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SIIRI ELINA RÄMU

Lotat keittiöhommissa

KÅIKKIÅÅN

lienee meitä

ollut parikymmentä naista,

kun eräänä iltana tammikuun loppupuolella v. 1940 istuimme keittiössämme kuka mitäkin toimitellen, parsien, paikaten, kirjeitä kirjoitellen. Iltakahvikin oli jo
juotu ja jotkut tekivät vielä viimeisiä iärjestely jätdmän
päivän osalta. Kanttiinissakaan ei ollut ostajia, vaikka
pitkan käytävän toisessa päässä asui siviilipukuista upseeristoa.

Ovelta kuului koputusta ja sisään astui sotilaspukuun pukeutunut pienenläntä mies kysyen: 'Mikä yksikkO tama on?" Eräs nuori lotta ehätti vastaamaan siihen ja muihinkin miehen kysymyksiin. Lottien kyselyyn mies sanoi tulevansa linjoilta yksin. (Tästä kertojassa heräsi epäilys miestä kohtaan, sillä eihän linjoilta
lähetetty ketään yksin ja jalkapatikassa). Kertoi haavoittuneensa jalkaan ja kyseli sairaalaa.
Meillä oli pääemäntänä vanhempi nainen, joka ei ollut lotta. Kun hän nyt kysyi miehen henkilökorttia,
näytti tämä vain toisen puolen siitä, peittäen toisen
puolen kädellään. Tällöin lotat siirtyivät miehen taakse
ja puiden nyrkkiä, heristäen sormella ym. tavoin koettivat merkkikielellä varoittaa toisia naisia olemaan varovaisia vastauksissaan; vaan eivätkö lie huomanneet
eleitä, sillä miehen kysymykseen: "Paljonko teillä on
miehiä muonitettavana?", vastasi em. nuori lotta totuuden mukaisesti: 500. Kun lotat kysyivät mieheltä, mistä joukko-osastosta hän oli, niin taas tuli vastaus kier-

täen-kaartaen. Silloin Helmi-niminen lotta meni äkisti
ja heilautti manttelin liepeitä sanoen: "Pianhan tämä
nähdään", mutta miehen housuissapa ei nauhoja ollut-

kaan, mitkä silloin olivat vielä yleisesti käytännössä.
Tästä liikkeestä mies hätkähri raiusti ja veti kiireesti
manttelin liepeet paikoilleen ja kauluksensakin piti
pystyssä ettei kauluslaattojakaan näkynyt, vaikka keit33

tiö oli hyvin lämmin. Laatoista ja nauhoista sanoi, ettei
niitä oltu annettukaan.
Pääemäntä oli laittanut vieraalle pöydän koreaksi selittäen lotille, että rintamamiestä täytyy kestitä hyvin.
Pöydän antimia nauttiessaan mies aina hätkähti, jos joku kulki ovesta tai sattui muuten kolistelemaan. Tdmän pelon emäntä selitti hermojen menetykseksi linjoilla. Kun nyt lotta heilautti miehen manttelin helmo-

tellen kilometrin päässä olevalle sillalle ja seisoi siellä
jonkin aikaa, palasi sitten takaisin kiertäen Valtionhotellin ja mennen sairaalaan päin. Ettei mies tulisi tyttöjä vastaan ja tuntisi, menivät he metsään kukin puun
taakse piiloon ja seurasivat sitten tätä, kunnes hän oli
mennyt sairaalan 3:sta perättäisestä ovesta sisälle, jolloin hoitajattaret tulivat vastaan ja ottivat potilaan

ja, emäntä moittivassa äänilajissa sanoi: "Åi-jai, kun
tuo Helmi on epäluuloinen."

Kun lottatytöt palasivat huurteisina majapaikkaansa-,
ottivat toverinsa heidät isolla naurun rähäkällä vastaan
kysyen: "Mitä ne ajokoirat nyt tietää?" Tulijat hämmästyivät moisesta vastaanotosta, mutta vastasivat, etteivät
vieläkään luota mieheen ja hänen edesottamuksiinsa,
iosta uusi nauru sburasi kuulijoita. Nyt sattui keittiöön
tulemaan eräs toisessa päässä käytävää asuva upseeri tupakan ostoon kanttiinista, kertoja ei enää muistanut
upseerin nimeä, ihmetellen, miksi tytöillä oli niin
hauskaa. Pääemäntä selittämään:'Nauramme nditd
meidän ajokoiriamme, jotka seurasivat miestä." Herra
muuttui heti totiseksi kysyen: "Mitä miestä?" Selitettiin kaikki edellä kerrottu hänelle, jonka jälkeen upseeri soitti puhelimella sairaalaan ia käski pitää miestä sil-

Mies kysyi sairaalaa, sanoen sinne menevänsä ja kysyi
lisäksi, paljonko siellä mahtoi olla potilaita. Joku epäilevistä lotista meni ja nykaisi äkkiä kertovaa tyttöä kieltäen häntä puhumasta kaikkea tietoaan. Mies lähtikin
nyt pois ia ontui kovasti lähtiessään, vaikka tullessaan
ei ontunut ensinkään.
Nyt Kannaksen lotat Lea, Lahja ja Helmi pukivat
kiireesti manttelit päälleen ja lähtivät miestä salaa seuraamaan. Oli kova pakkanen ja kirkas kuutamo, ioten
tytöt näkivät miehen menevän päinvastaiseen suuntaan,
kuin missä sairaala sijaitsi. Hän meni maastoa tarkasValtion hotelli lmatralla

huostaansa.

mällä.

Aikaa kului noin viikon verran edellisestä ja tapaus
oli jo jäänyt aka-alalle tyttöien mielessä, kun mainittu
upseeri tuli keittiöön ja sanoi: "Tulkaapa nyt kaikki lotat tänne." Sitten hän kertoi ylilaakarin soittaneen hänelle ja kertoneen, ettei miehen jalassa ollut kuin pintanaarmu. Lisäten vielä: "Sanokaa niille lotille terveisiä,
että piakkoin se mies on mullan alla." Samalla kertoja
osoitti sormella rintaansa sanoen: "Pum, pum, pum."
Sitten meihin kääntyen hän lisäsi: "Haluan kiittää
-teitä, lotat valppaudestanne. Te rajan lapsina olette kehittyneet tarmokkaiksi ja toimeliaiksi. Ties monenko
ihmisen elämän tälläkin teolla pelastitte. Teitä toisia
varoitan vakavasti jakamasta liian auliisti tieroja tuntemattomalle, ja ios vastaisuudessa vielä tämän tapaista
sattuisi, ilmoittakaa siitä minulle. Kyllä minäkin voin
ja haluan pidätyksen suorittaa."
Kuin loppukaneetiksi emäntä sanoi: 'Ei tuollaista
olisi uskonut sattuvan."
Myöhemmin em. siltaa pommitettiin, mutta meidät
oli jo silloin siirretty Kesälahdelle.
-l
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Krivin taistelualue

ILTA oli kovin rauhallinen. Olin seisoskellut vartiossa
jo toista kuukautta, 4 tuntia vuoroin levossa ja vuoroin
vartiopaikalla. Talvi oli ankara. Kovat pakkaset alkoivat jo joulukuun alkupäivinä ja lunta oli noin metrin
verran ainakin tällä Karhumäen pohjoispuolella. Asemamme oli vaiaa kilometri Krivin asemalta etelään.

Krivin

rautatieasema oli Muurmannin radan viimeinen
mikä oli ollut meikäläisten hallussa. Sen omistuksesta oli käyty ankaria taisteluja, ja tuhansia miehiä
lojui kaatuneina tantereilla. Huoltotietämme sanottiin
kuoleman kujaksi kun sitä reunustivat kaatuneet. Tilanne tuntuikin jo meidän osaltamme rauhoittuneen,
niin kuin se oli v. 1942 miltei kaikilla rintamalinjoillamme rauhoittunut. Ei tapahtunut enää iuuri mitään
mainitsemisen arvoista, mutta tänä seitsemännen päivän iltana jälleen leijui yksikkömme miesten mielissä
melkoinen jännitys. Taikka ainakin niitten, jotka joutuivat vartioon kello 20.
Tämä vartiovuoro sattui minunkin osalleni ja lähtiessäni joukkueemme johtaja, vänrikki Rantanen sanoi:
Onhan siul kello kerallais?
- On, vastasin ja hän jatkoi: "Kello 24 tasan lähtee
- prikaatti, 3. Pr. Savonjousen iohdolla hyökkaaSininen
mään, taikka vähän jälkeen ja valtaa Krivin aseman.
Meidän, siis JR 5:n I P:n on tehtävä valehyökkäys vihollisen harhauttamiseksi. Alat siis ampua asan 24
niin paljon kuin aseellasi ennätät. Mie sanon jokaiselle
ensimmäisen joukkueen miehelle, ja tykistön pitäis
myöskin yhtyä samaan aikaan leikkiin..."
Kyllähän minä alan paukutella sanoin, ja lähdin
asema

vartiopaikalle.
Aika kului kovin hitaasti, vaikka nyt olikin tiedossa
ankaran taistelun alkaminen. En voinut edes keskustel-

la, kun ei vuorolleni osunut parivartiopesäke. Oli vain
nosteltava jalkofaan lämpimikseen ja kuviteltava sitä
operaatiota mikä talviyön hämärässä oli parhaillaan
käynnissä. Mielialamme olivat melko keveät, kun kuvittelimme kerrankin saavamme katsella syrjästä toisten
taistelua. Olin tavallisesti kuluttanut aikaani vartiossa
harioittelemalla pistimen heittoa. Päivästä toiseen jatkuvasti heiteltyäni lämpimikseni venäläistä rotanhäntäpistintä kuivuneen kelon kylkeen, heitin sen jo melko
tarkasti. Kymmenen metrin säteellä olisin lävistänyt
miehen mistä kohtaa vain halusin. Luottamusta omiin
kykyihin oli aina yritettävä kohentaa, enkä keksinyt siihen muutakaan keinoa. Täällä se oli mahdollista, kun
tarkka-ampujista ei ollut pelkoa. Vaikka rintamalinjojen välimatka ei kovin pitka ollutkaan, niin näkyvyyden esti tiheä metsä. Katselin vain nyt haikeana pistinkasaani poteron reunalla, kun tiesin etten voisi niitä
mukanani kuljettaa asemiemme jälleen siirtyessä
muualle.
Mielestäni olisi ollut kovin helppoa käydä valraamassa joitain vihollisen pesäkkeistä, mutta komppanian
miehet olivat vihaisia esittäessäni suunnitelmiani:
Mitäs sinne suotta lähdet härnäämään, antavat
- kovan keskityksen niskaamme. Annetaan heidän
vain
vain olla rauhassa, niin saamme itsekin olla rauhassa...
Ja jos valtaamme pienen alueen maata, niin siitä ei ole
muuta hyötyä, kuin että saamme jättää kovalla työllä
rakentamamme korsut ja alkaa jälleen uusia rakentaa.
Käsitin heidän mielipiteensä täysin oikeaksi, enkä
voinut tehdä muuta kuin seisoskella vartiossa toisten
tavoin. Mutta nyt eivät oman yksikkömme miehet voineet valtaus-suunnitelmille mitään, vaan oli tyynesti
tyydyttävä toisten suunnitelmiin. Katsoin kelloa taval35
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tunut ainoatakaan täysosumaa. Vartiovuoroni oli päättynyt, mutta ei tehnyt mieli lähteä korsuun näin kovan
keskityksen aikana. Pian venäläiset kuitenkin huomasivat tulleensa petetyiksi, ja siirsivät keskityksensä todelliseen hyökkäyskohteqseen. Minäkin pääsin korsuun, ja
nukuin sikeästi aamuun asti kolmosen miesten taistellessa Krivin aseman luona. Herätessäni aamulla ihmettelin miksi ei oltu herätetty vartioon kello 4 aikaan.
Pian sekin asia selvisi, kun komppania koottiin neliriviin entisten asemiemme etupuolelle. Komppanian
paallikkci, luutnantti Niemi selosti lyhyesti:
3.Pr on vallannut Krivin aserttan viime yön aika-
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Ev Savonjousi
lista taajemmin, ja aika kului verkalleen kohti ennakolta sovittua hetkeä.
Venäläisillä ei näyttänyt olevan pienintäkään aavistusta kohtalostaan, kun mitään tavallisuudesta poikkeavaa liikehtimistä ei saattanut havaita. Askelisra kyllä saattoi kuulla vartionvaihdot, ja läheisemmät liikehtimiset.
Viimein kelloni osoittimet siirtyivät kahdentoista- kohdalle. Olin jo vetänyt konepistoolini vireeseen ja odotin sormi liipaisimella. En halunnut olla
taistelun alkajaoa, vaan odotin jonkun toisen aloittavan
ensiksi. Ehkä kellonikin voisi olla hieman edellä ajasta.
Se ei kuitenkaan ollut, sillä määrätyllä hetkellä al-koivat aseet paukkua. Hetkessä heräsi koko rintamalinja kohdaltamme kuin koiranunesraan.
Pian jalkaväen aseet vaikenivat, sillä niitä ei enää
saattanut erottaa tykistön ja krh:n tulituksen seasta.
Venäläiset luulivat hyr;kkayksen alkavan meidän yksikkömme linjojen kohdalta, ja antoivat kovan tykistökeskityksen asemiimme sekä niiden taakse. Oli suorastaan
ihme ettei näin valtava kranaattimäärä tuottanut yksiköllemme pienintäkään tappiota, vaikka korsujen lisäksi ei ollut mitään suojattuja pesäkkeitä. Vahva lumiker-

