattuja.
Ei ollut muuta mahdollisuutta kuin nostaa kädet ylös
ja antautua. Kuulin kuinka kiväärin lukot suljettiirr
jossain edessäni, mutta en nähnyt missä, vaikka oli
kuutamoyö. Luulin jo, että ampuuhan se pirulainen
vaikka näkee, että minulla on kädet pystyssä. Kolkolta
tuntui odottaa mitä mies tekee kun en saa åämd. Lopulta alkoi mies tulla kyyryssä minua kohti, kivääri ojossa
ja sormi liipaisimella. Hän tuli eteeni ja kysyi:
Mikä pirun äijä sitä sinä olet, kun on suomalainen
ja hattu, mutta vanjan takki ja partakin kuin
kokardi
venäläisellä?

Minulla

oli

ruskea suojeluskuntatakki, jonka olin

saanut joku päivä sitten kaatuneelta. Lopulta sain kuis-

kattua tunnussanan ja mies laski kiväärinsä alas. Panimme tupakaksi ja siinä hän kertoi aikoneensa ampua
ilman muuta, mutta aikoi sitten ottaa hänkin yhden
vangin kun tämä niin kiltisti piti kätensä ylhäällä. Nokinen naama, pitkä pafta, ruskea mantteli, selvät merkit! Huh! tipalla oli taas. Enpä vastaisuudessa juoksentele ainakaan mykkänä, niin päätin. Parta lähti seuraavana päivänä, koska se näytti käyneen jo hengenvaaralliseksi. Työtä siinä olikin kun ei ollut edes vettä, vaikka
naamarustinki sitä kipeästi kaipasikin. Olimme näet
niin mustia ettei voinut päätellä minkä maan urho sieltä vastaan tulee. Äänestä vasta tutunkin 1gn5l.
\dsita kaikesta huolimatta naapuri pantiin mottiin -ja pysyi
siellä.

Sitten tulivatkin uudet vartiomiehet Lavajärvelle ja
niinpä lähdimme pitkin korpia Uomaalle. Kiväärinjoh18

tajamme, alik Martti Lipponen ei ollut enää mukana,
hän oli haavoittunut ja minä olin sekä ampuja että kiväärinjohtaja samassa persoonassa. Hiihtelimme yön ja
osan päivääkin kunnes teimme tulet ja jäimme odottamaan muonahevosia.
Osa patalioonaamme tappeli Siiran tienhaaran seutuvilla lyöden vihollista niin, että töpinät pääsivät Lavajärvien
Uomaan tielle sopanjakoon. Tulikin ilmoitus, eträ- nyt tielle sopan ja muonan hakuun. Nälkäisiä
ei rarvitse monesti käskeä, pian oli pitkä jono ahkioita
lähetin perässä. Ei siinä moni ottanut edes asetta mukaansa. Pian olimmekin tien tuntumassa ja lähetti lähti
laskemaan pientä mäkeä, kun hän äkkiä pyörähti takaisin ja ärjäisi: "Perkele, tie on täynnä ryssiä!" Sen näin
minäkin kun olin hänen takanaan. Pakokauhu siinä

syntyi. Voi helvetti kun miehillä ei ollut edes aseita
mukanaanl "Seis kaikki, joilla on ase", karjui alik Holtrinen. Kahdeksan miestä meitä jäi, toiset painuivat sinne mistä lähtivätkin.
Kerjuun fa äkkiä, helvetti! nehän tappavat kaikki
ja syövät meiltä sopat. Päälle vain ja äkkiä,
hevoset
niinkuin olis jos, touhusi Holttinen.
Hiihtelimme
siihen mäen päälle asemiin, mutta mitäs naapuri oli
tehnl'r sillä aikaa?
Osa tulla jutisti mäen puolirinteessä meitä vastaan ja
osa oli tiellä, ikäänkuin odottamassa sopanjakoa. Mutta
se sora ei kesränyt pitkaan. Me pistimme kerrankin
rantreliksi kun oli kiire saada revohka selväksi ennenkuin hevoset tulisivat. Siinä teki suomalainen konepisrooli iälleen terää, tuskin siinä meni 5 minuuttia kun
piippolakit olivat ojennuksessa. Menimme tarkastamaan ryömme tulosta: toistakymmentä valekuollutta
herätettiin tupakalle, koottiin yhteen ja kun tämä oli
tehrl', tulivat soppahevoset ja sopan jako alkoi ruumiiden siinä ympärillä höyrytbssä. Toiset sitoivat vihollishaavoittuneita ja sijoittivat ahkioihin JSp:lle vietäväksi, murta niitä oli vain neljä. Kaatuneita oli parisenk1'mmentä. Meille ei tuossa nujakassa tullut naarmuakaan. Mutta kuinkas olisi käynyt jos nuo muonahevoset
olisivat joutuneet siihen ennen meitä? Se olisi ollut varma ruho koko pataljoonan hevosille, sillä melkein jokaisella hevosmiehellä oli kivääri reen pohjalla jåässä ja
rietenkin ruosteessa. Annoimme pojille neuvon, että
pitäkä aseet käden ulottuvilla, sillä näin voi käydä vastaisuudessakin.

Palasimme toisten luo yhtä kokemusta rikkaimpina,
hyvät sopat mukanamme ja hyvä mieli siitä, että oli
Kun oli
rehtl' h1wä työ yksikölle ja koko isänmaalle.
kohkokemuksia
syöry, lähdettiin taas eteenpäin, uusia
den.

Oli aamupuoli yötä kun saavuttiin Uomaan kylän
runrumaan. Kiväärini oli alistettu vänr Purasen ioukkueelle. Hän kutsui minut luokseen ja selosti tilanteen
näyttäen kartalta paikan minkä hänen joukkueensa
miehittää ja sanoi: 'Valitkaa hyvä asema konekiväärille,
mutta kaiken on tapahduttava hiljaa". Kun saavutimme

kyläaukean alkoi aseman miehittäminen. Nyt ei tullutkaan sekaannusta, kaikki tiesivät paikkansa, miehirys
kävi nopeasti. Ei tiennyt iivana mitä illaksi kiehui, kun
Partisen (I/JR 36:n komentaja, kapt Väinö Partinen)
poiat panivar "oporan aitoo kylän ympärille". Se nukkui
kaikessa rauhassa mitään huomaamatta. Mutta kun päivä valkeni japojar avasivat tulen,

niin jopa sedät heräsivär ilmaisten samalla maioitus- ja asema-alueensa.
Meille se merkitsi aseman vaihtoa. Asemat kaivettiin
lähemmäksi ja lähemmäksi paremman tulivaikutuksen
aikaansaamiseksi. Satuimme lopulta kohtaan, jossa
maapohia oli niin kovaa ettei poteroa saatu enää kaiveruksi. Tylstyneistä hakuista tai kangista ei ollut apua.
Vartiointia oli suoritettava makuulta, vaar. kylmä siinä
ruli kun ei voinut hyppiä lämpimikseen.