na,- ja meidän pataljoonamme tehtäväksi on annettu tämän välimaaston haravointi, eli puhdistaminen vihollisista. .. Toisen komppanian piräisi tehdä nyt vuorostaan
läpimurto, ja me avustamme vain vasemmalra sivustalta...
Ei kuulunut riveistä nyt isommin purnau-sta, kun luvattiin helpointa tehtävää. Pataljoona kokoontui verkalleen ja lähdettiin hiihtämään kohti vihollisen asemia. Joku miehistä epäröi, ja sanoi hiihtäessään:
Ei se taida niin helposti käydä tämä haravointi,
- olla koko rykmentti vielä motissa. Täällähän niitakaa
ren puolustusasemar ovat eikä Krivin asemalla.
Venäläisten tykistökin alkoi ampua, osoirtaakseen
ettei heidän taistelutahtoaan vielä oltu murrettu. Keskitys supistui kuitenkin muutamaan kranaattiin, ehkä
ne olivat sen patterin viimeiser? En ottanut koko hyökkäysrä kovin vakavasti, ja aseeksenikin valitsin venäläisen ratsuväen kiväärin. Se osoittautuikin parhaaksi
aseeksi tässä tilanteessa. Tavallinen pitkäpiippuinen kivääri varisteli vain lunta niskaan puiden oksilta, ja konetuliaseet olivat kovan pakkasen vallitessa aina iäässä
silloin kun niitä olisi kipeimmin tarvittu. Sen käsittivät
ainakin ns. autoilijat hyvin, jotka olivat näinä päivinä
yrittäneet autoaan käyntiin jopa yli 40 asteen pakkasessa. Kivääri oli ainoa jv:n aseista, joka toimi varmasti
näissä olosuhteissa. Venäläiset olivat vetäytyneet jo pois
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etumaisista pesäkkeistään, ja keskittäneet puolustuksensa kahdelle matalahkolle kukkulalle, joilla sijaitsi
pataljoonien ja rykmentin komentopaikka.
Hyökkäyksen ensimmäisenä uhrina hiihti kersantti
Keijo Lähteenmäki miinaan. Hänen jalkateränsä lensi
ilmaan, ja lääkintämiehet saivat työtä. Eteneminen jatkui hiihtäen ketjussa yli noin 200 metrin levyisen aukean. Mitä lähemmäksi tavoitetta pääsimme, sitä kiivaammaksi yltyi vastaamme tulitus. Lopulta eteneminen pysähtyi keskelle aukeaa, ja tulitus jatkui kiivaana
molemmin puolin. En käsittänyt miksi meidän piti
hyökätä juuri siltä kohdalta mistä se oli kaikkein vaikein suorittaa? Tuniäja kului, eikä hyökkäys. vain edisrynyt. Oli jo iltapäivä kun lopulta kyllästyin tähän toimettomuuteen. En tiedä suunnittelivatko herrat uusia
operaatioita etenemisen jatkamiseksi, mutta minä
suunnittelin ainakin. Sanoin Miettiselle, joka oli saanut
minun entisen konepistoolini aseekseen:
Hyökatkööt toiset mistä haluavat, murra lähde- me kiertämään tuolra vasemmalta, jos pääsisimme
tään
sieltä paremmin vihollisen asemiin kasiksi. Miettinen
innostui, ja lähdimme kahlaamaan kohti uloimpia puolustuspesäkkeitä. Koukkauksemme onnistui yli odotusten. Uloimmat pesäkkeet olivat tyhjät, ja seuraavissa
olevat tuijottivat niin innokkaasti aukealla olleita pataljoonamme miehiä etteivät huomanneet meitä sivulta
koukkaajia lainkaan. Saimme heti aluksi kymmenkunta
vankia. Emme ennättäneet heicä poiskaan viedä, vaan
kaskin heidän mennä käder ylhäällä pataljoonan miesten luo. Vastahakoisesti he lähtivät kun muutakaan
vaihtoehtoa ei ollut. Sain kasikranaa«eja vangeilta melkoisen määrän ja hetkessä syntyi uusi sotasuunnitelma.
Sanoin Miettiselle:
Minä menen edellä ja heitän joka pesäkkeeseen
käsikranaatin, ja sinä tulet perässä ja teet selvää konepistoolilla lopusta...
Venäläisten pesäkkeet olivat kuin lasten lumilinnoja.
Lumi antoi kylla hyvan nakc;- ja culisuojan, mutta he
olivat rakentaneet ne niin etteivät nähneet lainkaan
taakseen eivätkä edes sivuilleen. Yhteyspolkua myöten
kulkien saattoi päästä aivan pesäkkeen viereen vartiomiehen huomaamatta. En huomannut lainkaan että
etenin aivan yksin, sillä Miettisen konepistooli oli jäässä, ja hän jäi sitä raplaamaan.
Olin edennyt parisataa metriä, ja saavuin kukkulalle
jossa vihollisen pataljoonan komentokorsukin sijaitsi.
Vastaan tuli vänäläinen upseeri, ja huusin: "Ruki veer,
krasnaia soldaat!" En tiedä mistä päähäni pälkähti sanoa
häntä punaseksi sotilaaksi.
Seisoin kivääri ampumavalmiina odottaen upseerin
suhtautumista komentooni. Äkkiä muistin että aseeni
olikin vailla panoksia. Mutta mistä hän sen saattaisi tietää, oli vain näyteltävä ja hallittava hermonsa. Upseerilla oli käsikranaatti kädessään, ja hetken hän epäröi
mitä tekisi. Mutta tämä upseeri, joka oli saanut urhoolIisuudesta useita mitaleja, ei antanut nytkään arvonsa

J

Suorasuuntaustykki Krivin taistelussa

alentua antautumalla vangiksi , vaan räväytti käsikranaatin vireeseen ja kohotti ohimoilleen. Räjähdyksestä
hänen turkkinsa syttyi myös palamaan, ja ilmassa leijui
muiden katkujen lisäksi palavan villan kitkerä käry.
Pesäkkeet olivat kaikki jo vaienneet, mutta yhden korsun suuaukolla makasi sotilas rähmällään ja tulitti aukealla olleita meikäläisiä pikakiväärillä. Jouduin nyt
liikkumaan aukealla ja omat miehet tulittivat minua
jatkuvasti luullen viholliseksi. Ei auttanut muu kuin
syöksyä luotisateessa korsun kupeelle. Ampuja tulitti
niin innokkaasti, ettei huomannut minua lainkaan.
Nyt hän ei enää voinut minua nähdäkäan, vaikka olin
metrin päässä pk:n piipusta. Mietin kuumeisesti miten
saisin sen vaikenemaan.
Käsikranaatit olivat loppuneet, ja kiväärillä oli melko mahdotonta mennä ampumaan saamatta itse luotisuihkua rintaansa. Omien tulitus iatkui ja tiesin olevarri
heidän maalitaulunaan. Jotain oli tehtävä sillä tällaisessa luotisateessa ei kauaa saattanut säilyä hengissä. Havaitsin pikakiväärin piipun alla kaksi käsikranaattia ia
sieppasin ne. Ampujakin saikahti vetäytyen korsuun, ja
samassa räväytin kranaatit vireeseen sekä viskasin peKaikki aseet olivat vaienneet kukkulalla. Nourådn.
sin korsun
katolle ja huusin sotahuudon: "Hei ykkönenl"
Tätä piti huutaa tunnussanana ettei syntyisi laukausten vaihtoa 3. Pr:n miesten kanssa, kun emme tienneet
Latumiinaa asetetaan
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"Vallilan poikia" aamiaisella Krivillä

heidän asemiaan. Tämä huuto sai aikaan melkoisen
näytelmän. Pataljoonan miehet ryntäsivät niin paljon
kuin jaloistaan selvisivät sekavana laumana kohden
kukkulaa. Jokainen halusi olla saaliinj aolla ja saada edes
yhden kokardin. Itsekin vasta havahduin ja aloin kerätä
kiihkeästi kokardeja aiatellen, että minullehan ne voitonmerkit oikeastaan kuuluvat. Menin korsuun jossa oli
kymmenkunta kaatunutta. Keräsin niitä taskuuni,
mutra laverin alta syöksyi minuun kasiksi sotilas. Käsitin heti että hän oli tosissaan, ja alkaisi ottelu elämästä
ja kuolemasta. Kummallakaan ei ollut asetta, ja niin
ottelusta muodostui todellinen vapaapaini, jossa kaikki
otteet olivat luvallisia. Vastustajani olisi ehkä kuulunut
raskaaseen sarjaan, ja minä pariasarjaa alempaan, mutta
olin nuorempi ja notkeampi. Kieriskelimme ruumiskasassa vuoroin alla, vuoroin päällä. Yritimme kumpainenkin otetta toistemme kurkusta, minkä tiesimme
varmimmaksi otteeksi, mutta hänellä oli vahva turkinkaulus suojana enkä saanut otetta. Vastustajani sai sortnensa heikon kaulani ympärille ja alkoi kuristaa kaikin
voimin. Tiesin, ettei tässä ottelussa armoa annettaisi eikä pyydettäisi. Ilma ei enä kulkenut kurkustani, ja
yritin iskA kaikin voimin häntä arempiin kohtiin.
Mutta hänen kuristuksensa vain koveni mitä enemmän
iskin. Hän näytti olevan yarma omasra kohtalostaan ja
pätti ennen sitä tuhota ainakin minut. Hän oli ampunut pikakiv'därillä viimeiseen asti, vaikka toisten aseet
olivat jo vaienneet kukkulalla.
Luulin jo lopultakin päiväni päättyvän tähän. En
mahtanut enää mitään, vaan ajattelin: Olis nyt edes
puukko, niin sillä olisi mukava vielä kutittaa vähän
kylkiluitten väliin. Mutta sitäkän ei ollut, kun olin aina pitänyt puukkoa raukkamaisen miehen aseena.
Näin sodassa kyllä sanovat kaikkien keinojen olevan
luvallisia, ja nyt se olisi ollutkin tarpeen. Enää en pystynyt enempää ajattelemaan, sillä maailma alkoi pimentyä silmissäni. Otteeni elämään tuntui jo herpaantuvan, kun kuulin alikers Heikkisen äänen. Hän tökkäsi voimakkaasti kuristajaani kiväärinpiipulla otsaan ja
sanoi:

"Herkeehä kurja jo kuristamasta!" Hänen otteensa irtosi kurkustani ja pääsin huojuvin jaloin hoippumaan
pois korsusta...
Pataljoonan miehet olivat jo kukkulalla, ja ehkä vänrikki Rantanen oli selostanut tilanteen, koska komppaniamme päällikkö tuli minua kiittämään sanoen: "Se oli
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hyvin tehty! Komppania hytikkasi nytkin keulassa vaikka 2. komppanian oli tarkoitus se tehdä..."
Joku pyysi kokardia, ja kaivoin taskustani kourallisen. En tästä hyökkäyksestä montaakaan saanut, mutta
niitä oli kertynyt aikaisemmin. Jaoin kaikki pois, sillä
en halunnut enää kantaa ainoatakaan taskussani. Ne
olisivat vain olleet raskaana painolastina, tuoden jatkuvasti mieleen monet kauhistuttavat hetket... Toinen
kukkula oli vielä valtaamatta, ja haimme sukset sekä
lähdimme hiihtelemään sitä kohden. Maastoon oli asetettu tuhansittain miinoja. Olin jo päässyt selville systeemiscä miten ne oli asetettu. Laduilla ja poluilla niitä
ei ollut, mutta niiden reunat täynnä. Kulkiessani tunnustelijana edellä, nostelin suksen sauvalla niitä näkyviin, eikä enä mennyt yhtään miestä niiinaan. Rautatien kohdalla, joka oli pistorata sahakylään, tuli vastaan
kolme venäläistä sorilasra. Kaksi talutti järkensä menettänyträ joka mölisi silmät päässä rävähtämättä jotain
sekavaa. He yrittivät antautua vangiksi, mutta osoitin
sahakylän päin ja kaskin heidän mennä sinne. En tiedä
oliko siella ketän mutta sinne he lähtivät hullua taluttamaan.

Vastarinta oli kovin vähäinen tällä kukkulalla. Luulimme jo kaiken vastarinnan tauonneen tulituksen lakattua kokonaan. Miehet tarkastelivat korsuja, kun
odottamatta eräästä korsusta kuului konepistoolin pitkä
laukaussarja. Kaksi 2. komppanian miestä kaatui korsun eteen.

Oli

pakko suojautua jälleen välttyäkseen sa-

malta kohtalolta.
Siperialainen 36t.Hiihtorykmentti oli jo miltei täysin tuhottu. Sen ainoana puolustajana oli enä rykmentin komentaja. Tdmä urhea upseeri oli päättänyt taistella viimeiseen hengenvetoon asti, niin kuin olivat taistelleet rykmenttinsä miltei kaikki miehet. Antautumiskehoituksiin hän vastasi vain konepistoolilla, vaikka
tiesikin taistelunsa toivottomaksi. Kun ei sana tehonnut, niin joku 1. komppanian miehistä kiersi korsun
takapuolelta ia heitti 4 kilon kasapanoksen korsun ovesta sisään... Viimeinenkin mies oli vaiennut, ja sotilaat
kerääntyivät katselemaan amerikkalaista konepistoolia
joka oli komentajan aseena. Oli jälleen saavutettu tämän Krivin aseman kolmannen valtauksen yhteydessä
loistava voitto. 6500 miestä oli arvioitu tuhoutuneen
rykmentin vahvuudeksi, mutta amerikkalainen konepistooli sai mielet masentumaan. Se toi mieliin kuinka
suurta ylivoimaa vastaan taistellaan, eikä enä tiedetä
edes keitä kaikkia vastaan.
Mutta eihän se meidän murehtimisestamme miksikän muuttunut, vaan hiihtelimme hiljalleen takaisin
korsun lavereille kuin ainakin päivän työn päätyttyä.
Myöhemmin kaatuivat kyllä omankin, 4.D:n komentaja kenrm Viljanen ja rykmentin komentaja eversti Vihma sekä pataljoonan komentaja Räsänen, ja komppanian päälliköt Niemi, vänrikki Sormunen ym. Vuoroin
sitä vieraissa käytiin, vaikka ei oma yksikkömme aivan
viimeiseen mieheen joutunut taistelemaan. I

MAURI

an sil
LEHIKOINEN

,,KOVIA MIEHIÄ
ME. KARJALAISET''
SUVANNON ensimmäisenä (25 . 12.3»ylittänyt, vartiomiehet yllättänyt ja suomalaisren asemat vallannut
JR 101:een kuuluvan osaston oli määrä palata takaisin
Suvannon etelärannalle heti kun sillanpää oli saatu laajennetuksi käsittämään Kekinniemi-Volossula välinen
osruus Suvannon rantaa, syvyyden ulottuessa Sakkolan

tielle, sillä tätä valiojoukkoa oli mddrä,
-Vilakkala
säästää mahdollisesti myöhemmin vastaavanlaatuisiin
tehtäviin. Kun sillanpään laajennus ja lukuisat vahvistusyritykset olivat epäonnistuneet, jai karkiosasto Satumetsikköön osallistuen tehokkaasti vastahyökkäysten
torjuntaan. Toinen aamu Sarumetsikössä vaaleni hämäräksi kylmäksi päiväksi. Aamulla rauenneet tuloksettomiksi jäneet Suvannon ylitysyritykset olivat kohottaneet miesten jännitystä. Tilanne ei Satumetsikössä ollut
millään muotoa vakava, sillä viikon muona ja useamman päivän ajaksi riittävät a-tarvikkeet olivat takeena
sillanpäässä pysymisestä. Rannan ja metsikön reunan
väliin ensimmäisenä päivänä kiireesti kaivetut, telttakankailla katetut suojapoterot antoivat riittävän suojan
pakkasta vasraan.
Jälleen herätys! Primakovin on ennättänyt juuri nukahtaa, kun läherti kiskoo hihasta. Unen rippeet silmissä syöksyy luutnantti ulos korsusta, vetäisee juostessaan turkin ylleen. Nyt on helvetti laskettu valloilleen.
Suvannon takaa ampuu oma rykistö peltoaukealle ja
mäen taakse. Kymmenet konekiväärit ja sadat kiväärit
syöksevät tulta kohden hyOkkaajiä. Primakovin johraa
puolustusta kaistansa etulinjassa, ampuu erään pakoon
yrittäjän, siirrättää erään kk:n uuteen asemaan, järjestää toiselle miehistön kivääriryhmästä. Henkilökohtaisella esimerkillään luo Primakovin komppaniansa miehiin uutta uskoa ja hetken näyttää siltä kuin hyökkäys
ainakin tällä kaistalla pysähtyisi. Tuolloin ovat hyökkaaiat saavurtaneet viereisen komppanian asemat.
Hyökkayksen rajuus on lamauttanur osan puolustajista.
Paholaisen tdytyy olla hyökkääjien apuna, niin päättävästi syöksyvät he aukottoman torjuntatulen kurimuksessa. Primakovin yrittää saada rajoitetuksi viereisen
komppanian asemiin syntynyttä murtoa, mutta tuolloin ovat lumipukuiset vallanneet etummaisen taistelukaivannon eräillä kohtaa Primakovin kaistalla. Käsikranaatti räjähtää aivan edessä, sirpale iskee rintaan. Primakovin tartruu vasemmalla kadellaan kaivannon reu40

mutta ote irtoaa ja mies
kaatuu, tajunta pimenee, samassa törmää kulman takaa
lumipukuinen mies, Primakovin kerää kaiken tarmonsa, henkinen kovuus pakottaa oikean käden toimimaan,
nagani kohoaa, sormi vetää liipasimesta. Luoti osuu
lumipukuista kasvoihin ja mies kaatuu Primakovin
päälle. Hetken vielä häilyy henkisesti erittäin vahvan
miehen tajunta, mutta sitten kaikki ympärillä hiljenee
ja pimenee.
Hiraasti palautuu tajunta, rintaa polttaa kuin tulessa, suuhun on hengityksen mukana kohonnut verta.
Vaivalloisesti lähtevät ajatukset liikkeelle. Läheltä kuuluu puhetta. Vierasta kieltä. Luutnantille selviää tilanne. Naapurin miehet siinä etsivät omiaan. Sillanpää on
menetetty!
Lääkintämiesten nostaessa haudanpohjalle kaatunutta alikersanttia, Iöytyy tämän alta veren tahrima venäIäinen upseeri, jonka huulet hiljaa liikkuvat. Toinen
lääkintämiehistä, rajan pinnassa syntynyt ja mieheksi
varrtunut, kumartuu haavoittuneen viereen ja kuulee
mirä tämä kysyy. Kasvot värähtäen vastaa mies jääden
siihen polvilleen. Hecken joutuu Primakovin ponnistelemaan ennen kuin sumeneva tajunta ottaa vastaan naapurin sanat. Sitten mielen dyttdd keveys, tuntuu kuin
kipu rinnassa helpottaisi. Lääkintämies näkee kuolevan
kasvoille juontuvan heikon hymyn, huulet sopertelevat
sanoja, kacse harhailee, kunnes silmät paintwat ikuisesti kiinni. Luutnantti Primakovin runree päässeensä
uransa päähän, sormet irtoavat naganin perästä, kahisevä, verta suuhun nostava hengitys pysähtyy. Lääkintämiehen noustessa ylös kaivannon pohjalta kysyy toinen
micä kuoleva oli puhunut.
Kysyi ensin, mitä joukkoja sillanpään tuhoojat
- ja saatuaan tietää Karjalaisista kokoonpannun
olivat
Er.P6:n olleen nyt.tulessa, näytti mies kuin olisi hymyillyt, soperteli sitten, että: "kovia miehia me karjalaiset rajan molemmin puolin!"
nassa törröttävään kantoon,

LYOTYJEN VENALAISTEN PAKO
TAKAISIN SUVANNON
ETELÄPUOLELLE
Joulukuun 27 . päivå hämärtyy pilviseksi yöksi. Su-

vannon pohjoisrannalla, Keljan kylässä käyty taistelu
on vaatinut raskaat uhrit molemmilta osapuolilta. Lähes kaksi ja puoli vuorokautta melkeinpä taukoamatto-

8.osa
mana jatkunut

tykistötuli on hiljennyt, lentokoneet kadonneet kovia kokeneen kylän yltä, taistelun äänet
vaienneet, vain muutama yksittäinen Iaukaus ja lyhyt
konetuliaseen sarja rikkoo mustaa hiljaisuutta.
Kylmän pahoin kohmettama, ahkiossa tuntikausia
maannut mies kierittäytyy jäälle aloittaen aluksi epätoivoiselta tuntuvan paon takaisin Suvannon yli. Hitaasti
alkaa veri kiertää ja jäsenet vertyä. Jäällä matkansa pään

tavanneita miehiä väistellen matka jatkuu varoen. Aika
ajoin riipaisee päässä tulinen kipu. Jos pääsen kuuloetäisyyden ulkopuolelle olen pelastunut, ajatus tunruu
kiehtovalta ja mielentila kohoaa. Ensimmäisiä varovaisia askelia ottava Voronkov ei ole ainoa Suvannon yli pimeän turvin yrittävä, hiljaista rahinaa kuuluu, oikealta
ja lähellä ryömii mies. Ryömien sitkeästi eteenpäin
pyrkivän luo päästyän tuntee Voronkov miehen Pri-

makovin lähetiksi. Voronkov näkee oikeaan jalkaan pahasti haavoittuneen ja kylmän kangistaman, pahasti
haavoittuneen miehen olevan kestokykynsä rajoilla. Varovasti kuiskaillen käskee hän miestä jäämään tähän
odottelemaan. Rohkeutensa keräten pakottautuu Voronkov palaamaan takaisin tantaa kohden, jokainen liike on tehtävä äärimmäisrä varovaisuutta noudattaen,
sillä Satumetsikössä ollaan varmasti tarkkoina. Jännitys

karkottaa kylmyyden ja otsalle nousee lievä hiki. Tuossa ovat ensimmäiset kivet, tuon vasemman puoleisen
takaa pitäisi ahkio löytyä. Erikoisosaston miehelle annetun perusteellisen koulutuksen suomien oppien mukaan suuntaa Voronkov kulkunsa äskeiseen lähtöpaikkaansa, ahkio löytyy etsimättä. Vetoliinan selvitettyään
soluttautuu uhkarohkeaan yritykseen ryhtynyt mies
jäällä olevan ruumiin taa, kiristää liinasta, karahtaen irtoaa ahkio jäätyneellä lumella, rannassa suoraan edessä
takoo konepistooli pitkan sarjan. Voronkov kiskaisee
ahkion eteensä luotien iskiessä ympärillä. Konepistoolin vaiettua ryömii rohkea yrittäjä vasemmalle viistoon,
liinan kiristyessä kirskahtaa jää kuuluvasti ja jälleen takoo konepistooli sarjan pimeyteen.
Seuraavat minuutit ovat Voronkovin elämän tähän
asti raskaimmat, mutta mies voittaa itsensä ja hinaa ahkion pois kuuloetäisyydeltä, löytää jäälle tajuttomaksi
menneen lähetin, kieräyttää tämän ahkioon ryhtyen
kiskomaan kuormaa kohden vasrarantaa. Oikealta kuuluu rahinaa, takaa ammutaan, Voronkov painautuu jäähän jatkaen taas matkaa. Saattaa olla, että sivulta kuuluvat äänet ovat haavoittuneita poisvetäväin omien
miesten aiheuttamia, silti pyrkii Voronkov varovaisuuteen. Edessä näkyy tumma metsänreuna. IJseamman
miehen ryhmä tulee kohti. Voronkov tuntee horjuvansa
väsymyksestä. Runsaasta verenhukasta heikentyneet
voimat pettävät vasta etuvartiomiesten luona. Siitä viedään molemmat miehet rannalla odottavaan rekeen.
Voronkov palaa tajuihinsa, hevosen kaviot paukahtelevät ryrmikkääsri jäätyneen tien pintaan, taivas pimeän
metsän yllä alkaa seestyä, muutama tähri vilkuttaa kuin
tervehdykseksi kuoleman porteilta palaaville miehille.

1.
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Etuvartioasema Summa-Leipäsuo Talvisodassa

EMIL LAPPALAINEN

3. PRIKAATIN yksiköt olivat monenlaisten vaiheiden
ja vaikeuksien kautta kulkien ehtineet Raudusta irtaantumisensa jälkeen aina Leipäsuolle saakka. Raudusta
vetäytyminen tapahrui saarrostusuhan pakottamana ilman suurempia taisteluja.
Takana ovar vanhan vuoden puolella kaydyt vasraisku- ja viivytystaistelut. Ne sisälrävät monen monta
murheellista tarinaa molempien riitapuolten miehistön
kohdalla.

Oltuamme kuukauden päivät reservijoukkona varsinaisen pääpuolustuslinjan takana, jolloin teimme kovalla kiireellä linnoitustöitä mahdollisen pääpuolustuslinjasta vetäytymisen varalle, meidän vuoromme tuli
jälleen ottaa rintamavasruu. Se tapahtui joskus tammi
vaihteessa vuonna 1940.
-helmikuun
Koko tuon linnoitustyöaikamme olimme saaneet
"nauttia" todellisesta "römpsäsateesta". Olihan työnämme oleva linja sopivasti varsinaisen miehitetyn puolustuslinjan takana parhaan keskiraskaan tykistön kantomatkan ulottuvilla. Varsinaiset linjajoukot pääsivät vähemmällä samaisesta onnesta, sillä rintamalinjat sijaitsivat vaarallisen lähellä toisiaan. Rintamalinjaan tarkoitetut paketit menivät yleensä yli osuen jullilleen meidän vähän raaempana työskentelevien niskaan. Antoivathan jokapäiväiset tönkimisemme ja ampuma-alojen
hakkuumme oivallisia, aina tuoreita maaleja päivisin
jatkuvasti yllämme liihoitteleville tiedusrelukoneille.
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Runsastuloisin laskemamme keskitys kesti noin viisi
minuuttia, jona aikana saimme työmaallemme runsaan
sadan metrin matkalle yli kolmesataa "lähetystä".
Olimme silloin kaivamassa konekivä{ripesäkettä, josta
katselimme "ilotulitusta" silmät juuri ja juuri montun

reunalle ulottuen.
Myöhemmät tiedot kertoivat olleenkin kaksisataaviisikl'mmentä eri kaliberista tykkiä tulitramassa koko
ajan parin kilometrin levyistä rintamalohkoamme. Ei
ihme, että keskirykset joskus olivatkin niin runsastuloisia.
Kattilaojan asemat, jotka otimme vastaan, olivat
heikosti varustettuja kaivantoja. Konekivääripesäkkeet
kuirenkin katettuja, jopa niin, että miehisrö saattoi
niissä kokonaisuudessaan asuakin. Ainoastaan vartijan
oli oltava ulkopuolella. Pesäkkeiden karot eivät olisi
kestäneet kranaattien osumia, mutta mainioita sirpalesuojia ne kuitenkin olivat.
Taisteluhaudasta kiemurteli kapea kaivanto pesäkkeeseen, joten maan päällä käymättä voi liikkua kiväärijoukkueen korsun ja pesäkkeiden välillä.
Päästessämme reservistä tulilinjaan runsimme olomme turvallisemmaksi, kuin ollessamme välittömässä
rintamalinjan takaisessa takalinjassa.
Leipäsuon asemalta oli linjaan matkaa kuusi, seitsemän kilometriä. Huoltotie etulinjaan ylitti Mustaojan
neulapadon siltaa pitkin. Silta oli, ihme kyllä, säilynyt
aivan ehjänä.
Yhtään varsinaista täysosumaa eivät edeltäjämme
kertoneet sattuneen pesäkkeisiin enemmän kuin korsui-

hätääntyneen näköinen. Hän aivan vapisee matkan varrella kokemastaan pelosta ja järkytyksestä. Tuliia ei
aluksi saa sanaa suustaan työntyessään hikisenä ja npai-

sena korsun ovesta sisään. Matkan jatkamisesta hän
kieltäytyy kokonaan kokemiensa kohtaloiden pelästyttämänä.

On synkkä talvinen yö. Kranaatit ujeltavat ilmassa.
Räjähdykset seuraavat toinen toistaan katkeamattomana ketjuna. Linjan takamaasto on kynnetty aivan mustalle muralle. Ei yhtään ehjäksi jäänyttä puuta ole pystyssä entisessä niin jyhkeässä valtionmetsässä. Maa on
täynnä entisiä kranaattikuoppia ia uusia syntyy jatku-

vasti lisää. Vielä äskeiset tutut maastokohdat

Katettu Konekivääriasema

hinkaan. Hymyssä suin asetuimme "taloksi". Eihän tarvinnut endä kulkea tuota viiden kilometrin matkaa Leipäsuon aseman takana olevalta majoitusalueeltamme ainaisessa ranusateessa linnoitustyömaalle.

Pakkaset olivat myös suurena kiusana keskitalven aikana joutuessamme usein tuntikaupalla olemaan lentokoneiden kanssa piilosilla. Hyvin usein ne matkallaan
sisämaahan vähensivät kuormaansa kohdallamme.

Nyt ainoastaan vartiovuorot vetävät kiinni mdäråajan
kuluttua, lukuunottamatta torjuntarähinöitä, joissa on
jokaisen oltava ruodussa. Jokikisen kerran olemme saaneet viedä tilillemme torjuntavoiton. Joskus se on vähällä ollut päättyä toisinkin.

Olen taistelulähettialiupseerina 1. KKK/3.Pr.:n II
joukkueessa. Kollegaani, joka joutuu vastaaviin tehtäviin, en kadehdi, mieluummin päinvastoin.
Lähtemättömästi ovat jäneet mieleeni ne monet rintamaoloissa tehdyt yksinäiset lähettimatkani.

ovat

muuttuneet aivan toisen näköisiksi.
Niitä ei tunne enää, valittaa komppanian lähetti.
En ollut osata tännekään tuossa pimeydessä. On aivan
mahdotonta lähteä jatkamaan matkaa, saa hän sanotuksi. Se on suorastaan itsemurhayritys.
Tehtävän tiedän ilman muura lankeavan lähettitoverini tehtäväksi, sillä olen juuri tullut toisen tehtävän
suoritusmatkalta. Kuinka ollakaan! Hänkin alkaa valittaa huonoa vointiaan. Ei ole oikein kunnossa. Häntäkin
lähtö peloittaa. Siinä huonovointisuuden syy.
Kaikki kuolevaiset tuntevat pelkoa vastaavanlaisessa
tilanteessa. Onhan suorastaan kumma, jos matkalta selviytyy ehjin nahoin. Tilanne on muuttunut sellaiseksi,
ettei kukaan ole halukas lähtemään yksin tuollaiseen
tuiskuun. Emmehän kuolemaa voi paeta. Se voi kohdata yhtä hyvin olimmepa missä tahansa, mutta haavoittua matkalla, ja jåÄdä kentälle pakkaseen virumaan, on
kaikkein suurin pelon aihe. Kaikki, niin eläminen kuin
kuoleminenkin, on yksin Jumalan kädessä, mutta sittenkin huolehdimme kohtaloistamme.
Aina siellä, missä on toisiakin tuntee enemmän turvallisuuden runnerta kaikissa tilanteissa, mutta ollessaan aivan yksin tuollaisessa helvetissä on se aivan toista.

Jonkun on kuitenkin mentävä. Viesti on tärkeä.
Kaikkien katseet kohdistuvat minuun. Se tietää sitä,
että kohta saan määräyksen lähtemiseen.
Seuraavassa hetkessä epäilykseni osoittautuvatkin oikeaksi. Onhan komppanian lähetti jo kuin ylemmästä
portaasta. Eihän häntä voi pakottaa. "Sairaus" on este
myöskin ja sitä pelkurit yleensä käyttivätkin tekosyynään.

I

Olen juuri palannut pitkin linjaa olevien konekiväärien luota tiedustelumatkalta. Komppanianpäällikön

lähetti saapuu kiväärijoukkueen korsulle, jossa mekin
olemme joukkueenjohtajan \anssa silloin tällöin alivuokralaisina. Hänellä on viesti eteentyönnettyyn tukikohtaamme, jonne korsultamme on matkaa vielä kilometrin verran. Komppanian komentopaikan ja korsumme välillä on lähetti saanut kokea tavallista ankaramman tykistökeskityksen. Mies on saavutruaan kovasti

On vietävä eteentyönnetyn tukikohdan miehille kehoitus vetäytyä yön aikana, ellei toisenlaista käskyä tule. On seurattava tilannetta, jos suinkin on mahdollista, vielä toistaiseksi, aamuyölle asti. Kaikki valmistelut
on tehtävä vetäytymisen varalle.
Tilanne on muuttumassa. Painostus Summassa on
kehittynyt läpimurtoa enteileväksi ja tuo kauhea tykistötuli meidänkin lohkollamme kuuluu siihen samaan
operaatioon.

Puhelinyhteydet kaikkialle ovat katkenneet. Vain lä43

hettien viemät viestit menevät perille, jos menevät nekaän.