Niinpä siina Sakkisen kanssa vartiovuorolla väristessä
iuolahti mieleeni, että jos saisi kaivetuksi sen verran
koperoa mihin sopisi käsikranaatti ia räjäyttäisi sen siinä, niin ehkapa routa aukeaisi ja ainahan sitten koverraisi lisää aikansa kuluksi.
Asemien edessä, puolivälissä viholliseen oli keskellä
peltoa vanha pajarakennus. Sen nurkalle johti venäläisten asemista oia, joka kasvoi sakeaa pajukko- ja koivuviidakkoa. Arvelin, että tuollapa voisi olla jokin teräväkärkinen rauta, jolla voisi nakuttaa sen verran koperoa
että siihen sopisi käsikranaatti. Sanoin Säkkiselle, että
kunhan pimenee käyn katsomaisa. Hän vastasi:
Äta hyvä mies mene, sinnehän voi hiippailla iivana tuon pajukon suojassa vallan hyvin ja se on sinun
loppusi. Mistä me sitten saamme kivärinjohtajan?
Meistähän tulee orpoia.
Sanoin, että kunhan pimenee niin minä joka tapauksessa yritän. Eihän tässä muuten pärjätä, palellutaan.
Kun alkoi pimetä, otin parabellumin kotelosta, vedin
patruunan piippuun ja varmistettuani työnsin aseen

vyön alle. Sakkiselle sanoin:
Nyt mennään. Pidä silmälld ja anna soida jos tarvis vaatii, että tulen suojassa pääsen pois.
Piehän puolesi jos siellä sattuu iippo olemaan. Äh
vähällä tapara ihteesi, sanoi Säkkinen.
No, en, en, en, vastasin ja lähdin kahlaamaan pa-

jalle.

Kun pääsin lähelle näin, että pajan ovi oli syksyllä
nos/ett,., saranoiltaan ja pantu sen kohdalle vain pystyyn
seinää vasten. Siihen

oli jänyt sellainen rako, että siitä

voi mies matalana ryömiä sisään. Kuulostin hetken ja
kun ei kuulunut mitään, aloin työntyä oven raosta sisään. Huomasin heti, että myös venäläisten puoleisella
seinällä oli samanlainen ovi. Naapurilla oli hyvä mahdollisuus tulla pajukon suojassa pajan taakse ja ovesta
pajaan. Siinä olisi yön aikana ollut hyvä pitää vaikkapa
kuulovartiota.
Oli jo siksi pimeä ettei erottanut oliko ovesta kuljettu. Kuuntelin, ei kuulunut mitän. Aloin hiljaa ja avokasin kopeloida lattiaa edeten nurkkaa kohden. Välillä
aina kuuntelin. Tunsin edessäni kiviraunion ja totesin
sen ahjon pohjaksi. Valoa en uskaltanut sytyttää. Tunsin, eträ nurkassa on raudanromua ja aloin tutkia löytyisikö teräväpäistä rautaa, liikuteltaessa raudat vähän
helähtelivät. Silloin se tapahtui!
Takanani kuului kova mölähdys, aivan samanlainen
joira iivanat joskus asemissaan päästivät.
Säikähdin kauheasti, että olisivatkohan vanjat sittenkin tällä. Tartuin pistooliini, poistin varmistimen, hädin ruskin maltoin olla ampumatta, painuin niin matalaksi kuin suinkin voin ja odotin hengähtämättä ampuuko naapuri vai käykö kiinni. Sydan löi kuin höyryvasara, oli säkkipimeä enkä nähnyt mitään, vaikka katsoin niin, että silmiä kirveli. Tätä kesti ehkä minuutin
tai pari, mutta ne olivatkin ehkä elämäni pisimmät minuutit. Sitten kuului rauhallisesti: "Miau- miauunauu- nauu- miau-". Kollikissa! Sinä perhana! Oli jo
mennä huonot housuun sinun takiasi, mokomakin katti
kun säikyttelee. En toki munannut itseäni ja ruvennut
ampumaan, se olisi voinut saada aikaan melkoisen rähinän.

Tämä kolli oli sellainen sotakissa, se kun veljeili
kummallakin puolella. Venäläisten korsuista tuli aina
hankea pitkin suoraan meidän kk.asemaamme pyllistelemään.

Pian sitten löysin sen mitä olin lähtenyt hakemaanpalaamaan takaisin. Puolivälissä tuli Säkkinen vastaan kivääri kainalossa. Hän oli kuullut tuon
mölähdyksen fa päätellyt, että nyt on kaverin kaula tiukalla, kun ei kyennyt kuin yhden kerran älähtämään.
sanon Yksin ja tuollaiHän oli tulossa apuun, yksin
sessa tilanteessa. Siinä oli aseveli johon voi luottaa, ia
iolle pelko oli tuntematon käsite.
Kovasti se kollikissa mölähti kun Säkkinenkin sen
kuuli sadan metrin pähän. Niin, kollikissa se oli, ioka
tähän mennessä eniten onnistui minua säikäyttämään. E