Määräyksen saatuani valmistaudun heti matkaan. Ei
ole ensimmäinen kerta, että on lähdettävä saavuttuaan
heti uudelleen. Nyt on poikkeuksellisen ankara tykistötuli jatkunut taukoamatta edellisestä illasta lähtien,

jatkuen edelleenkin. Siitä johtuva pelon tunne sydämessä jätän korsun lämpimän tuijunvaloineen ja nousen
maan pinnalle.
Kumeat lähtölaukaukset kuuluvat toisesta ja kranaartien räjähdykset toisesta suunnasta. Tällä kertaa ei
niitä tule aivan lähiympäristöön. On kuin tyyntä myrskyn edellä.
Vartiomies seisoskelee valppaana hänelle ampumahaudan viereen tehdyssä poterossaan. Taivas on tällä
kertaa ohuen pilvikerroksen peitossa, estäen tähtien jokaöisen kimalluksen. Synkkä pimeys peittää tienoon.

tulleeseen kuoppaan.
Aikoessani lähteä jatkamaan, kuuluu taas varoittava
vihellys. Painaudun takaisin kuopan pohjalle. Armoton
räjähdysten sarja tärisyttää maata, nyt jonkinverran lähempänä kuin äskeisellä kerralla. Sarjan aikana leimahraa verenpunainen tulenlieska yhden kranaateista räjähtäessä korkealla puussa. Se katkeaa poikki latvaosan pudoressa

rytisten maata kohti. Seuraa pieni tauko ympäseuraavat toi-

rilläni. Kaikkialla muualla räjähdykset
siaan.

Kauhun tunne ja pelko vakaavat mieleni. Olen yksin! Kukaan ei tiedä minua kaivata pitkaan aikaan, jos
jään virumaan tänne. Löytänevätkö koskaan. En myöskään voi palata takaisin ilman, että olen annetun tehtävän suorittanut. On vain yksi ainoa mahdollisuus

jatkaa matkaa.
Oi hywä Jumala, varjele minua vahvalla kädelläsi.
Ainoastaan Sinun johdattamanasi voin päästä perille.
Turvaudun jälleen ainoaan auttajaani, joka on aina ennenkin ollut parhain matkakumppanini näillä matkoil-

':

r
mare@, .','
valokwettrns
v. 1944"
L€{Få§{r

räiskis, viheltää ammussarja räjähtäen siiHuiiiiii
- jonne olen pyrkimässä. Suojaudun vaistonä suunnassa,
maisesti lähinnä olevaan, äskeisen keskityksen aikana
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Ryntään äkkiä ylös tietämättä varmaa suuntaa, mihin olisi mentävä. Koko tienoo on aivan oudon näköinen ja poluista ei ole jälkeäkään näkywissä.
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Räiskis, parkaisee räjähtävä ammus aivan lähelläni.
Nyt ei varoittavaa vihellystä kuulunut ollenkaan. Ilmanpaine lennättää minut kohdalleni sattuneeseen kra,
naartikuoppaan. Mutaa ja jäätyneitd maanpalasia putoi lee ilmasta päälleni. Suojelen käsillä päätäni. Minuun
sarruvar palaset eivät onneksi ole kovin isoja, joten säästyn suuremmilta kolhaisuilta.
Kaiken mentyä ohi tunnustelen kehoani mahdollisten sirpaleosumien varalta, mutta kaikki tuntuu olevan
kunnossa, onneksi.
Kiitän suojeliiaani kaikessa hiljaisuudessa ia alan
pohtia keinoja näin akkiä katkenneen matkani jatkamiseksi.

Ennen ialkaisin tehtävän matkani aloittamista jätän
kaiken matkan varrella mahdollisesti sattuvan tai sattumatta jådvdn Jumalan kasiin. Ainoastaan Hän voi johdattaa tällaisen heikon maallisen vaeltajan onnellisesti
määränpäähän ja sieltä takaisin, olipa matkan varrella
minkälaiset melskeet tahansa.
Ehdittyäni pienen matkaa lähtöpaikastani, en voi
enää tuntea monta kertaa kulkemiani maisemia ollenkaan tutuiksi. Kaikki polut ja suksenladut ovat hävinneet. Kranaattikuoppia on toinen toisensa vieressä joka
puolella. Korpimaastosta roiskunur muta ia suoturpeet
ovat sekoittaneet kaiken niin oudon näköiseksi. Kaatuilleita puita on pitkin ja poikin. Eri mittaisia kranaattien katkomia kantoja törröttää muistona aivan äsken seudulle osuneen ankaran keskityksen jäliiltå.

M

Jälleen ujellus, ja nyt räiskähtävät kranaatit takanani. Arvaan keskityksen olevan siirtymässä siihen suun-

raan. Kokoan kaiken tarmoni jatkamiseen, sillä usko
matkan onnistumiseen alkaa horjua. Ei auta jäädä pitemmäksi aikaa paikoilleen. Kiireesti vain matkaan,
sillä nyt on taas menosuunnassani rauhallisempaa.
Hyppimällä kuopasta kuoppaan jatkuu etenemiseni,
kunnes eteeni tupsahtaa piikkilankaeste. Olen kadottanut suunnan ja mennyt päin etulinjan piikkilankaesteträ. Härkähdän erehdystäni. Olen mennyt ohi omien
linjojen suonotkon kohdalla.
Orpouden tunne saa yhä enemmän valtaa mielessäni.
Karttaa ei mukanani ole ja tienoo ympärilläni on aivan
outoa. Kompassi onneksi on!
Palaan takaisin äsken kulkemaani suuntaa seuraten
mahdollisen miinavaaran takia. Kuljen sinne ja kulien

ränne etsiessäni päämåärddni johtavaa kulkusuuntaa,
kunnes vihdoin viimein kuin sattumalta osun jälleen
seudulle jonka voin tuntea. Löydän etsimäni.
Joukkue saa tiedon vetäytymisestä. Poistun heidän
luotaan yön synkkyyteen, kranaattien ujellukseen ja
räiskyntään. Koetan olla varovainen. Suojaudun aina,
kun vain kuulen varoirtavan ujelluksen. Etenen kuoppa
kuopalta, kunnes jälleen ranu osuu lähelläni olevaan
puuhun. Tuli leimahtaa ja puunrunko katkeaa puolipuun kohdalta latvaosan pudottua pysryasentoon maahan. Siitä se kaaruu hiljalleen toisten puiden oksia
myöten maahan peittäen minut alleen. Säilyn taaskin
täysin ehjänä.
Kaikkea nähneenä ja kaikenlaista kokeneena pääsen
vihdoin takaisin joukkueemme korsulle. Siellä ei ole tapahtunut sillä aikaa tavallisuudesta poikkeavaa kaiken
myllertävää tykistötulta lukuunottamatta. Ilmoitan
Sa-h*a

Etulinjan yhteyshautaa

tehtäväni tulleen suoritetuksi annettujen ohjeiden mukaisesti.
Kaikki on niin kuin ollakin pitää. Kukaan ei tiedä
matkani vaaroista eikä vaivoista. Kukaan ei edes tiedustele sellaisia.
Yö päättyy jälleen, kuten jokaisen yön täytyykin tehda. On vielä aamuhämdrd. Pilvet ovar menneet tiehensä
ja taivas on jokseenkin kirkas.
Palaan pitkin ampumahautaa joukkueemme äärimmäisenä oikealla olevan konekiväärin luota. Ehdittyäni
ensimmäisen kiväärin vartiomiehen luokse jäämme juttelemaan yön tapahtumisra.
Edessämme on laakeasti rämeelle laskeva rinnemaa.
Varsinaiseen metsänreunaan on markaa toista sataa
metriä, sillä suolla ei ole puustoa juuri ollenkaan.
Suon yli kulkee aikaisemmin siinä suunnassa olleiden
etuvartiojoukkojen huoltotie. Sitä pitkin etenee miesjoukko, joka on ilman lumipukuja. Päällystakit on
heillä yllään ja kivääri rennosti hihnasta olalla. Etenemisessä ei ole minkäänlaista järiestystä. Kävelevät vain
sellaisessa epämääräisessä rykelmässä. Kukaan, joka
mahdollisesti on heidät havainnut, ei kuitenkaan ole
suorittanut hälytystä. He ovat nähtävästi pitäneer heitä
vielä edessä olleina omina joukkoina, jotka kaikessa
rauhassa ovat sieltä vetäytymässä pois. Samaa mieltä on
myöskin konekiväärin vartiomies. Alan epäillä sellaista
mahdollisuutta juuri siitä suunnasta, sillä en ainakaan
tiennyt asian niin olevan.
Toimitin ensimmäiselle konekiväärille hälytyksen.
Miesten ehdittyä ulos pesäkkeestä on joukko edennyt
niin lähelle, että voimme heidät tunnistaa aivan varmasti.
Avaamme käsituliaseilla tulen noin viisikymmenmiehistä miesjoukkoa kohti. Kukaan ei vastaa tuleen.
Etsivät vain itsekukin suojaa kuka mistäkin, alkaen samalla vetäytyä takaisin metsänreunaa kohti. Naapurit
ovat tainneet saada väärän tiedon tilanteesta. Etuvartion
vetäytyminen on nähtävästi käsitetty yleiseksi vetäytymiseksi.
Vain hyvin harva hajanainen laukaus tulee suolta heidän tehdessään parhaansa päästäkseen takaisin metsän
suojaavaan syliin kenenkään siinä kuitenkaan onnistumatta. Parhain saavutus on jonkun päästessä aivan metsän reunaan asti. Sanantuoja ei jäänyt tekemään selkoa
tapahtuneesta.

Konekivääriä emme tarvitse ottaa avuksemme ollenkaan, käsituliaseet riittävät.
Aamun kuluessa saamme käskyn jättää asemamme.
Vastapelurimme on tehnyt läpimurron Summassa ja
meitä uhkaa saarrostuksiin joutuminen. Joukko panssareita on käynyt jo Leipäsuon asemallakin. Asema-aukiolla käydyssä taistelussa on osa niistä löytänyt määränpäänsä, toisten lähtiessä hakemaan apuvoimia.
Jälleen viestin kiidättäminen pitkin etulinjaa oleville
konekiväärien miehistöille. Näin päiväseen aikaan se
käykin aivan leikiten yölliseen matkaan verrattuna.
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Vetäytyminen Mustaojan takamaastoon neulapaNeulapadon silta onkin
kohdallamme ainoa mahdollinen paikka Mustaojan
ylittämiseen. Se on ihme kyllä säilynyt aivan ehjänä.
Käskyn saaneet irroittavat konekiväärinsä, jättävät
asemansa kiväärimiesten vartioitavaksi ja lähtevät ahkiossa vetämään kalustoa annettuun tavoitteeseen.
Viimein jättävät myöskin jalkaväkikomppanian miehet rintamalinjan. Jäämme aivan viimeisiksi laittamaan
ansat kaikkiin mahdollisiin paikkoihin. Miehistökorsun ovenrivasta lähtevän sytytyslangan päähän panemme sellaisen paukun, ettei siitä mahdollisen räjähdyksen jälkeen ole enää asuttavaksi.
On sääli jättää turvaa ja lämpöä antanut asuinsija ja
lähteä aivan tuntemattomia kohtaloita kohden taivasal-

puumme. Tilanne on meille erittäin huono.
Puolustus on joen itäpuolella kokonaan romutettu,
joten ei ole mitään muutakaan mahdollisuutta kuin
pyrkiä joen toiselle rannalle. Aikaa ei ole hukattavaksi.
Miehet tietävät kertoa että aina, kun vain joku yrittääkään ndyttdytyå metsän reunasta mennäkseen sillan
yli, alkaa niin kauhea konetuliaseiden "tulitus", ettei
nyt uskalla kukaan yrittääkään.
Pohdimme miehissä synrynyttä tilannetta, mutta
mitään muuta ratkaisua emme löydä. Siitä on mentävä,
kävi sitten miten tahansa.
Konekiväärimme ovat onneksi ehtineet joen toiselle
puolelle ennen perääntymistien tukkeutumista.
Kiväärikomppanian mies tekee ensimmäisenä yrityksen. Kivääri on jääkärillä selässä ja sukset molemmissa

le,

käsissään. Hänen ilmestyessään metsän suojasta aukealle alkaa parinsaden metrin päässä olevasta metsänreunasta kuulua laiskasti papattavan "Emman" sarja. Pian

toa- myöten, kuuluu käsky.

pakkaseen.

Ehdittyämme joukkueenjohtaja S. Potinkaran kanssa
viimeisenä Neulapadon itäpuolella olevan aukon reunaan on metsänreunassa vielä joitakin, jotka eivät olleet
uskaltaneet lähteä ylittämään sillalle asti ulottuva aukeaa ja aukean takana olevaa siltaa. Tuota vaarallista
matkaa kertyy kaikkiaan satasen metriä. Matka ei sinänsä ole pitkä, murta aukean eteläreunaan ovat läpimurtautujat heittäneet useampia konetuliaseita katkaisemaan perääntyjien tien. Toiset tietenkin käyvät, huomattuaan asemat tyhjiksi, rintamasuunnasta kimp46

siihen yhtyy terävämmin naputtava konekivääri.
Ta, ta, ta, ta, kotkottaa konekivääri katkeamatonta
sarjaansa tyhjentäen vyötään tuon yksinäisen juoksijan
pään menoksi. Samoin tekevät parhaansa kaikki toisetkin, kuinka monta niitä siellä sitten lieneekään.
Ammunta ei näytä alkuun tehoavan. Mies juoksee
vain.
Yhä uusia kotkottajia liittyy leikkiin mukaan. Kuin-

kahan hänen käy. Pidätämme henkeämme pojan puolesta.

Nyt!

nyt mies sai osuman. Hän kaatuu suul-

- hevosten- kaviouraan, joka on tielle syöpynyt verraleen
ten syväksi. Hän on juoksunsa juossut. Tai haavoittuiko vain?
Kuinkas meidän kay? Samalla tavalla, mitenkäs
muuten?
Pohdimme vielä muita mahdollisuuksia, mutta mitään ei keksitä. Virta on sula, kahlattavaksi se on liian
syvä. Pakkanen ei myöskään kehoita puolestaan sellaiseen. On turvauduttava tuon äskeisen nuoren miehen
uhkarohkeaan yritykseen. Jossakin tapauksessa se voi
onnisruakin.

Etulinjan maasto on kynnetty nurin,
ei yhtään ehjää puuta iälellä

roimintaoh jeita.

Joukkueenjohtaja heiluttaa miestä jalasta, mutta
nährävästi ei saanut minkäänlaista "vasrausta", koska
hän painaa päänsä niin lähelle kuin suinkin kuunnellen
hengittämistä. Sitten hän kääntää päänsä katsoen puoleeni pudistaen samalla päätään. Mies on kuollut, arvaan.