kin ja lähdin
&
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JOSSAKIN lähellä oli Turtola. Kylä tai kylänsija nykyoloissa, jolloin sota kulki maisemilla. Ei ne paikat
enää olleet juuri muuta kuin paikan nimi kartalla, niin
oli sakemanni pannut kaiken matalaksi. Mutta silti oli
oma otettava. Oli otettu jo Kemistä asti. Tapeltu sateessa ja poudassa, enemmän sareessa. Tämä lie kuriinta
sotaa, mutta meni tuo sentän, kun oli tullut jo vuosia
tätä touhua harjoitettua ja opeteltua.
la niin satoi
nytkin! Raskasta oli nostaa jalkaa toisen- eteen pehmeällä tiellä, vielä raskaampaa tien sivussa, johon ei mentykään, ellei aivan pakko ollut. Miinoia siellä oli, jos niitä
oli tielläkin, sikäli kun kohdalle sattui. "Hyppy-Heikkejä" ja muitakin, aina lentopommeihin asti. Niitä riitti tien varressa, ei ollut turhanpäiten asiaa sinne mennä.
Ei edes pienelle asiallekaan. Olihan joku lähtenyt tieltä
pois housuj^ao avaam^an ja jdänyt reissulta elävänä palaamatta. Miinojen lisäksi ampui sakemanni herkästi ja
tarkkaan. Siinä puitteet joissa matkaa tehtiin.
Tie myöteilee Tornionjokea milloin lähempänä, milloin kauempana. Tietä survottiin päivin, joskus öisin.
Sade teki elämän hankalaksi, mutta melkeinpä vielä
hankalammaksi teki sen valot Ruotsin puolella. Taloja,
taloryhmiä, kokonaisia kyliä siellä valojen loisteessa.
Helvetti sentään! Siellä maataan vain sängyssä! Täällä
senkun tapellaan. Mutta ehkä se sentään lisäsi sisuakin,
jota kyllä tarvittiin, mutta olihan sitä ja senkun se vaan
kasvoi, oli ehditty jo oppia tuntemaan saksmanni tappelijana. Ei mitään yliampumista, senkun kohti vaan ja
herkästi sieltä saatiin kaikenlaisra ravaraa kranuista alkaen pienempiin pörriäisiin asti. Muuten ei pärfännyt
kuin antamalla takaisin samalla mitalla ja vielä korkojen kanssa, siihen Fritsu uskoi!
JR 8 marssi ia tappeli tietä itselleen. Eikä paljon
tieltä poikettu, jos se ei ollut tarpeen. Nyt kuitenkin
oli. Olisiko ollut tieltä n. kilometrin päässä taloryhmä,
joka kiinnosti jotakin ja niin pataljoonan komentaia,
kapt Heinonen antoi suoran kaskyn kers Laitiselle:
'Menkaa kahden ryhmän kanssa katsomaan taloja, ovatko ne pystyssä? Onko alue saksalaisten miehittämäl Pa20
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laatte tehtävänne suoritettuanne tänne. Onko kysyttä\M!
Ja niin nosteltiin. Toinen ryhmä oli minun ryhmäni
ja roinen korpr Niirasen. Osastoa veti Mannerheim-risrin ritari, kers Laitinen, joka niin monasti oli vetänyt
porukkaansa juuri tällaisissa touhuissa ja jonka matkaan
oli mukava lähteä, jos lähdettävä oli. Rutiinijuttu mennä sinne ja taas palata takaisin ränne sen jälkeen. Mutta
salppaana sentään, ettei yllätyksiä satu, niitäkin oli aina valmiina näissä hommissa. Ja edelleen koivuvitikkoa
edettiin sopivan hajanaisessa muodossa, jotta jatkuvasri
pysytään aina tilanteen tasalla. Konepistooli kaulassa ja
sormi liipasimella kaiken varaka ja kers Laitinen itse
keulassa, myös kaiken varalta. Pojat luottivat häneen ja
näin matka sujui parhaiten.
Niin saavuttiin metsävitikkotaipaleen jälkeen sen
aukean laitaan, jossa kysymyksessä olevat talot olivat.
Tai olivat olleet. Siellä kärysi palaneelta, kuten joka
puolella Lappia. Mutta ihme sentään! Yksi rakennus oli
jäänyt polttamatta
ihmisasunto. Hajaannuttiin aukean laitaan metsän puolelle ja käytiin rähystämään.
Todennäköisesti sakemanni oli lähtenyt maisemilta tekosensa tehryään, näin päätelriin, varsinkin kun tuo
yksi rakennus oli jänyt polttamatta. Ellei siinä ollur
jotain koiruutta ja kieroa mukana. Varmuuden vuoksi
oli kuitenkin syytä hieman katsella maastoa ennenkuin
lähdetän paikkoja karsomaan. Maisema näytti rauhalliselta.
Aukean laidasta taloon oli ehka parisen sataa metriä.
Miinoitettua
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Koko porukka painui aukealle ja n. 100 m:n päässä talosta kers Laitinen toimitti ryhmän asemiin matalahkolle mäelle, ioka hieman kohosi ympäristöstään korkeammalle ja josta näki pienenpuoleisen aukean melko
hyvin. Tämän jälkeen Laitinen otti pari miestä mukaansa, toisena olin minä ja lähdettiin katsomaan taloa.
Eikä siinä mitään ollut, senkun vain käveltiin sinne.
Jotakin konnankoukkua tietysti ounastelimme mahdolliseksi talossa, joka oli iäänyt palamatta muiden palaessa, mutta ei sitäkään asiassa ollut. Talon ovet olivat auki, eikä ainakaan miinoituslankoja näyttänyt olevan
missään, asiaa nyt vain päällisinpuolin tarkasteltaessa.
Eikä siinä parin huoneen rakennuksessa paljon tarkastamista ollutkaan. Mutta jotakin sentään löytyi. Keittiön
tai tuvan, miten tuota nyt sanoisi, pöydällä oli ämpäri
ja siinä maitoa! Asukkaat olivar sen siihen jättäneet kiireellisen lähdön tapahtuessa. Maistoin sitä suoraan ämpärin reunalra ja se oli vielä hyvää. Mitäs siinä muuta
kuin luotiin joka mies senverran kuin maha veti ja pantiin maittavan touhun päälle tupakaksi.
Viedaan loput tuonne pojille ja kerrotaan, errä se
on-lvpserty itse juuri nyr.
viedään vaan, ei ole
- Joo,
maitoa pitkän aikaan saatukaan.
Mutra viemättä se jäi! Siinä kaikessa rauhassa tarinoidessamme ruli konekiväärin sarja seinästä lapi. Ällistyneinä löimme lattialle pitkäksemme ja välittömästi sarjan loputtua iskin konepistoolin perällä ikkunan rikki,
josta hyppäsin ulos ja etsin suojapaikkaa. Toiset kaverit
seurasivat ja alkoivat myös matkansa oman porukan
Sodan savula Lapissa

luo. Jatkuvasti tuntuivat saksmannit ampuvan meitä,
joten suojaista tietä oli koetettava kävellä. Siinä hajosi
kolmimiehinen joukkolnme, sillä jokaisella oli omissaan tekemistä. Omia kohti oli yritettävä!
Jonkinlainen oja johtikin poikiin päin ja sitä pitkin
lähdin kontcaamalla yrittämään. Mutta joku seurasi
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kulkuani; luoteja tupsahteli ympärille. Reppu, joka oli
selässäni, vaikka ei siinä tayaraa ollutkaan, oli näkyvä
merkki, jota naapuri ilmeisesti seurasi. Asia varmistui,
kun luoti napsahti reppuun. Ja se kirottu tuntui osuneen siellä elintärkeään kohtaan! Olin kuljetranut mukanani sellaista sodanlopettamisviinapottia, mutta sen
sisältö tuntui nyt valuvan valtoimenaan, ainakin hajusta päätellen. Eihän pullo tuollaisen tärskyn jälkeen voi
ehjänä olla, ia tuntematon napsutteli edelleen. Ei sille
pullo riittäisi. Jotakin oli tehtävä ennenkuin kay hullusti. Työnsin konepistoolin hieman kauemmas eteeni
ja aloin rapeloida reppuani pois selästä. Se ei ollut aivan
yksinkertaista kapeassa ojassa, josta ei ollut varaa nokkaansa nostella. Lopulta sain sen itsestäni irti ja työnneryksi ojan penkalle, ehkä hieman aikaisempaa ylemmäksi, jotta se nyt varmaan näkyisi, että ukko on kontillaan ojassa. Itse koetin ryömiä ojaa edelleen pois maalipaikalta. Asia näytti onnistuvan.
Ammunnasta päätellen ei saksalaisten joukkokaan
ollut suuri. Mahdollisesti joku partio sekin. Toisenlaiset vehkeet niilla kuitenkin oli, sillä jo saatiin alueelle
tykistökeskitys. Radiolla tai jollakin muulla tavalla sitä
oli pyydetty. Lyhyehkö, mutta kiivas kranaatti-isku
sattui tuon isomman porukkamme alueelle. Pojat tuosta niin pöllääntyivät, että vetäytyivät metsän raunaan
kranaattien tulon loputtua iääden odottamaan tuloamme.

Omalta kohdaltani olin eksyttänyt vainoojani, koska
ei enää tuntunut tulevan luoteja kohdalleni, vaikka ammunta jatkuikin. Käännyin ojassa ympäri ja aloin katsella maisemia. Melko helposti havaitsin siitä paikan,
josta ammunta tapahtui, mutta siihen ei nyt ollut syytä
Kaatunutta asevelieä
kannetaan JSp:lle
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voimallisemmin puuttua. Ensin oli päästävä oman porukan luo. Täällä tuntui olevan hieman turvatonta.
Niin iatkoin matkaa. Saavuttuani siihen mäkipahaselle,
johon porukka oli jäänyt, ei sitä löytynytkään. Ei muuta kuin pitkaä loikkaa metsää kohti, josta tapasin miehet. Joukossa oli jo kolmas talossa käyneistä, mutta
Laitinen puuttui. Ei ollut tuo kaverikaan nähnyt Laitista. Talon pihamaalta oli kukin omin nokkinensa lähtenyt etsimään omaa polkuaan.
Mennään takaisin mäelle koko porukka, sinnehän
- melko suojassa. Ei jätetä Laitista sinne. Sakepääsee
mannit ovat siinä pellon laidassa pajupuskan vieressä,
toimirtelin pojille.
Nopeasti otettiin asemat mäeltä ja samalla avattiin
tuli naapureihin, iotka edelleen jatkoivat omaa arnmuskeluaan. Saksalaisilla ei ilmeisesti ollut aikomusta jäädä
maisemille, koska yhtäkkiä ammunta loppui siltä puolelta. Nyt oli mahdollisuus lähteä etsimään Laitista,
jolle oli varmasti poikkeuksellista sattunut, koska ei ollut palannut toisten foukkoon. Otin mukaani neljä
miesrä muiden jäädessä asemiin. Etenimme varovasti
taloa kohti. N. 40 m talosta makasi Laitinen omituisen
käppyränä maassa. Pojat painuivat maahan ja itse läksin
katsomaan aseveljeäni, jonka kanssa monet vuodet oli
yhdessä soudettu tuiskut ja tuulet, niinkuin auringonpaisteetkin. Kaltoin oli kaverille käynyt. Hän oli kuollut ja ilmeisesti heti osuman saatuaan. Näytti siltä, että
konekiväärin suihku oli sattunut hänen keskivartaloon.
Jostakin vatsan kohdalta pursui maitoa luodinreiästä.
Kasvoissa oli jo kalman kellahtavavdri. Mitään ei ollut
enä tehtävissä. Olihan toki sentään viimeinen palvelus. Hänet on saatava takaisin porukan luo, jotta hänkin pääsisi kotiin. Hain oman selkäreppuni, aukaisin
sen ja heitin pois lasinsirpaleita sikäli kun niitä käsiini
sarrui. En puhunut mitään, en edes kironnut. Oli muua ajarckavaa. Miehissä kannoimme Laitisen metsänlairaan, johon koko porukkamme kokoontui. Olimme
nähneet ja kokeneet tähän asti jo liian paljon, jotta mikään pystyisi meirä järkyttämään. Kuitenkin jotain voi
lukea miesten kasvoilta: liian hyvä mies meni. Hänen
kanssaan aina pärjäsi, itse tuo oli aina keulassa, meni
vaikka hävyttömän suuhun, mutta arvioi silti aina tarkkaan mihin asti ylettyi. Hän oli reippaasti ansainnut
sen risrin, jonka Mannerheim hänelle antoi ja jota meillä ei ollut, koska emme myöskään olleet hänen veroisiaan.

Kaadoimme pari koivua, sen paksuisina, joiden arvioimme kestävän miehen painon. Parista manttelista
teimme paarit ja niin kulkue lähti hiliaista tahtia kohti
omia linjoja, neljän miehen aina kerrallaan kantaessa
kaarunutta.
Saavuttiin omien luo. Kers Laitinen vietiin JSp:lle,
jossa oli muitakin jo lähteneitä.
Partio kertoi tietonsa esimiehilleen. Matka iatkui
kohto Turtolaa.
Jälleen satoi!

I

Tapahtui lahellä Lemettiä
TALVISODAN toisena päivänä Salmin

Uudessakylässä

saadun tulikasteen jälkeen pataljoonamme, III/JR 37,
jota komensi kapteeni Karhama, vetääntyi toisten joukkojen kanssa palavan Pitkärannan läpi Koirinojalle ja
edelleen Syskyjärvelle.
Viimeksi mainitussa paikassa tehdyn täyskäännöksen
jälkeen, ja kun Ruhtinaanmaki oli vallattu, pataljoona,
nyttemmin kapteeni Väänäsen johdossa, suuntautui Lemettiä kohden.
Ennen varsinaisia suuria Lemetin mottitaisteluja sai
osa meistä vartioitavakseen motiksi eristetyn Koposenselän kukkulan. Sen kautta kulki Lemetin-Syskyjärven välinen hevoshuoltotie, joka Mitrossa yhtyi Koirin-

ojan-Loimolan valtatiehen. Koposenselkää vartioi
vain yksi 7. komppanian joukkue, joka sekin oli vaiaavahvuinen.

Vartiointi oli järjestetty siten, että huoltotiellä, Lemetin puoleisessa päässä oli miehistön pääosa kun taas
Mitron puolella oli vain jokunen mies. Vartiopaikkojen
välillä hiihti yhreyspartio.
Mottiin jääneen vihollisosaston tiedettiin olevan vienankarjalaisista koottuun viestipataljoonaan kuuluvia
miehiä, ehkapa koko pataljoona oli siinä saarrettuna.
Tarkoituksena oli saada motti antautumaan taistelutta.
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Hvökkär'stä sitä vastaan ei kernaasti olisi tehty.
Yaikkakin kuuluin pataljoonan viestijoukkueeseen
keskusrvhmän johtajana, sain 18.1.40 käskyn lähteä
muuraman miehen kanssa täydennykseksi Mitron puoleiselie vartiopaikalle. Ryhmäni miehet olivat melkein
kaikki kotipitäjäni Impilahden poikia. Olimme näin
ollen tutuilla maisemilla, kotipitäjässä. Yksi miehistä,
stm Eino Kuikka oli kotoisin jopa Lemetin k1'läsrä. Stm
Kertu raas kuului jo vanhempaan ikäluokkaan ia oli venäjänkielen taitoinen.
Tulruamme vartiopaikalle oli tämä meille viestimiehille ensimmäinen päivä jolloin voimme odottaa varsinaisia taisteluja, rähän saakka oli meitä kär'tetty vain
varm istustehtävissä.