Seuraal ärjäisee Simo, pompaten samalla pystyyn ja

alkaa vetää minkä kintuistaan vain pääsee.
Hetkeäkään arkailematta seuraan häntä. Hän painaa
päänsä hartioiden sisään, kuin sillä tavalla päällensä
suojaa hakien. Luulen itsekin tehneeni niin.
Siksi aikaa kun olemme maassa, ammunta lakkaa,
murra jälleen noustessamme alkavat kaikki putket jälleen puhua. Tulee luotia kuin kylvömiehen kourasta jyKalustoa siirretään ahkiossa vetäydyttäessä
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Luulisin, ettei giljotiinin lavalle käyminen ole sen
kauhistuttavampaa, kuin lähtömme juoksuun tuon aukean yli. Todellinen kujanjuoksu on alkamassa!
Käymme ylikersantti Potinkaran kanssa yhtäaikaa
tuohon epätoivoiseen l,ritykseen. Teemme yksityiskohtaisen suunnitelman etenemisestämme. Ensimmäinen
tavoite on tuon miehen luona. Siinä lyömme maihin.
Lopun jaksamme juosta nopeammin, kun pidämme siinä hengähdystauon. Tuo on suunnitelmamme runko.
Ehdin nytkin pyytdd P1,hää Isää "pitämään kädesrä
kiinni" tuon matkan aikana ia se rohkaisee mieltä. Tunnen rauhoittuvani.
Kaikki on valmistal Joukkueenjohtajani pinkaisee
sopimuksemme mukaisesti metsän reunasta aukealle.
Seuraan hänen kantapäillään muuraman askeleen päässä. Hurja ammunta alkaa siinä silmänräpäyksessä, kun
ilmestymme näkyviin.
Saavuttaessamme ensimmäisen "yrittäjän" paiskautuu edelläni juossut maahan hevosten kaviouraan. Teen
itsekin samalla tavalla. Luulin jo joukkueenjohtajan
saaneen osuman, niin seisovilta jaloiltaan hän teki maahanmenonsa. Olimme siinä hetken aivan hiljaa, sillä
hädissä tehty juoksu hengästytti kovin.
Viimein edessäni oleva alkaa tunnustella maassa makaavaa saadakseen selville hänen todellisen tilansa. Seuraan riiviisti hänen liikkeitään ja mahdollisesti antamia

viä. Toisinaan läheltä ohittanut kuula saa aikaan ilmaryhjiön suun edessä. Silloin joutuu haukkaamaan tyh1ää. Muutenkaan ei henki tahdo kulkea ollenkaan. On
tukahduttava tunne. Kuolemanpelko vaikuttanee osalraan syntyneeseen tilaan.

Sillan kaiteet rapisevat luotien iskeytyessä niihin.
Matka ei tunnu jatkuvan yhtään. Se on kuin unissa
juoksemista. Jokainen askel on oma tapahtumansa.
Ifilloin askel katkeaa kesken? Ei vielä, eikä vielä satu.
Jokainen hetki voi olla viimeinen. Ta, ta, ta, taiarata,
tata, rata, tata kuuluu selvästi ja ne kaikki lähetetään
meidän vaivaisten päiden menoksi. Vielä sekunti, pari,
niin olemme voittaneet. Kaide päättyy jo. Vielä viimeiset askeleet ia hyppäys penkalta sivuun. Elämän on vielä mahdollisuus jatkua. Kiitos suojeluksestasi, on ensimmäinen selkeä ajatus kaiken tuon jälkeen. Meidän
kohdaltamme on kujanjuoksu päättynyt onnellisesti.
Pikajuoksu täydessä varustuksessa ja kovassa pakkassäässä, kauhun ja pelon lisäksi, saa meidät vapisemaan.
Makaamme hetken hangella sanaakaan sanomatta. Mielestämme kaikki on kuin pahaa unta, josta nyt olemme

heränneet. Kuin painajaisunen jälkeen herääminen
tuottaa suurta mielihyvää, olemme mekin nyt onnellisia selviydyttyämme elävinä ja ehdin nahoin tuosta takanamme olleesta kujanjuoksusta.
Meidän jälkeemme yrittävät samaa vielä nekin, jotka
jäivät joen toiselle puolelle, toisten onnistuessa, mutta

monen jäädessä puolimatkaan. Heidän kohdallaan oli
i,
sota sodittu.
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YLÖS poiat. Alkakaa panna hynttyitä kasaan. Olis
telttaa.
Siirrettävä. Lähdettävä. Juurihan tähän tulimme.
Ei -ole nytkään teltta vielä kunnolla lämmetä ehtinyt,
niin jo pitä taas lähteä. No, eipä ole ensikerta.
Niin se vaan on. Käskettiin vielä pitämään kiirettä.-Juna on kello 7 Sakkolassa ja siihen pitää ehtiä, että
koettakaapas panna höpinäksi.
J^^, että taas päästään ihan oikealla junalla. Mihin, onko tietoa.
Eipä sitä ole vielä kertaakaan sanottu osotetta
- milloin on lähdetty. Ryssä kyllä tietää, pitäs
meille,
siltä käydä kysymässä.
Niin. Se kyllä on tosi. Aina ne ovat toivottamassa
tervetulleeksi,
saavuttuamme johonkin uuteen paikkaan. Kovadäniset toitottavat, että tervetuloa jääkärit,
järiestämme teille tulonne kunniaksi oikein juhlallisen
ilotulituksen tänäiltana. Siitä jo tietää kaikista ensimmäisen tehtävänsä siinä paikassa. Kaiva potero heti, ennekö reppua ehdit pois heittää. Tämä "ilotulitus" toteutuu aivan varmasti. Kehoittavat ne joskus heittämään
aseet ja tulemaan heidän luokseen.
Missä vapaus ja veljeys vallitsee. Pois tästä kapitalistisesta orjuudesta. Jätit sen sanomatta.
Niin nopeasti pitäs lähteä. Ei kai me poikia jätetd.
Mitä poikia.
- Kolmatta loukkuetta. Nehän
eilenillalla
- eivätkä vielä ole palanneet.
reisuun
Jaa niin se partioporukka. Kyllä niitten pian pitulla, ennekö päivä valkenee.
Ota sukkaskin, ne on nyt kovin tarpeen. Pakka- jatkuu. Asteista ei tiedä. Ei ole muuta mittaria,
nen
kuin vesitippa nokan päässä, jos se jäätyy ennekö tipahtaa, on pakkasta päälle kolmenkymmenen.
Lähtöön tuli peruutus. Lähetti sanoi tuossa ulkona,- että älkää purkako telttoia ennekö uusi määräys annetaan, ehkä mahdollisesti illalla.
Annetaanko sillonkaan. Jos ovat vaikka ampuneet
meidän junan ilmaan. Me vain istua jömötetään reput
selässä ja odotetaan.
Ei. Ne oli saaneet tietää, että JiiPeetä viedään ja
panna matalaks koko junan meidät siinä mukaaikoivat
na. Päivällä se olis ollut niille helppoa.
On ne kanssa aika puuropäitä. Lähteä nyt päivällä
viemään meitä junalla.

-taas siirrettävä

{
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No peruhan ne. Oli senverran sytytys myöhäsellä.

- Mistä tämä peruutus tosiaan johtui.
- p213is on kuulemma kanssa tullut. Olivat muuta- kuin jääklimppejä. Ryssä oli ampunut tykeillä
mat
Vuoksen jäätä rikki niiden edestä, koettaen saada paluutietä poikki ja melkeinpä onnistuikin. Moni siinä
oli mulinut näissä avannoissa. Kaverit kuitenkin auttoivat ylös fa tänne, sillä vaatteet olivat melkein heti
jäässä ylös noustua.
Se ei ole ihme, tällaisella pakkasella. Jäikö ketään
matkalle.
Sitä en tiedä, mutta ei suinkaan. Kaippa siitä jo- olis mainittu.
tain
Niissä reisuissa on ollut ihmeen hyvää tuuria mitä
tuon vuoksen ylitse on tehty. Onko niissä ketään kaatunut. En minä ainakaan tiedä.
Ei. Muutama lievä haavoittuminen on ollut, ei
muuta.
Jääkärir on jääkäreitä.
- Ätt
aa pojat leuhkiko. Se voi olla seuraavalla kerralla meidän vuoromme.
Jos lähdetään.

-

sinä iltana junaan lastaus ja lähtö kohti uutta tuntematonta. Kukaan
ei tiennyt minne, mutta ei tainnut monikaan sillä tietä-

Niin kuitenkin kävi, että JP:lle tuli

misellä, taikka tietämättömyydellä itseään rasittaa. Se

oli yhden tekevää mihin mentiin. Soti sotansa

siellä
hällä.
taikka täällä, välipä
Junassa oli oikein mukavaa. Vaunut olivat kohtalaisen lämpimät, niin, että pakkasen ja ulkoilman karkai-

semat jåäkärit nukkuivat mullivaunun laverilla, niin
kuin hotellissa. Eivät rasittaneet hermojaan sotimisella,
pommienpelolla eikä yleensä millään, vaan kuorsasivat
vaunujen kolinasta ja heilumisesta piittaamatta rauhallista untaan siihen saakka kunnes juna pysähtyi ja herä-

tettiin.
Silloin oli vielä yö. Paikka näytti olevan aivan korpea. Asutuksen merkkejä ei näkynyt missään. Rautatie,
seka jonkinlainen hevostie toistensa läheisyydessä, ilmaisivat ihmisten olemassa olosta. Jumalaton pakkanen natisutti vaunuja, niiden vähin erin tyhjentyessä levänneistä jääkäreistä. Lumi kirskui lapikkaiden alla ia

oli kuin olis saunassa lykkinyt. Purkamikävi
nopeasti.
Sen jälkeen komennettiin suksille ja
nen

suksen luisto

alla
I
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matka jatkui. Kukaan ei tiennyt missä kohtaa Suomea
olimme. Ehkä sentään joku senkin tiesi, mutta meille
se pysyi salaisuutena. Ei tiedetty, oliko juna tuonut
meitä kymmenen, vaiko 500 kilometriä. Se arvattiin,
että itdrajalla jossakin olimme. Kovin likellä sotatoimialuetta emme kuitenkaan olleet, sillä jo sodan ääniin
rottunut korva ei ottanut mitään sellaista, mikä olisi
edellyttänyt rintaman läheisyyttä.
Hiihtämällä emme kovinkaan pitkaa matkaa edenneet. Eteemme tuli parempi aurattu autotie. Saimme
tietää matkamme jatkuvan tästä autokuljetuksena. Pienen aikaa odotettuamme autokolonna saapui. Lastaus
kävi nopeasti ja matka jatkui jälleen. Tämä kyyti oli
kylmää. Tällainen tulipalopakkanen ja avonaiset kuor-

ma-auton lavat joissa istuimme. Viima oli hyytävää,
vaikka kuinka yritti suojata itseään ja painua alemmaksi. Onneksi jollakin oli senverran älyä, että aina måä,rdtyin väliajoin autot tyhjennettiin ja me pojat juostiin
näiden perässä pari kolmesataa metriä kerrallaan, jonka
jälkeen autoon jamatka jatkui. Näin pysyimme tämän
matkan sulana.
Loimolan kylä oli päämäärämme. Tämä selvisi sitten
kun sinne pääsimme. Vähin äänin valkeni myöskin se
tarkoitus, minkätähden meitä sinne niin kovalla kiireellä tuotiin. Jo kuuluisaksi kovista taisteluistaan tullut Kollaa, sehän se oli repeämispisteessä ja tarvitsi
apua. Puolustaiat olivat jatkuvan ja ankaran paineen
alaisena aivan näännyksiin uupuneita. Ne vähät mitä
heitä enä oli jäljellä. Lepäämään ei ollut ehtinyt, vaan
ainaista asemissa olemista, keskitystä, iskua ja jos minkälaista, se oli kuluttanut heidät loppuun. Me emme
olleet ainoat avuntuojat. Täydennystä oli tullut ja tuli
edelleenkin, mutta ne olivat niin vähäisiå mdå,riä,, ettd
eivär suuriakaan helpottaneet.
Aluksi jouduimme partiotehtäviin. Pienillä ryhmillä
partioimme, tehden pitkiä kiertoliikkeitä ja tällätavoin
pääsimme vihollisen selustaan, niiden siellä olevia tykisröasemia häiritsemään.

Junassa oli oikein mukavaa
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Kollaan etumaastoa helmikuussa 1 940
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Sitten eraänä päivänä, kom ppanianpäällikkömme
kapteeni Honkanen otti m eidät puhutteluun, lausuen
muun muassa:
Sotilaat. Olen saanut meille täksi illaksi pienen,
- kunniakkaan tehtävän. Vihollinen hyökkää raimutta
vokkaasti parhaillaan lohkon vasemmalla sivustalla. Ne
ovat saaneet läpimurron ja kaivautuvat. Meidän on
riennettävä tämän pienen fa urhoollisen puolustajaryhmän avuksi ja ajettava nämä hyökkääjät pois tästä saamastaan sillanpäästä. Jokainen katsoo nyt varusteensa
kuntoon niin, että mikään ei petä, mitään ei puutu kun
olemme tilanteessa. Lähdemme aivan kohta.
Mistä ne meille näin puhtaat lumipuvut ovat löy-

täneet.
Pannaanko me ne päällemme, nämä vanhat olisi-

vat- paljon turvallisemman tuntuset.
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Minka turvan sinä noista riekaleista

saat.

- Ei jukelauta. Meitä luullaan ihan uusiks voimiks,
- hurreiksi, näissä vetimissä. Ei niissä kehtaa
taikka
Äta nyt soita suutas. Kellekkä sä luulet

siellä

esiintyväs.
Varmaan olet taikka koitat olla hyvinkin näkymättömänä, korvat luimussa jonkun kiven takana.
Pankaa päällenne vaan, kun kerran olemme saaneet.
me pian lähdetään.
- Joko
En tiedä, mutta pankaa itsenne kuntoon. Käsky
voi- tulla koska hyvänsä ja silloin lähdettiin.
Ei näitä viitsis turhantakia kannatella. Kantamis- kuin muulilla ja näitten kanssa pitäs vielä tapella.
ta on
Et kai sinä nyt niitten alle kuole. Ota pelkka
jos luulet sen kanssa paremmin pärjääväsi.
puukko,
Tietääkö kukaan minne suuntaan sitä nyt sitten

lähdetään.

Kapuhan

että vasemmalle.
**r<

Tammikuun 24. päivä oli kulumassa loppuun. Kello
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lähentelee puoltayötä. Kapteeni Honkasen johtamana
iääkärikomppania etenee jonossa äänettömästi valkoisissa lumipuvuissa kuin ioku aaveprikaati. Matkalla ylitämme isoja aukeita soita. Pakkanen sen kuin vain kiristyi. Suksien rahina pakkaslumessa kuulosti valtavalta. Oli edettävä äänettömästi, ettei vihollinen saisi sel-

ville aikeitamme. Lisäksi loisti kirkas kuutamo

valais-

ten meidät ikäankuin kiusalla.
Komppania seis, tuli käsky edestä.
-Pienen aikaa seisottuamme kutsuttiin joukkueen- ja
ryhmänjohtajat eteen. Me muut jäimme odottamaan.
Moni oli jo pudottanut itsensä suksilta istuen niiden
peällä. Lopulta istuimme jo kaikki, sillä aika kului ja
mitään ei tapahtunut. Ilmeisesti hyökkäyssuunnitelmaa
laadittiin erittäin huolellisesti, mikä tietenkin oli tärkeää. Vihdoin ryhmänjohtajat saapuivat ja selostivat jokainen ryhmälleen tilanteen:
'
Edessämme on se venäläisten miehittämä kukkula,- johon me kohta hyökkäämme. Ensiksi hiivimme
mahdollisimman huomaamattomasti hyökkäysasemiin
tuonne rinteeseen melkein niitten nenän alle. Siinä
odotamme kunnes tykit antaa keskityksen vanjan asemiin ja sen loputtua on meidän vuoromme. Muistakaa
pysyä fokainen ketjussa kun hyökkäämme. Nyt ån pimed ja siinä on vaarassa ampua omia. Sukset jätämme
tänne. Katsokaa paikka, että löydätte omanne kun palaamme.