Yön 18/19.1. kuluessa tuli motista luoksemme joitakin 1'ksinäisiä miehiä, jotka antautuivat vangiksi.
Näiltä saamiemme tietojen mukaan suunnireltiin motissa r'äkivaltaista murtautumista, antautua ei missään
tapauksessa saanut. Ruoka oli ollut lopussa jo aikoia
sitten. Jännittyneinä odotimme läpimurtoa koko seuraavao päivän ja tulevan yönkin, jolloin taas luoksemme
saapui motista karkuun päässyt pienine lisätietoineen.
Vankimme olivat suurimmalta osaltaan suomenkielen
taitoisia, joten tietojen lypsäminen ei tuottanut vai-
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keuksia. Kun saimme pumpatuksi kaiken haluamam_
me, läherimme mieher Mitroon.
Päivän valjetessa 20.1. saapui Lemetin puoleiselra
vartiopaikalta yhteyspartio tiedottaen, eträ rihollirp"r_
tio oli lähestymässä kukkulan suunnalta. Tämän Ler_
rottuaan paftio jatkoi markaansa.
Låihdin ottamaan asiasra selvää. Mukaani kaskin in_
toa uhkuvan srm Ketun sekä pari muuta. Hiihdimme
ehkä noin 300-400 metriä emmekä osanneet olla räy_
sin varuillammekaan kun yhtäkkiä törmäsimme pit_
kän vihollisjonoon, joka menosuuntaamme nähden va_
semmalta laskeutui mäen rinnemä alas. Olimme joutuneet. vain parinkymmenen metrin päähän
-oniky-_
menkertaisesta vihollisosastosta. Sen loppupää oli
ylempänä olevassa kuusikossa ja voimme ölitåa, etta
koko motti oli parhaill"rn p,rik"otumassa. Venäläiset
eivär meitä vielä huomanneet, koskapa jatkoivat tarpo_
mistaan paksussa hangessa kiväärit ål"ll". _ Oli ioi_
mirtava salamannopeasti! Stm Kettu kijaisi anrauru_
miskäskyn, jolloin koko jono pysähtyi. Se oli täydelleen
yllättynyt yrittämättäkään vaitarintaa. Me pr.råI.r,^-me jatkoimme hiihtämistä jonoa kohti ja j&aannuim_
me sen kahden puolen, jotta vihollisen huomio kiintyisi
useammalle taholle. Tässä nähtävästi onnistuimmekin,

koska alkupään miehet alkoivat heitellä kivääreitään
hangelle. Kettu hiihti meistä etumaisena ja selitti jat_
kuvasti, että antautuminen oli välttämätöntä, muuten
avattaisiin tuli. Ohjailimme jonon alkupäätä tulosuun_
taamme samalla tarkasti seuraren, että kaikki heitrivät
aseensa pois. Jonoa oli takanamme jo kymmeniä metre_
jä ja loppupää oli vielä kuusikon peitossa kun mieleeni
tuli vähäinen lukumäärämme. Jos viholliset sen havait_
sisivat, olisi kohtalomme sinetöity neljällä laukauksel_
la.
Tapahtuikin se, jota olin pelännyt alusta lähtien.
Kuusikon suojasta avattiin tuli, yhteislaukauksina.
Otaksumani mukaan oli siellä jäljellä meitä ohittaneita
vielä suurempi osasto. Huusin pojille:
Jono poikki! ja
se katkesikin kuin automaattisesti. Samasru nair,
-y.i,
Ketun kaatuvan noin 20 metrin päässä edelläni viholiislauman keskelle. Samalla alkoivat ylempänä rinteessä
olevat vetääntyä takaisin kuusikon suojaan, mutta koh_
dallamme olevat saimme laukaustakaan ampumatta pysymään kurissa. Jotkut tosin yrittivät ottaa aseitaan
hangelta takaisin, mutta näyttivät epätietoisilta mihin
oikeastaan olisi mentävä. He eivät liene liioin tajunneet
kenen ampumia äskeiset yhteislaukaukset olivat olleet
ja siitä johtuikin, että pelastuimme jo varmalta
näyttä_
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neelrä tuholta. Pian voimme huokaista helpotuksesta,
sillä olimme saaneer ionon alkupään pois aseittensa
ulottuvilta ja pystyimme nyttemmin pitämään sen aisoissa.

Vasta nyt totesivät viholliset pettyneensä kun meitä
ei ilmestynytkaan näkyviin entistä enempää. He alkoivar purkaa kiukkuaan heittelemällä varusteitaan pitkin
mersiä.
Koko 'operaatioon" lienee menn)'r 6-7 minuutria kun veimme saaliimme vartiopaikalle ia pidimme "inventaarion". Tulos oli 49 miestd ja joitakin käsikranaattej a.

Kiireesti lähdimme nyt hakemaan kaatunutta Kettua. Iloksenime totesimme hänen vain haavoittuneen ja
niin aloimme häntä ahkiossa vetäen hiihtää kohti JSp:tä, joka oli vain 3 km päässä pataljoonan maioitusalueelra. Koko ajan pelkäsimme kuitenkin törmäär'ämme jälielle iääneeseen vihollisporukkaan, emmekä pahasti erehryneetkään. Vain puolisen kilometriä hiihdettyämme jouduimme samaisen osaston tossupolulle,
murra n1't niitä jo seurasi suomalainen suksi. Yhteyspartiomme oli päässyt takaisin tukikohtaansa ja sieltä
lähetertiin osasto takaa-ajoon. Meitä oli uudemman
kerran onnistanut ja jatkoimme taivalta. Kun saimme
haavoitruneen JSp:n hoiviin kävin komentopaikalla tekemässä selkoa tapahtuneesta ia tdälld sain tietää, että
morci oli alkanut purkaantua kolmena eri osana. Saaruamme loput miehistä pois vartiopaikalta jouduimme
uudemman kerran tekemisiin saman vihollisosaston
kanssa. Takaa-ajo-osastomme piiritti sitä erään suon
laidassa .iivan komentopaikan lähettyvillä. Loppuselvi-

Huoltotie partiokahakan
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tvkseen jouduimme mukaan ja myöhemmin kavi selville, että olimme napanneet laukaustakaan ampumatta
kolmannen osan 150 miehen porukasta. Valitettavasti
tässä n'täkässä kaatui kaksi

iälkeen

miehistäni, toinen oli

naa-

purikviani poika, korpraali Johannes Leskinen ia toinen
koroisin Leppäsyrf ästä.

Vankijoukko viedään vartiopaikalle
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Vartiomies lumisen mättään takana

TUNNUSSANA?
Kysymys tehtiin äänellä ja voimalla, josta ei voinur
erehtyä. Ei ainakaan sitten, kun katsoi sLruntaan, mistii
se tehtiin. Muutaman kymmenen metrin päästä lumi-

\aii rlmoitri aiani, joka kuului 8./lll/JR 65:n päällikirll:nme. vänr T. Lahtiselle. Ladrrtriin, minäkin
m'!) l:n cnsi kerran sitä varten, mikst se oli alr"rnperin
tehtv.:in. Er-rsi kcrran , vaan en ainoan kerran.
Åuroihin.

sen mäctään rakaa näkyi karvareuhka, kaksi ylen valpas-

ta silmää sekä kiväärin musranpuhuva piippu.

Y...hyh...'Yrjö".

-Olin häkeltynyt ja vähällä

kadottaa hetki sitten kalloihimme taotun Talvisodan ensimmäisen tunnussanan,
meille ensimmäisen. Niin äkkiarvaamatta ia vaatien sitä minulta ensi kerran riukattiin.
Rykmenttimme, JR 65, joka perustettiin Oulussa,
siirretriin kuorma-autolla Suomussalmen YIi-Näljängd,lle ja edelleen Alassalmen kautta Mökkivaaraan. Se
oli Joulun aatton aatto, kun olimme Yli-Näliängällä.
Ja sodan tuntua, ensimmäistä kokemaani. Eräässä polttamarra jääneessä savusaunassa he keitrivät väkevää
mustaa kahvia, nuo rintamamiehet, jo sotakokemusta
saaneet. Keittivät ja tarjosivat meillekin. Joulukahvit,
sanoivat. Juotiin. Peltinen pakin kansi poltti huulia.
Kauempaa kuului kumeita räjähdyksiä ia pitkia kk.
sarjoja, yksinäisiä laukauksia. Jossain surisi lentokone,
vihollisen. Siellä tapeltiin räyttä häkää.
Vihollisen ratsupartioita liikkeella. Olkaa varuil-

lanne.
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-Pakkanen, kova pakkanen. Kuun kelmea

valo lankesi
noon r lle, kun ajoimme Alassalmeen hitairsri, r'aloitra. \'.rscmmalla rörrötti pari savupiippua kohtr tähtitaivasr; kurn n-ritkiikin aaveet kertoen poltetusta rakenrie

nuksesr;. Oikealla rakennus, ionka pihassa haarasi
joukko nahkrrtakkrsia miehiä. Puhuivat I'ierasra kieltä,
ruotsia. Useita kuorma-autoja oli piha-aukiolla.
Tuossa lumettomalla salmen jäällä makaa ioku kaatunur vihollinen käclet levällään, kypärä kauemmas kirvonneena. Huhl Ja tuossa sillan kaiteella mahansa varassa ja ruossa ia ...hyökkäysvaunu, romu. Hevosia raviojissa kavior ylöspäin, kaatuneita vihollisia kasoittain, r'ankkureita, kaikkea kamaa ravioiat täynnä.
Mökkivaara. Aut«rt pyörsivät takaisin. Tuolla leimahti
1a :ädlla räjähti kerran, toisen...
Tänne kokoon.
selässä, sukset kainalossa kokoonnuimme vähin äänin pellon pohjoislaitaan.
Ei niin triviiseen pojat. Nyt ei olla suljetussa.
Kranaatreja voi tulla tähänkin. Ja muistakaa, maahao

-Reput !a aseet
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sitten, maralaksi, jos rähän ryöppy satruisi.
Lumipuvut päälle, patruunatäydennys, lippaiden !a
kk vöiden täyttöä, järjestelyä ja kaikkea touhua muonanjakoineen päivineen koko yö. Aamu hämärsi jo kun
nousimme suksille ja lähdimme liikkeelle maantien
kahden puolen hiihtäen kohri etelää, kohti vihollista,

Maastontiedustelua, hiihtoa edessä. Kauempaa suon
takaa näkyi talon katto, Haapovaaran kylä ja se on vihollisen hallussa. Miten jännää. Minkahan näköinen se
vihollinen on? Yritin tirkistellä puiden lomasta suolle
nähdäkseni edes vilauksen siitä. En nähnyt
vielä.
Sensijaan kuului pak-kum, pak-kum, pak-pak-pak,

etulinjaan.

kum-kum-kum, tuo myöhemmin niin turuksi tullut
ääni: ensin ropisivat luodit jäisissä puissa ja heri perään
kuuluivar vaimeat lähtölaukaukset. Äania ja pulinaa
kuului edestä.

Edessä

vihollisen hyökkäysvaunuja. Tieto kiiri

joukosta
joukkoon.
Oikealle ja vasemmalle suojaan.
-Tiellä edessä murros. Sen edessä häärdä neljä miestä
jo mustuneet lumipuvut yllä.
Ne ovat pioneerejä, tiesi joku. Ja ne miinoittavat.
-Murroksen takaa kuului todellakin
moottoreiden
äåntä. Kuului ja häipyi. Kierrettiin vasemmalta aava
suo ja tultiin mäkirinteeseen, kuusikkoa ja mäntyä kasvavaan.

li,{

Suomussalmi. Vihollisen miehittämä
Juntusranta Akonlahden takana

Miinaa asetetaan
hyökkäysvaunuisn varalta

Miettinen! Joukkueenjohtajat tänne. Sain minul-

"töitä", taistelulähetti kun olin
le kuuluvia
nian kuopus, nuorin iälräni.

-

komppa-

Tämän mäen takana olevalla suolla vihollinen
- aloitti komppanian paällikkö selostuksen...asemissa,
Ja
tunnussana on 'Yrjö". Tehkää se tiettäväksi jokaiselle
miehelle.

Joukkueec nopeasri puolustukseen, se hytikkaa.
- Pirkka
Sinä
tuonne vasemmalle, Tuomarla tähän keskelle ja Hämäläinen oikealle. Hämäläinen saat konekiväärin. Sijoita se niin, että voi ampua myös maantielle.
Kaikki edellä olevat henkilöt olivat joukkueenjohta-jia, vänrikkejä.
Ei hyökännyt, vaikka lähettikin aikamoisen kranuryöpyn alueelle missä komppaniamme oli. Oli kai saaneer vihiä olosramme. Tulos: yksi ja ensimmäinen kaatunut joukostamme. Tämä on siis etulinja. Vihollinen,
maahantunkeutuja, valloittaja tuolla edessä, osittain
aavalla suolla. Ja me tässä, lumikuopissa. Tähän ovat
edeltäjämme, Suomussalmen Rajapataljoonan miehet,