Katsotaan. On vaan sellainen aaninki, että ne iotka-palaavat saavat parikin suksea samaan jalkaan.
Äta ole niin pessimisti. Hyvällä tuurilla sitä on
tähänkin asti pärjätty, niin mikä sen nyr olis huononta-

nut.

-

On vaan sellainen tunne.

Siirtyminen rynnäkköasemiin oli jo alkanut. Ryhmittäin, erittäin varovasti sinne siirryimme mekin vuorollamme valmiiksi ketjuun. Paikka oli kuusikkoinen
rinne. Kaivoimme lumeen poterot ja jäimme niihin
odottamaan tykistön valmistelua. Yö oli muuttunut pimeäksi, sillä kuukin oli kadonnut, lieneekö mennyt
pilven taakse. Vaikeaa oli tosiaan tietää milloin oli vihollisen kanssa nokakkain. Oli koko ajan seurattava kavereita ja heidän liikkeitään niin tarkkaan kuin vain
näissä olosuhteissa

oli

mahdollista.

Nyt ranut lähtivät ja samassa alkoi rytinä. Tuntui
ihan siltä että niillä oli vika osoite. Tuntui kuin ne olis
meihin tähdätty. Ei, kyllä ne ereen sentään koko ajan
putoavat, mutta lähelle. Kylläpä me liki on päästy jos
ne rosiaan noin lähellä ovat asemissa. Lunta ja puunoksia putoili päällemme, sirpaleet vinkuivat ylitsemme.
Olimme matalana poteroissamme siksi kunnes tuli taukosi. Se katkesi hetkeksi, samoin kuin oli alkanutkin.
Sauhu ja pöly jäi peittämään maastoa suojaksi meille
yhdessä pimeyden kanssa. Päät nousi ylös katsomaan tilannetta. Ketjua myöden tuli käsky. Eteenpäin.
Ryömien ja kontaten ketju lähti liikkeelle. Muutaman metrin etenimme eikä tapahtunut mitään. Liikkeemme kävi rohkeammaksi, noustiin pystympään, sillä vahvassa lumessa konttaaminen oli hankalaa. Nyt aikeemme huomattiin. Konekiväärit ja kaikki muut luikut alkoivat syytää kuulaa vastaamme. Jokainen pudotti itsensä taas matalaksi aivan vaistomaisesti. Tämä vastaamme tuleva tulitus oli kuitenkin suunnattu liiaksi
ylös, sillä kuulat rapisivat noin metrin päämme yläpuolella. Ketjumme sai tulikäskyn ja samanaikaisesti oli
myöskin mentävä eteenpäin. Nousimme rinnettä ylös.
Lähenimme vihollisen asemia ja mitå lähemmäksi tulimme, sitä alempana vinkuivat kuulat. Ei ollut enää
sitä kuollutta kulmaa mikä oli alempana rinteessä.
Aluksi jouduimme partiotehtäviin
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Vuoron perää tulitimme ja ryömimme eteenpäin. Vasemmalla puolella huudettiin lääkintämiestä, siellä oli
jo johonkin sattunut. Tulitus oli ankaraa molemmin
puolin. Käsikranaatit olivat jo käytössä. Näin edessäni
mustan, kranaatin tekemän kuopan. Lähdin hinaamaan
itseäni sitä kohti. Siinä olisi parempi asema kuin tasaisessa kuusikossa. Olin jo melkein sen reunalla, kun
näin monttuun tulevan käsikranaatin. Painoin itseni
matalaksi ja ehdin, ennenkö se räjähti. Montusta sain
h1vän aseman. Siitä oli erinomainen heitellä käsikranatteja sinne missä näki suuliekin pitempään paahtavan. Avun tarvitsijoita kuului tulevan lisää. Lääkintämiestä kaivattiin mone'lla taholla, äänistä päätellen.
Vasemmalla puolellani oli ollut kaveri pienen tiuhan
kuusentantt aran takana polvillaan, konepistoolin kans sa tulittamassa. Nyt kuitenkin sitä ei ollut. Huomasin
hänen pudonneen, lysähtäneen kasaan. Ryömin hänen
rykönsä ja aiattelin auttaa, mutta sitä ei enää tarvittu
hänen sotansa oli päättynyt. Musta suojainen monrtu
tuli mieleeni ja aikomukseni oli kontata sinne heti takaisin. Kuitenkin huuto keskeytti aikeeni, karsoin ja
näin käden heiluvan kursuvasti luokseen. Kömmin sinne. Sieltä löytyi ahkio kaatuneena, sen vieressä haavoitruneena ja tiedottomana alikersantti Liuhala pudonneena kyydistä. Ahkion edessä naru kädessä makasi lääkintämies vainajana. Tämä avunpyytäjä ei saanut yksin
haavoittunutta takaisin ahkioon. Yhdessä hänet sitten
siihen kieritimme. Kaveri jäi pitämään tarakkaa pystyssä ja levotonta potilasta siinä. Minä otin narun kayden
vetäjäksi. Montaakaan metriä emme päässeet ahkion
kanssa, kun kaveri jäi. Menin karsomaan. Hän sanoi itseensä sattuneen, mutta ei pahasti. Käski minua jatkamaan yksin jos vain pääsen, itse sanoi selviävänsä ominneuvoin. Maasto oli myötämaata. Väistellen pahempia
paikkoja onnistuin viemään potilaan alemmaksi suojaan
Jääkärit etenevät valkoisissa
puhtaissa lumipuvuissaan

ja edelleen komppanian komentopaikalle. Siella oli
puoliksi lastattu sairasaioneuvo, hevonen jo lähdössä.
Tämä otti potilaani vielä rekeensä ja oli valmiina matkaan. Minä lähdin ahkion kanssa palaamaan ylös mäkeen. Pienen matkan menin, niin minut huudettiin takaisin.

Teidän on lähdettävä tuon sairaskuljetuksen mu- hevosmies ei saa pysymään näitä potilaita alallaan
kaan,
reessä yksinään. Hän on jo hermostunut edellisistä kyydeistä.

Minä lähdin. Tie kulki metsässä, taikka se ei ollut
tie, se oli vain se väylä mikä oli tullut, kun useamman
kerran hevosen kanssa oli kulfettu. Se oli pujottelua
puiden lomitse. Epätasainen maa nosti ja laski rekeä,
heilutteli ja kolautteli kantoihin. Tämä oli haavoittuneille potilaille erittäin tuskallista. Niiden oli vaikea
pysyä alallaan. Pois tällaisesta oli päästävä. Se oli heidän ajatuksensa. En yhtään ihmettele ajajan vaikeuksia
yksin kulkiessaan. Perille päästyämme emme yhtään
viivytelleet, muuta kuin kuorma tyhjäksi ja saman tien
takaisin. Sotatanner kuulosti paljon rauhallisemmalta
mitä äsken lähtiessä. Sain lämmintä saikkaa mahaani.
Tämän jälkeen käskettiin nousta mäelle, jäädä sinne ja
jos on mahdollista lähettää toisia poikia tänne alas sai-

kalle. Kiipesin ylös loppumatkan kontaten. Hyökkäyksemme oli pysähtynyt mäen harjalle. Vihollinen oli peräänrynyr, mutta oli edelleen asemissa edessämme. Ilmeisesti väsyminen ja johdon puute oli pysäyttänyt ete,nemisemme. Suuret tappiot olivat verottaneet varsinkin juuri johtajia, aliupseereja. Tästä syystä sitä siis
edelleenkin olimme nokakkain, mutta kuitenkin paljon
rauhallisemmin, mitä aikaisemmin. Meillä ei ollut sen
parempia asemia, kuin lumeen kaivetut.
Terve, mistäs sinä tulet.
- Juelg2 alhaaha. Siellä olis saikkaa. Tdäkä sais jo-
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pahasti haavoittuneena.
joku jää mulle kaveriksi saavat kaikki muut
- Jos
mennä
minun puolestani. Tulkaa apuun sitten jos senlaatuisia ääniä kuulette. Pojat lähtivät siltä kohtaa täyttämään vatsaansa.
Åamu alkoi valjeta. Tuli tieto, että pitäisi saada selvä
vihollisista, vieläkö niitä on ja kuinka paljon.
Kyllä niitä siellä vielä on, mutta niiden määrästä
ei kukaan
tiedä, joten mikäs siinä otetaan siitä selkoa.
Niin oteraan, tule kaveriksi kierrämme tuolta oi- harjun reunaa, siellä näyttirä aivan hiljaiselta.
kealta
Olen sitä seurannur jo vähän aikaa. Jddkd^ä te muut tä-

ru,*
adlr

hän.
Hyökkäyssuunnitelmaa laaditaan huolellisesti

kainen vuorotellen kayda juomassa ja syömässä. Mikäli

tilanne sallii. Niin käskettiin sanoa.
Kyllä tilanne sallii. Vanjat ovat ihan hiljaa, ei
kuulu muuta kuin polinaa ja naurua. Tuntuu ihan kuin
ne olisivat juovuksissa. Oikein kateeksi käy täällä kun
ei saa mitään kurkkuunsa. Mennään sitten, kuka lähtee
kaveriksi?

Kuinka monta meitä voi kerralla mennä. Täällä

- on ollut kova mieskato tämän yön aikana.
kun
kin ovat kai kaikki menneet, kuka
"Piippalakkeja"

Johtajat-

suorasäärisenä kuka

Aluksi etenimme hlvin matalina, mutta kun kaikki
montut, jotka matkalla ohitimme olivat tyhjiä, roh-

kaistuimme ja iarkoimme etenemistä yhä enemmän
pystyssä ja lopulta jo kävellen. Kuljettuamme näin jonkin matkaa kaverini vihelsi. Katsoin häntä. Hän näyttää suuntaa konepistoolin piipulla, eträ katso tuonne.
Pudotin itseni äkkiä matalammaksi, sillä meistä vasemmalla melkein jo takaviistossa näkyi iso porukka piippolakkeja heiluvan. Siellä oli jonkinlainen pesäke ja siihen oli kerääntynyt tavallista isompi porukka. Ihmettelin miksei ne olleer ampuneet, kun olimme niin avoimesti pystyssä torveilleet. Kohotin itseäni puun suojassa kp valmiina ja samoin teki kaveri. Annoimme toisillemme merkin, että nyt ja laskettelimme pitkät sarjat
kohti piippolakkeja. Siitä huolimatta saimme vastaamme konekivärisrä. Pesäke oli suojattu emmekä mahtaneet sille mitään konepisrooleillamme. Meillä ei ollut
käsikranaatteja, emmekä sitäpaitsi olisi sinne enää niin
lähelle päässeerkään, että olisimme voineet niitä käyttää. Mitäs nyt teemme. Ajattelimme palata takaisin.
Kuitenkin asia selveni nopeasti, sillä kp räsähti mäellä
ja sen jälkeen puhuttiin kovia sanoja. Pojat olivat lähtöpaikasramme kuulleet taistelun dä,net ja kiiruhtaneet
auttamaan. Menneet sieltä suoraa kohti kk:n ääntä ja
näin yllättäneet koko sakin. Mikäli heissä endä paljoakaan ylläträmistä oli, sillä toverit olivat surkeassa kunnossa, aivan puoli jäässä ja lisäksi heidän joukossaan oli
jo aikaisemminkin haavoittuneita. Luulen, että nämä
olisivat antautuneet muutenkin, ilman näin kovia toimenpiteitä, mutta meidän alkaessamme tulittaa oli heidan joukossaan joku joka kykeni vastaamaan tulitukseen.

Muitakin tällaisia pieniä ryhmiä löytyi, joista suurin
oli haavoittuneita. Kaikki muut olivat lähteneet köpöön, paenneet takaisin suon taakse.
Kovia oli kokenut tämä kapteeni Honkasen komppaniakin. Tämä oli tuhoisin retki. Tappiolukuja en muista endä muuta kuin sen ryhmän kohtalon missä silloin
olin. Meitä jäi kaksi j^äkäriä jatkamaan 2./JP1:ssä,
Ruohonen ja minä. Kaikki muut muurtivat yksikköä,
joko sotasai raalaan taikka sankarivainaj iin.
Näin päättyi niin sanotun "Rytinän" Tappokukkulan
osa

valtaus.
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Rajalta tuli evakkola

tien täydeltå

VUOSI 1939, sotavuosi, jolloin Koiviston Makslahden
lotat joutuivat kyselemään mihin minä menen ja missä
minun oikea paikkani on, että olisin todellinen lottasisar. Makslahti, kotikyläni, sitäkö en puolustaisi. Sieltä
en lähtisi pois, tuolta rannoilta rakkahilta. Yhtäaikaa
tuota vain puhuimme. Kannakselle alkoi virrata junia,
autoja, sotaväkeä, reserviläisiä, jotka olivat vielä osittain puettuja siviilivarusteisiin. Me lotat olimme tietysti lottavalallemme uskollisia.
Alkoi päivämme pituus! Olimme työhömme jo tottuneet jokainen omalla alallamme, kuka jv-, kuka
muonituslottana. Muonitus oli minun tehtäväni, josta
löysin todellista lottahenkeä fa velvollisuudentuntoa
isäänmaatani ja kotiseutuani kohtaan. Muonituspaikka,
Päiväsen avara tupa, piha, pyöreäposkinen Aina-emäntä

ja naapurin Hilja, jotka kaikki kuuluivat yhteen.
Oli kotoista silloin vielä, oli naapurit, koti, mutta
kaikki kyselivät toisiltaan, mitä tämä on. Tämä on salattua, emme tiedä. Kun kirkas, kaunis syksyinen aamupäivä valkeni, oli kymmeniä koneita kotimme päällä. Emme vielä silloin ymmärtäneet niiden vaarallisuutta, vaan tähystelimme taivaalle ja ihmettelimme niiden
paljoutta ja minne ne kaikki menevät. Kylämme päälla
ei ollut pommitusta. Radiosta kuulimme, ertä sotatila
oli julistettu. Kannaksen rajaka alkoi tulla siviili-ihmisiä jakarialaumoia tien täydeltä. Kuka ajoi karjaa, kuka
talutti sisarta ja jossain tuli vanhus kärryillä istuen. Tuli Makslahden vuoro joutua evakuoitavaksi. Me sinne
jääneet lotat autoimme heidän kiireellistä poislähtöään.
He lähtivät junilla, proomuilla ja kuka milläkin pääsi.
Niin sairaat kuin terveetkin menivät proomuihin tuonne hyisen veden päälle. Oli kuin lähtevä karjakin olisi
ymmärtänyt lähtevänsä kodista. Kaikkea karjaa ei saatu
kylmiin proomuihin ia ne iuoksivat takaisin kotiin.
54

Koti oli

rakas niillekin.
Makslahti oli tyhjennetty sotatantereksi. Ei ollut
enää kuin tien vieresså tavaralaatikoita, joita ei voinut
mukana viedä, ikaankuin lähtevistä muistona. Sanottiin, ettei saa ottaa muuta kuin eväät ja minkä mukana
jaksaa kantaa, sillä loput sanottiin tuotavan jälestäpäin.