oman pitäjän, työnsä päättäneet, voitokkaan työnsä
karkaisemalla vihollisen enemmät hyökkäysyritykset.
Omalla raivokkaalla vasrahyökkäyksellään he ovat lyöneet vihollisen takaisin n 5 km ruotraen sille suuria kalusto- ja miehistötappioita. Meidän tehtävämme on
vain jatkaa heidän aloittamaansa tehtävää. En tiennyt
mirä joukkoja missäkin oli, mutra paikka, johon
komppaniamme asettui asemiin Suomussalmen kirkonkylälle johtavan tien vasemmalle puolella, oli aikaisemmin täysin avoin. Meistä vasemmalla oli edelleenkin
koskematon korpi ja raitista 30o N.
Jouduin tehtäväni vuoksi paljon liikkumaan etulinjajoukoissa ja takanakin. Kaikkialla tiukattiin: Tunnussana! Kaikki näytti aluksi riippuvan siitä. Pidä Uuno tarkasri mielessäsi runnussana, 'Yrjö", sillä jos sen
kadotat, menetät kaikkesi. Tuntui melkein silrä, että
itse sodankäyntikin riippui yksinomaan runnussanasta
voitto tai tappio. Siihen luotertiin kuin pukki pit-kiin sarviin. 'Yrjö", se on sellainen sana, jota vanjan
- niin sanottiin.
on vaikea lausua,
Kului päivä pienessä vihanpidossa. Miehet hyisissä
lumipoteroissaan vilusta hytisten. Teltroja ei ollut vielä
ja tuliakaan emme voineet tehdä. Päivä hämärtyi
jos
sitä nyt oli ollutkaan vuoden pimeimpänä aikana. Tiedusrelupartio lähetettiin vasemmalra kiertäen orramaan
selvää Haapavaann kylässä majailevasta vihollisesta.
Partio palasi parin, kolmen tunnin kuluttua menojälkiään, kuten oli govittu. Mutta kun se lähestyi omia
asemia, tiukattiin tunnussanaa samanaikaisesti puolin
ja toisin. Ja kun sitä ei selvitty kakaisemaan kyllin nopeasti, tapahtui se, mikä aina, myöhemminkin oli pelättävissä silloin, kun lähestyttiin omia asemia. Vihollisen asemista ja linjoista usein selvisi, mutta omista...
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Jonkun hermostuneissa käsissä ase laukesi nytkin kerran, mutta se riitti poistamaan yhden muonavahvuudesta, tosin haavottuneena.
Miettinen!
- Herra vänrikki ...herra vänr?
- Se nuorempi Miettinen.
-Sattui olemaan niin, että meitä Miettisiä oli kaksi,
serkukset, ja molemmat komentoryhmässä taistelulä-

miehiä liikkuvan edessäni tien vierellä, lumipukuisia.

hetteinä.

ta sanoikin kyllin selvästi, että omia ovac. Mutta kun
eivär tunnussanaa tiedä, vaikka meille oli vakuutettu,
että sen tietää täällä kaikki omat ioukot. Ja ken ei tiedä, niin...
Korohoron miehiä ollaan.
- No, sitten...
-Huokasin helpotuksesta ja hiihdin luokse sekä suoritin asiani. Heitin, sellaineq vekotin, putki pystyssä, tai
ei ihan. On se vähän kallellaan viholliseen päin. En mokomaa ollut ennen nähnytkään, vielä vähemmän sillä
ammutravan. Mutta nyt näin, ensikerran.
pannaanpas pojat putkeen. Joulupaketteja
- J^ ,
vanjalle.
putkeen. Kaksitoista pyrstöniekJa pojat

Hiihdin lähemmäksi.
Junnu5sana! karjaisin.

- Kröhöm. Häh?
- Tunnussana! yritin vielä kerran.
- Ei me tiijetä.
- No ketä piruia te sitten olette?
-Sormeni hypisteli kiväärin liipasinta vaikka alitajun-

Tuon suon takana tien tuntumassa on kranaatin- Ota yhteys sen johtajaan ja...
heitin.
Lähdin asialle, yksin pimeään metsään. Nousevan
kuun halfu valo kajasti idästä. Jännää. Jospa otan kiväärin kainaloon, noin, ja sauvat toiseen käteen, jos
vaikka. ..

Jsnnsgsana! Tunnussana!

- Yriö! Yrjö!
-Vastaani hiihti

s
I
$

pataljoonan taistelulähetti ja tiedusteli komppanian päällikköa. Sanoi olevan kii.re. Neuvoin osoitteen ia jatkoin matkaani. Mikähän tiire silla
oli? Ehkäpä täällä joskus on todella kiirekin.
Tunnussana! Ei åänta, ei vastausta, vaikka näin
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miehet kertovat ilmestyy kerran kuukaudessa

12 numeroa vuodessa

6(D
E f

6 tapaa tilata Kansa Taisteli

miehet kertovat

1. Täyttäkää la postittakaa -viereinen kuponki

;

ette tarvitse.

o

3. Kirjoittakaa osoitteella: Kansa taisteli

E§ E*

-

postimerkkiä

2. Soittakaa suoraan tilaajapalveluumme puh. vaihde 79 08 22,
suunta 90

f

kertovat, Ti-

-.miehet
10 ia ilmoittakaa
laajapalvelu, Postilokero 820, 00101 Helsinki

§

viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää lossakin asiakaspalvelukonttorissamme
tai asioimistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyh-

e.
§)

tiö.

5. Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 86 00-8, Sanoma
Osakeyhtiö ja kirloittakaa Tiedonantola-kohtaan viereisessä kupor\gi ssa pyydetyt ti laustiedot.
6. Jäträkää tilauksenne iollekin asiamiehcllemme, Rautatiekirjakauppaan, kiriakauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään

eri

lisämaksu. Lä-

hempiä tietoia saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista ja
asioim istoista.
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Osoitteenmuutokset

Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa joko kirjeellisesti tai puhelimitse Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse iohonkin asiakaspalvelukonttoriimme.

Tällöin on ilmoitettava nimi .ia nykyinen osoite siinä muodossa
kuin se on lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osoite niin,
että uusi osoitetoimipaikka on selvästi ilmaistu. Kirleellisessä
osoitteenmuutoksessa pyydetään osoitelipuke liittämään mukaan.

Huomautuksel

lotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään
tekemään Tilaajapalveluumme, johonkin asiakaspalvelukonttoriimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
ja osoitteenmuutos saadaan voimaan
siitä, kun se on tullut Tilaajapalveluumme.

Tilaus

2 viikon

kuluttua

kaa, jotka se sylkäisi vihaisesti ulos yksitellen. Kihisten
ne matkasivat kohteeseensa, kunnes kylästä kuului kak-

sitoista kumeaa räjähdystä. Kaksitoista, kun ei ollut
enempää. Mutta hyvä sekin. Tuskin olin ehtinyt nopealla hiihdollani takaisin kun siellä oltiin jo liikkeellä
hytikkaykseen, meille ensimmäiseen. Hyökkäykseen,

oli vauhtia. Nyt ei sumeiltu. Jokainen oli saanut
Painuttiin suksilla
alas viettävää mäkeä kohti vihollista aseet paukkuen.
Oikealla oleva kk. lauloi rattoisasti omaa lauluaan antaen hyökkäykselle sivustatukea. Meille antoi tukea
jossa

tarpeekseen lumikuopissa olostaan.

peni kangistuneet jäsenet. Jokainen tajusi: nyt ollaan
"niskan päållä". Ehdimme kylään juuri kun viimeiset
piippalakit pötkivät pakoon peltoaukean etelälaidassa.
Ketjuun, nopeasti ketjuun. Tulta!
-Annettiin kiireen voidetta ja toivotettiin sen kera
hauskaa joulua. Mutta tuleemme ei suvaittu edes vasrata siinä vaiheessa. Näinkö helppoa tämä sotiminen sittenkin on? Tuntui vielä silloin siltä, että pahin vihollinen olikin luonto, ankara pakkanen. Eihän tuosra vanSuomussalmen kirkonkylän taistelumaastoa joulukuussa I 939

aseitten lisäksi huikea sotahuuto, jonka jokainen päästi
kohmettuneista kurkuistaan. Mutta heräsipä vihollinenkin
omalla tavallaan. Muutamat harvar yrittivät
tdyttäd tehtäväänsä,
luultavasti käskyn mukaisesti, ammuskellen aseillaan hatarasti sinne tänne. Osa heistä
lappoi takamaastoon tekemiään tossujotoksia myöten ja
osa seisoi tassur pysryssä asemissaan.

Nyt pojat

-Ja akaa-ajoon

takaa-ajoon.

mentiin. Olisi menty käskemättäkin.
Kylästä kuului vielä pulinaa jakdrrylen kolinaa, dÄnlä,
jotka vain kiihdyttivät menoamme. Siinä vertyi ja lämSA-kqa

jasta näi'tä olevan vasrusta ruon enempää. Niin silloin.
Ei arvartu, mikä oli vastus Raatteen riellä ja myöhemmin Kuhmossa Kilpelänkankaalla.
Miettinen, jaa molemmat Miettiset ja Kuula
myclskin.
Komppania kokoon tuon talon pihaan. Mutta
sisälle ei kukaan saa mennä ennenkuin pioneerit ovat
sen tarkastaneet. Me majoitumme näihin taloihin, toiset joukot jatkavat vihollisen takaa-ajoa.
Niinkuin jatkoivatkin, sillä etelästä, muutaman kilometrin päästä kuului jälleen taistelun meteli. Mutta
me olimme saaneet sellaisen osan, jota kukaan ei olisi
myynyt mistään hinnasta. Olihan meillä toki lämpimät
huoneet, vaikka haisivatkin vieraalle, oudolle. Olihan
niissä hetki sitten majaillut vihollinen. Ja kun pian
saimme lämmintä ruokaakin, niin unohrui siinä runnussanakin, 'Yrjö". Näin oli hyvä siitäkin huolimatta,
vaikka kolme vihollisen hävittäjää pruuttaili kuutamossa taloja. Ja siitäkin huolimatta, että joku
ties kuka
piti ankaraa kuria siitä, että kukaan ei-saanut hiis-kahtaakaan silloin kun koneet olivat päällä ikään- hiljeni
kuin puheääni olisi sinne kantautunut. Mutta
äänet muutenkin, sillä uni otti ja voirti. Mutta Yrjö"
oli ja eli aikansa meille kuin aseveli, elävä inhimillinen
olento. Aseveli, joka kaatui ja toinen tuli tilalle. Mutta
sitä ja seuraaviakin käytertiin säästeliäämmin kun oli
saatu sodan juonesta kiinni. Kaikki opittiin alusta, sotiminen ja
tunnussanan käyttökin. Aamulla oli uusi
päivä mutta- samat tehtävät. Tehtävät, joiden tuloksena
kaksi vihollisen divisioonaa lyötiin perusteellisesti.
Valtakunnan taja saavutettiin ja sotatoimet rauhoittuivat lopullisesti Suomussalmella tammikuun alussa v.
-40. Niinpä sitten JR 6, (- yksi patl.) siirretriinkin
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Saisinko iltapalaksi leivän?
- N,tu5g22 vai valkoista?
- Ei väliä Meinaan syödä sen teltassa, eikä siellä
-ole valoja

RATTOA KERRAKSEEN
SyXSyffÄ

1941 oli Sotasairaala 56:ssa Nokian jatkokoululla potilaana mm. vaikeasti jalkaan haavoittunut sotamies Vihtori Heimonen Sumiaisista. Heimosen toisesta ialkaterästä oli aluksi taisteIukentällä tapahtuneen räjähdyksen repimänä ja myöhemmin sairaalassa mätimisen seurauksena hävinnyt kaikki liha jalkapöydän
luiden ympäriltä. Åkillesjänne samoin myös varpaat olivat jiäneet
täysin vahingoittumattomiksi. TZistä syystä liiiikäri uskoi, että jalkapohjaan sekä kantapäähän saattaisi kasvaa ionkinlaista lihaa ja
rustoa eikä näin ollen suostunut katkaisemaan jalkaa.
Potilaskautensa alkuaikoina Vihtorilla oli toisinaan niin kovat
tuskat ja niin korkea kuume, ettei hän aina pystynyt hillitsemään
itseään, vaan karjui ia temmelsi vuoteessaan niin hurjasti, että tarvittiin useita miehiä häntä pitelemään. Mutta niinä hetkinä, jolloin hänen tilansa oli parempi, hän oli varsin miellyttävä ja seural-

linen potilastoveri ja, mikä ihmeellisintä, niin energinen, että
lueskeli lehtiä ja kirioitteli kirjeitäkin.
Eräänä aamuna, kun 'kenan posti" (postin jakeli sairaalan toimistossa työskennellyt neiti Leena Cederberg) taas oli Vihtoria
muistanut, niihtiin hänen varsin mietteliäänä tavallista pitempän
tutkivan eräsrä saamaansa kirjettä. Välillä hän pani sen pois, mutta
otti pian takaisin. Hän ei näyttänyt lukevan uudelleen koko kirjettå, vaan ainoastaan määrättyä kohtaa kirieessä. Viimein hän kän-

tyi vuodetoverinsa puoleen ja sanoi:
Lue siniikin tuo viimeinen kohta! Minusta tuntuu, että siinä
on-jotain hassua, vaikka sanat tarkoittavatkin kaikkea hyrrä!
Ottaen huomioon Vihtorin tuskaisen tilanteen voidaan kirjeen
viimeistä lausetta pit?ä hryinkin erikoisena. Se nimittäin kuului:
'§amanlaista kivaa toivotan sinulle edelleenkin!"

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia lehden
jakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä
osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki 300. Toimitus
(Tti,rölönkatu 35 B) ei niitä käsittele. Puh. 90790822 tai 790355
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NUMERO 1 :N KIRJOITUKSET
Mauri Lehikoinen:
KELJAN SILLANPÄÄ 2. os"

Toini Rämälä:
UUSIKIRKKO JÄÄ v. 1939
Johan Viljami Ronkanen:
SOTAPOLIISIKOMENNUSKUNTA
PAANAJARVELLE

Emil Louko:
TANKINTAPPAJANA SUMMASSA

2.

osa

Heikki E. Kuosmanen:
KOLLIKISSA

Kalle Sistola:
KOHTI TURTOLAA
Onni Sihvonen:
TAPÅHTUI LÄHELLÄ
LEMETTIÄ L940
Uuno Miettinen:
'YRJÖ"

rioittaiat vastaavat esittäm i stään m iel i piteistä.
Käsikirioitukset on tehtävä koneella ioka toiselle
riville. Maksetut käsikirioitukset ia valokuvat iäävät lehden omaisuudeksi, muut palautetaan vain
ios pyyntö ia postimaksu on tullut yhden vuoden
sisällä.
Ki

t2

t6
20

24

28

c9-0016588-3 30.1L.74

MAHSG TATSIrIBT

NENCNEN VÄINÖ

- rrriehet kertowat

516?C

NYKÄLÄ

Tilauskonttori: Hämeentie 155, OO5@ H:ki 56, puh.790822
Toimitus: Töölönkatu 35 B, 00260 H:ki 26, puh..446242
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