Korfasiko niitä kukaan, jäivätkö ne sodan jalkoihin vai
polttiko ne tuli, emme tiedä. Me sinne jäävät olimme
muissa tehtävissämme. Työmme alkoi käydä vaaralliseksi, sillä rintama oli muutaman kilometrin päässä.
Olimmehan ainoat kanttiini- ja muonituspaikkaa lähempänä olevat lotat syystä, että miehet saivat ostaa tupakkaa, kahvia ja mitä siellä sitten olikin. Ruokaa annoimme emmekä kyselleet mistä joukko-osastosta kukin oli. Ja olihan siellä ruokatarpeita, mistä laittaa, aitat, kellarit täynnä tavara;a. Kaikki oli avoinna. 'Viekaa
ja syökää, sillä emme saa niitä mukaamme", sanoivat
lähtevät. Työmme oli raskasta sillä päivällä ei voinut
muonittaa, koska savu ei saanut nousta piipusta. Yöllä
täytyi ruoka laittaa ja päivällä juosta kellarin väliä. Kun
päivä valkeni, oli koneita päämme päallä. Juoksimme
perunakuoppiin, joista saimme pommisuojia. Sinne tuli myös ohikulkija suojaan. Siellä oli vaatan keskellä
myös hauskuuttakin. Siellä suunnittelimme, että kunhan sota loppuu, niin silloin siellä kellarissa pidetään
häät ja lähdetään lentolaivalla häämatkalle kellarin
edestä. Vaikka elämä olikin muuren synkkää, ei sieltä
silti huumori loppunut.
Koetimme pitää mielemme iloisena. Elettiin Joulua
kohti. Ensimmäinen sotajoulu! Jouluvalot eivät vilkkuneet kylässä, eivätkä joulukellot kutsuneet Joulukirkkoon. Oli tyhjää, kirkkoväki oli poissa. Oli niin kuulakas !a kirkas pakkasjoulu, ettei sellaista muistettu
miesmuistiin. Kannaksella oli suuri pommitus, kym-
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meniä koneita oli päämme päällä. Jouduimme olemaan
koko joulun pommisuoiassa, mutta säilyimme. Emme
rienneet joulun tunnelmasta mirään.

ll-

Aloimme saada myös lomia ja pian tuli minunkin
vuoroni. Kotiväkeni oli evakoitu Hämeeseen, Kuhmoisiin, joten lomani suunnittelin sinne. Matkani tuntemattomille seuduille kesti kauan. Autot kulkivat harvoin, eikä sinne päässyt junalla lähelle. Sain odottaa
asemalla monta tuntia, ennenkuin seuraava auto lähti.
Oli kylmää, nälkäistä elämää, murta mieli oli iloinen
kun pääsi lomalle. Kun rerveiset oli kerrottu, olimme
raas kuin kotona ennen. Väsymykser haihtuivat, lomani
alkoi lähennellä loppua. Reppu selkään ja kohti Kannasta, sillä siellä minuakin carvittiin.
Itäänpäin, Viipuriin, menevässä junassa ei ollut yhtään siviili-ihmistä. Oli vain sotilaita ja lomalaisia.Yä,hän ennen Viipurin asemaa iuna pysähtyi, sillä radan
sanottiin olevan poikki. Viipuria oli pommitettu.
Kaikki ihmettelivat millä avalla päästäisiin eteenpäin.
Junamies tuli ja ilmoitti jonkun ajan kuluttua Viipurista tulevan junan. Kun kävellään pommituspaikan ohi
niin sitten päästään taas jatkamaan. Niin tultiin Viipuriin. Tiedustelin Koivistolle päin menevää junaa. Sellaisen junan lähdöstä ei ollut mitän rietoa. Katselin
Viipuria. Kadut olivat täynnä lasinsirpaleita, pommiruksen iälkiä. Kaikkialla oli hävityksen jalkiä, surkeata. Näin junan asemalla. Kysyin, menisikö se iuna Koivistolle päin ja menisihän se. Ei sanortu mitään aikamadrad, koska juna lähtee. Ei sanortu mitään varmaa
junan menemisestä perille, sillä se voi jäädä markallekin. Olin tietysti hyvilläni, kun sanottiin, että juna ainakin lähtee. Kylmiin vaunuihin virtasi sotilaita, jotka
täyttivät ne. Silmä kirkkaana seurasin tulisikohan ketään lottaa tähän junaan, mutta ei näkynyt. Kyyristyin

kylmään vaununnurkkaan kuin pahantekijä ja ajattelin
meneväni ainakin kotia kohti. Toiset lomalaiset, jotka
olivat yksikköönsä menossa olivat minulle hyvin kohteliaita. Kohteliaisuudesta he kysyivät, minne asti menin
ja mistä tulin. Kovassa pakkasyössä juna kulki hiljaa,
hiljaa kuin pahantekijä eteenpäin. Rata poikki! Keskellä korpea! Viipurista oli tultu ehkä parikymmentä kilometriä ja paljon olisi vielä matkaa Makslahteen. Sotilaat
vetivät repun selkään ja tietysti myös minä vedin reppuni selkään arvokkaasti. Sitten ulos kauheaan pakkasyöhön, lumi narskui vain jaloissamme. Maantie kulki
lähellä rautatietä ja suuntasimme sitä kohti. Se tie oli
minulle tuttu. Miltä tuntuikaan yksinäisen lotan harhailla siellä miesten keskellä sydänyöllä kovassa pakkasessa! Rintamalta päin tuli tien täydeltä vastaan hevoskolonnia ja autoja. Kuulin heidän sanovan, että mistä
tuo lotta tulee ja minne se menee, kun he tulivat sieltä,
minne minä menisin.
Tultiin Johanneksen sillalle. Siellä sillankorvassa seisoi luutnantti, joka kysyi minulta ihmetellen, minne
minä olin menossa ja mistä tulossa. Sanoin meneväni
kotiin Makslahteen. Hän sanoi ryssän olevan siellä ja
kylän palavan. Silta räjäytettäisiin tänä yönä. Kehoitin
häntä laskemaan minut käymään luvaten heti tulla takaisin. Sanoin, ettei ryssä olisi minun kodissani, jaettä,
toiset lotat ovat vielä siellä. Hän sanoi toisten jo lähteneen ja käski minunkin mennä takaisin tuohon kolonnaan. Hän sanoi miehille, että veisivät minut pois. En
itsepäisyyttäni käynyt niiden rekeen, kun täytyi lähteä
takaisin. Olin niin vihainen sille luutnantille! Käännyin takaisin ja silmäni iskivät tulta. Miksi en päässyt?
Palelin kovasti, mennä jurotin takaisin kovasta käskystä
ja ajatus mielessäni, että minne nyt joutuisin. En tiennyt mitään omista lotista. En tiennyt minne he olivat
55

Viipuria oli pommitettu

lähteneet ja mistä heidät etsisin. Åjatukseni muurtuivat
synkemmiksi, ei olisi ollut väliä vaikka olisin sinne paleltunut. Tallustelin siinä kohti Viipuria reppu selässä.
Tulin ajatelleeksi, että ryhjentäisin reppuni noille pojille. Olisi helpompi kävellä. Toin lomalta tullessani
tupakkaa kanttiiniin, koska sellainen tavara oli sieltä
loppunut. Olin kerran sanonut sille hämäläiselle kaupanhoitajalle, että tupakat olivat olleet vallan loppu
meidän kanttiinista. Hän lupasi järjestää minulle tupakkaa, kun lährisin. Nämä tupakat painoivar selkaani.
Sanoin vieressäni kulkijoille, että repussani olisi tupakkaa. Kehoitin heitä ottamaan repustani, sillä käteni olivat niin kohmettuneet, etten saanut sitä pois selästäni.

kin. En voi unhoittaa

Kuinka kirkkain silmin ja kaunein katsein he minua
kiittelivät ja sanoivat saavansa repusta kyllä itsekin.

keenpäin. Siellä oli niin suloinen, pieni vuode, kuka
lienee sitten siinä nukkunutkin, nyt se kuitenkin tarjottiin minulle. Asemamies oli hyvin kohtelias. Kehoirti nukkumaan rauhassa sen loppuyön. Hän lupasi
tulla minut aamulla herättämään. Tunsin suloista lepoa
ja rauhallisuutta.
Aamulla minut tultiin herättämään. Kysyin asemamiehelrä, minne menisin ja että olen eksynyt ja jäänyt
yksin harhailemaan. Hän sanoi rajatoimiston olevan
siellä vielä. Sitä evakuoitiin parhaillaan. Hän käski
odottamaan hetken silläaikaa kun hän kysyisi sieltä.
Hän tuli ja sanoi juuri viimeistä kuormaa lastattavan.

Muistan erikoisesti erään vanhan sotilaan kasvot, hyvin
parroittuneet, kun hän tuli kysymään saisiko hänkin,
vaikkei hän itse polta, mutta kun hän veisi veljelleen.
"Saa tietysti", sanoin "kuka vaan saa ottaa niin palfon
kuin niitä riittää". Tunsin synkkyydessäni iloa, kun
näin heidän sanomattoman kiitoksensa. Rahaa kaivettiin taskusta, mutta sanoin heille, etten tekisi rahalla
mitään ja olihan ne jo kerran maksettu. Sanoin, ertä antaisin heille ilmaiseksi. Selirin minne tupakat olivat
menossa ja tarkoitukseensahan ne olivar menneer nyt56
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sita hetkeä nytkään vuosien ku-

lurtua kun muistan kuinka kiitollisia he olivat minulle
tupakasra.
Se

kiicollisuuden osoitus on jäänyt kytemään elå,mää-

ni p1'lväänä, joka ei koskaan kaadu. Kolonnan perästä
tuli pikkuauto, josta kysyttiin, miksi minä olin siellä.
Selirin asiani. He sanoivat, että tulisin autoon vain,
vaikka olimmekin jo kohta lähellä Viipuria. Vievät minut Viipurin asemalle ja sanoivat asemamiehelle, että
antaisivat minulle lämpimän paikan, jossa saisin lämmitellä ja levdtä. Niin minut vietiin lämpimään paikkaan, pieneen ihmeelliseen huoneeseen. Mikä lienee
asemalla ollut sellainen, tulee mieleen ajatus joskus jäl-

Hän sanoi kertoneensa asemalla olevan erään lotan ja he
lupasivat ottaa minut vastaan. Hän neuvoi missä rajatoimisto oli. Tunsin kaupungin, lähdin juoksujalkaa
kohti vanhaa kaupunginosaa. Lasinsirpaleita, kokonaisia ikkunan osia oli kadulla, ei tahtonut eteenpäin päästä. Kaupungin kuva oli hiljainen, eloton, muutama kypäräpäinen sotilas vilahti jossain, ei näkynyt yhtään
naispuolista ihmistä. Pääsin Kalarannan puoleiseen
päähän kun sireenit alkoivat ulvoa suoraa huutoa. Minulle tuli hätä. Mistä löytäisin turvapaikan. Näin, kun
kaksi sotilasta juoksi Torkkelin puoleisesta kulmasta,
he näkivät minun hätäni ja vilkuttivat, että menisin
sinne. Ja niin me juoksimme peräkkäin kellariin, joka
oli juuri niin iso, että koneesta ei meitä nähty. Ei ollut
pommitusta, koneet menivät ohi. Taas juoksujalkaa rajatoimistoa kohti ja eihän siitä enää pitkä matka ollutkaan. Siellä juuri viimeisteltiin viimeistä kuormaa.

-

teen pukuun tarvinnut luottaa. Muonituspaikkamme
koska kenttäkeittiössä keitimme. Ei
aivan avara piha, olihan siinä vähän kattoa päämme
päd,lld, mikä lienee rakennus ollut. Pakkanen kun oli
kova, niin vuoroin olimme ulkona töissä ja vuoroin
kanttiinissa, kun se oli sisällä. Keittämisen oli tapahduttava melkein yöllä. Päivällä ei saanut savua nousta,
tai muuren tulivat koneet akkia paamme päälle. Muistan eräänkin pakkasyön, kun mentiin työhön. Yhtakkia
tuli kirkasta, tähystyspalloja ilmassa? Emme uskaltaneet liikkua seinän vierestä, olimme kuin paikat siinä.
Vähän ajan sisällä alkoi raas taivas himmentyä ja uskalsimme lähteä. Se oli taas ohi. Kenttäkeittimemmekin
vihelsi kovaa hätää, kuin sekin olisi pelännyt. Oli tietysti liian kova tuli alla. Tikkalasta näkyi, kun katsoi
kodin suunnalle itäänpäin taivas ainaisena punaisena
merenä. Kodit siellä palavat, siellä ihmiset taistelevat

oli tietysti piha,

*
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Johanneksenkylä palaa

Siellä oli enää vain jokunen lotta. Selitin asiani. Sanoivat, että kuorman päälle vain. Sinne oli kaksi lottaa
tehnyt laatikoista suojan, ettei aivan tuuli ja pakkanen
kav.

Sulloin itseni sinne suojaan ja auto lähti kiireesti.
Olin onnellinen kun löysin itseni sieltä toisien lottasiskojen joukosta, meni auto sitten minne meni. Kyllä he
sen tiesivät, ei ollut enää pelkoa minne minä, eksynyt,
joudun. Se tie, mille auto alkoi lähteä, oli minulle tuttua. Auto seisahtui Tikkalan kartanoon, jossa noustiin
autosta pois. Siellä tutustuttiin sitten enemmän ja minut kirjoitettiin rajaroimiston kirjoihin. Siellä oli monia lottia. Muoniuspäälotta tuli tutustumaan minuun,
kun olin uusi tulokas heille. Kerroin hänelle avoimin
sydämin asiani. Kun lomalta tulin, en päässytkäänendd
omien lottien luo. Heidät oli sieltä viety pois ja minä
jouduin näin harhailemaan. Minä jäin niin orvoksi, ei
minulle jäanyt muita varusteita kuin reppu selkaan ja
lottapuku ja mitä muita varusteita nyt päälläni oli. Hän
tuli heti auliisti auttamaan, roi minulle kaksi kerrasroa,
yhden purrun, kaksi esiliinaa ja sukat. Siinähän sitä jo
eteenpäin pääsikin varusteiden puolesta, ettei aivan yh58
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kodin ja uskonnon puolesta. Tikkalan kartanosta ei olIur pirkä matka Viipuriin. Kävi siellä joku autokin joskus ja meitä lottia pääsi joku mukaankin ja kavihan
sieltä joku ja pyysi minuakin mukaan lähtemään. En
voinut lähteä, en voinut ottaa toisten tavaroita, sillä
evakoimassa he siellä kävivät, vaikka hyvin tiesin, että
sodan jalkoihin ne siellä jäävät, olisivat olleet kuin tuoreet haavat vielä mielessä.

He toivat tullessaan kaikkea mitä sieltä avonaisesta
kodista löysivät, sillä kodit oli jätetty auki. Yksi lotta
roi minulle hopeakauhan ja sanoi, että tämä täytyy sinun ottaa, koska siinä on sinun nimikirjaimesikin. Hän
sanoi, ettei hän sitä ota vaikka sen löysikin. Minun täytyi se ottaa, kenen se sitten lienee. Sellainenkin muisto
on minun kohdallani, sillä ne toiset lotat eivät olleet
kannakselta. Ei kai heillä ollut muuta ajatusta kuin että
kaikki on yhteistä!
Rintama alkoi siirtyä lähemmäksi, Tikkalaa pommimaa alkoi näkyä
lumen alta. Asuntomme alkoi vavista ja ikkunat menivät säpäleiksi. Tuli kasky: "Pois täältä!" Tänne tulisi

rettiin, kranaatteja alkoi tulla ja musta

ensisidonrapaikka. Kaksi lottaa sai jäädä. Me pääloran
kanssa päätimme, että me jäämme ränne, kun toiset
lähtevät. Viimein oli meidänkin lähdettävä, koska tuli
niin kova pommitus. Viipurinlahdella oli kovat taistelut. Runolinnassa yövyimme ja siellä myös söimme.
Autoja lähti sieltä pitkin päivää, murta ei kolonnana.
Meistä yksi lotista pääsi lähtemään auton mukana ja
ajettiin vähän matkaa. Huomasimme ilmassa koneira ja
ne ampua ryskyttivät meitä konekiväärillä. Menimme
nopeasri auton alle rurvaan, neljä sotilasta ja minä. Ohi
meni sekin taas onnellisesti. Lappeenrannan Taistelukoululla oli pysähdyspaikkamme ja jätimme kuormam-

me purkamatta. Minä jäin odottamaan toisia lortia,
kun heitä tuli useammassa kuormassa.
Jälleen olimme kaikki yhdessä eikä taaskaan ollut
tietoa eikä käskyä. Kävimme syömässä kasarmilla val-

mista ruokaa. Majoitushuone oli kyllä lämmin, luokkahuone, vai mikä lienee ollut. Lattialla me vain siskonpetillä lojuimme irrallisia olkia allamme ja hyvä oli
vuoteena sekin. Kävimme ahkerasti kuuntelemassa uutisia. Tuntui niin kummalliselta. Jotain ihmeellistä oli
tulossa. Olimme kaikki kuin mykkänä, että mitä tämä
on. Jäin yksin sinne lattialle loikomaan ja tunsin pahan
olon tunteen avoimin sydämin lähtivät taas sakilla
kuuntelemaan uutisia. He tulivat aivan sanattomina rakaisin, olivat kuin mykkia. Kysyin heiltä miksi he olivat vaiti. He katselivat toisiinsa hyvin murheeliisina,
että miten he minulle uutisen kerrovat.
Rauha oli tehty ja Kannas meneterry. Itkin, itkin
katkerasti. Sanoin, eträ enkö aivan kuin edeltakasin
tuntenut että jotain ikävää oli tulossa kun minun oli
paha olla. Samassa ajattelin eträ, näin turhaa työni on

ollutkin.
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kään väistää. Jossain löytyi sitten sekin suora, mihin
joukkueenjohtajani, vääpeli Hautala määräsi kiväärimme asemiin. Vielä vallitsevan hämärän turvin saimme
laitella aseemme kaikessa rauhassa penkalle. Pian alkoi

kuitenkin näkyä maaleia kauempaa tasaisella aukealla.

Oli

hyökkäysvaunuja, hevosia ja miehiä valtavana massana, ei hyrikkaamassä meitä kohti, vaan suunta johonkin meistä oikealle. Ahkerasti antoivat kaksi konepys-

syäni "kiireen voidetta" vähän liian kaukana kulkevalle
viholliselle. Itse menin vielä hieman eteenpäin seuraavan mutkan taakse, koska keksin sieltä vielä paremman
ampumapaikan. Ensimmäisen kerran sain kokea sen tilanteen, eträ turvallisen tuntuisesta asemasta sai ampua
näkyruää maalia niin paljon kuin ennätti. Siitä suoras-

raan innosrui ja lämpeni niin, ettei paljain käsinkäan
palellut vaikka oli napakka pakkanen. Jonkun aikaa
ryöskenneltyäni aloin ihmetellä miksi konekiväärini ei-

Haiamuistoia
TalYisodasta
ILMARI KUKKONEN

KUULUIN Talvisodan päivinä J.Pr:n 1.KKK:aan,
jonka päällikkönä toimi koko sodan ajan luutn T. Julku. Sodan alkaessa olimme Raudussa, josta jo muura-

r'är ammu, vaikka maaleja näkyi yhä paremmin. Läksin
orramaan asiasta selvää, ja ihmeekseni huomasin, että
sekä kivääri että joka ainoa mies oli kadonnut. Perään-

rvmiskäskyn tultua ei kukaan ollut huomannut etsiä
minua eikä kukaan hautaa pitkin edellä menneistä palannut rätä kautta. Paluuni yksin pimeässä tuntui kovin
tun'attomalta. Huoletti myös suksien löytyminen jostain metsän laidasta mihin ne olivat jääneet. Löytyivät
sentään, ja hetken hiihdettyäni tuoreimman näköisiä
Summan murtuneita asemia

mien päivien kuluttua vederriin joukot Vuoksen toiselle puolelle. Osallemme tuli h1'r'in liikkuvaa sotaa keskiKannakselle ja Viipuriin päin, kunnes tammi-helmikuussa majailimme pitempään jossain Leipäsuon seutusilla reservinä. Tarkoitus oli vaihraa meidät helmikuus-

etulinjaan. Niinpä louduin kk.puolifoukkueen johalaoa viettämään yhden y'ön linjassa rutusrumassa tulevaan toimipaikkaani. Kohdallamme ja erikoisesti läheisessä Summassa alkanut suurhl'ökkäys heitti meidät
kuitenkin uusiin vastahyökkäi'ksiin ja viivytystaisteluihin. Niistä muutamat tapahcumar ovat jääneet lähtemättömästi mieleen.
Oli varhainen aamu kun meidät johdarettiin Summan murtuneisiin ampumahautoihin. Murtuneisiin
kahdessakin mielessä: Vihollinen piri niitä suurelra
osalta hallussaan, ja coisaalta valcava teräsmyrsky oli
murtanut haudar paikoin umpeen p1'rkivän pellonojan
kaltaiseksi. Aamun alkaessa hivenen valjeta, alkoi haurojen vyörytys rorurun näköisella tyylillä: Käsikranaatti
mutkan taakse ja sen räjähtäessä konepistoolimies puhdisti suoran. Joutuisasti se kävi, ja niin me kk.miehet
saimme raahata raskaita aseitamme täyttä kyytiä perässä. En missään muualla sotien aikana joutunut tallaamaan niin monien ihmisruumiiden yli kuin näissä haudoissa. Oli omia ja vihollisia, oli jäätyneitä ja vielä lämpimiä aivan kasoittain. Yli piti tallata voimatta mitensa

jälkiä tavoitin oman joukkueenikin. Kiire oli kova, sillä
vihollisen liikkeen suunta oli oikealle: Siella oli näet
vielä pahempi murtuma josta he työntyivät linjojen
taakse. Tässä vetääntymisvaiheessa oli toisesta konekivääristäni jddnyt jalusta jostain syystä pois matkasta, joten lähipäivinä asemiin pysähtyessämme oli varsinainen
asetettava vain jonkin muun tuen päälle. Onneksi emme joutuneet tulitaisteluun vihollisen kanssa.
Näiltä ajoilta on jäänyt mieleeni eräs vaikea yö.
Olimme asemissa pienoisen metsäaukeaman laidassa.
Telttoja ei ollut, tulia ei uskallettu tehdä ja pakkanen
oli ankara. Olimme väsyneitä ja uni pakkasi väkisinkin
tulemaan. Asettelin oman lumikuoppani pohjalle havuja, ja kun niiden päälle heittäytyi hetkeksikään tuli uni
heti. Herätessä oli niin kylmä, ettei tahtonut liikkeelle
61

päästä. Sitten seurasi kova paikoillaan juoksu lumihangessa kunnes tuli lämmin. Taas hetken uni ja sama uudelleen. Varpaani palelruivat sinä yönä sen verran, eträ

mältä saada katto pään päälle. Se oli kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, sillä aina kun yritimme vedättää hirsiä hevosella paikalle, alkoi uusi tuiske. Kun yksi
hirsikerros oli vasta päällä, kaatui kolmas hevonen.
Vahvistimme katon nyt vain risukimpuilla ja mullalla.
Lieneekö siinä joku yö lämmitelty, kun vihollinen päätti kerta kaikkiaan tuhota tuon majapaikan. Oli aamupäivä ja loikoilin vapaana olevien miesteni kanssa korsussa. Aivan yhtäkkiä kumahti käyntiin valtava keskitys. Mitään erillisiä räjähdyksiä ei voinut kuulla. Korsu
tärisi ja suorastaan keinui kuin myrskyssä konsanaan.
Lamppu sammui ilmanpaineesta heti kun sen sytytti ja
niin odotimme pimeässä milloin sattuisi katolle, sillä
tiesimme hyvin, ettei yksi hirsikerros sellaisia möykkyjä pidätä. Huomasin olevani yksin ylälaverilla. Toiset
olivat kasassa alimmassa nurkassa. Tietysti pelkäsin kovin, mutta arvelin mielessäni, että kuolee sitä alhaallakin jos päivät lienevät täynnä. En varmasti ollut ainoa,
joka noina hetkinä rukoili apua ja varjelusta ylhäältä.
Yhtä äkisti kuin myrsky alkoi, se myös päättyi. Kylläpä olivar maisemat muuttuneet kun kömmimme
ulos. Mirä vielä aikaisemmin oli metsää säästynyt, siitä
oli nyt jäljellä vain eripituisia kantoja. Maa oli aivan

olivat vuosikausia jokseenkin tunnottomat.
Seuraava mieleen painunut taisteluvaihe oli kai Kämärän alueella, koska se on taistelupaikaksi sotilaspassiini merkitty. Olimme pysähtyneet puolustukseen pienoisen joen varteen. Jäässä olevan joen leveys oli tuskin
10 m, mutta tuntuihan sekin paremmalta kuin ei mitään. Alussa oli rauhallisempaa kunnes vihollinen sai
siirretyksi tykistönsä uusiin asemiin ja silloin alkoi
metsä silpoutua kuin pyörremyrskyssä. Asemien kaivuun jälkeen oli vuorossa korsun teko, mutta siinäpä
olikin monta mutkaa matkassa. Ensimmäinen myrsky
tavoitti meidät kun olimme saaneet kaivetuksi miehen
korkuisen kuopan. Juuri sinä päivänä saapui täydennykseksi vapaaehtoisesti rintamalle lähteneitä nuorukaisia. Heitä oli useampia minunkin montullani. Kun
kranaatteja alkoi tippua kiivaassa tahdissa, hätääntyivät
pojat niin, että muutamar suorastaan kieriskelivät itkien kuopan pohjalla. Ei sentään tullut kuoppaamme
täysosumaa ja niin varjelluimme jokainen siellä olleista.
Matala oli kaivanromme, mutta nyt tuntui tärkeim-
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OBoitteenmuutoksel

Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa joko kirjeellisesti tai puhelimitse Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse lohonkin asiakaspalvel ukonttoriimme.

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

Huomautukset

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

Tilaus

2 viikon

kuluttua

I

kauttaaltaan mustaksi kynnettyä ja oven pielessä ollut
kivääritelinekin oli nurin. Tällaisen kuokoksen reuna
oli kaksi metriä korsun katosta eteenpäin. Täytyi tunnustaa, että eipä meidän päivämme ole sodassakaan sartuman eikä vihollisen vallassa.
Mylläkän asetuttua tuli komppanian päällikkö,
luutn Julku tarkastamaan tilannetta ja oli sanonur läherilleen nähdessään kauempaa ruman jäljen: "Kylläpä nyt
taisi käydä Kukkosen porukalle huonosti."
Näinä päivinä näimme toisenkin pyörremyrskyn jäljet, jotka eivät olleer yhtä tuloksertomar kuin edellä
kerrotun. Oli varhainen aamu, hyvin hämärää, kun alkoi valtava ryminä kohdisruen mielestämme etulinjaan
hiukan sivumpana. Tässä kohdassa joki teki kuitenkin
syvän pohjukan meidän puolellemme ja niemeen oli vihollinen koonnut joukkojaan pimeän turvin. Vihollisen
rykistö ampui kohdallamme jostain sivusta melkein
joen suuntaisesti. Tämän kyseisen keskityksen pituus
oli tarkalleen oikea, mutta sivusuunta sellainen, että se
sattuikin heidän omien joukkojensa sekaan, joen niemeen. Kuinka paljon siinä joukkoja oli, sitähän emme
tiedä, jäljelle jääneistä raskaista aseista päätellen useampi komppania. Keskitys oli nl,tkin niin perusteellinen,
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Konekivääriasema talvella

ettei ollut yhtään ehjää maanpintaa näk1'vissä. Kun tällainen tulee tiheään sullotun joukon keskelle, on tulos
kauhistuttava. Ketkä lienevät henkiin jääneet, ne häipyivät, mutta ruumiita ja aseita oli paikalla suorasraan
kaaoksena. Tuntui säälittävältä heidän kohtalonsa,
vaikka se meidän pelastuksemme lienee ollutkin. Keräsimme päivän tultua kenenkään häiritsemättä aseita
valtavan kasan. Tulipa konekiväärin jalustakin takaisin
oikein korkojen kanssa, sillä niitäkin löytyi useita.
Vaikka vihollisen joukot olivatkin jalkaisin, oli kk:n

§r

§,-.

Talvisodan aikana liikkui
vihollisen hyökkäysvaunuia
suurin joukoin

pyöräjalustojen alle kiinnitetty suomalaisia suksia, ettei

niitä tarvinnut kantaa.
Olipa taas joku hiljainenkin päivä välissä. ErddrÅaamuna huomasimme kuitenkin outoa liikettä aivan edessämme. Kun aavistimme jotakin erikoista olevan tekeillä, varauduin minäkin aamuhämärissä toiseen kk. asemaani lähelle joen pengertä. Varoittelin poikia, ertä
ei ilmaista kk.asemia ellei tilanne muutu sellaiseksi, eträ emme ennätä pienemmillä aseilla hyökkäystä torjua.
Joen takana oli hiukan aukeaa, ja sitten alkoi suokasvillisuutra, pensasmaisia koivuryhmiä ja muita puskia.

Näiden vaiheilla alkoi näkyä vilkasta liikettä, vaikka
tulijat koettivatkin käyttää kasvilli§uutta näkösuojanaan. Uskaliaimmat yrittivät ryömiä joen uomaa kohti,
mutta tarkka tulemme pysähdytti heidät. Yrittäjiä oli,
mutta kun olimme vain n. 100 m päässä, oli tulemme
riittävän tarkkaa torjumaan tällaiset ryömivät hyOkkaaiät. Pelkäsimme vain, että jos suurempi joukko hyökkaisi oikein rysäyttämällä, niin varmasti suuri osa pääsisi kuolleeseen kulmaan joen uomaan. Tällaista ei kuitenkaan tapahtunut, vaan pienet yritykset jatkuivat
puolille päivin. Asemiemme takana oli vielä nousevaa
rinnettä, ja todennäköisesti vihollinen luuli puolustuksen olevan harjanteella, koska konetuliaseiden sarjat
menivät niin ylös, ertä puista vain oksat tippuivat. Kaikessa rauhassa sai seurata, mistä puskastä alkoi suuliekki vilkuttaa, ja siihen kun kohdisti muutamia tarkkoja
laukauksia, ase vaikeni. Lämmin oli minunkin kiväärini, eikä patruunalaukussa olevat panokset riittäneet alkuunkaan, mutta olipa asemassamme useita kk.vöitä,
ja niisrä riitti. Emme käyttäneet konekivääreitä lainkaan. Vasta päivän kallistuessa iltaan, alkoi liike vähentyd ja maalit loppua. Luulin jo vihollisen vetäytyneen
kokonaan suon taakse kun ei laukaustakaan kuulunut,
ja etsin illan pimeressä kaveria esittäen, että käytäisiin
kurkistamassa miltä vastarintamalla näyttää. Ei löytynyt halukasta ldhtijåä, ja päätin kurkistaa yksin. Otin
vain pistoolin käteeni ja hipsin joen yli. Kurkistin varovasti joen dyrddkd, ja eikös vain näkynytvaaleaa iltataivasta vasten että parinkymmenen metrin päässä seisoi
muutamia miehiä. Ammuin pari laukausta ja pyörsin
omalle puolelle. Aamulla oli näköpiiri täysin hiljainen
63
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ja aseitten keruu jatkui. Hyvä hevoskuorma niitä tulikin. Muistaakseni samana päivänä illan hämärtyessä tuli käsky vetäytyä.
Välillä oleilimme ehken viikon verran Karisalmen
seutuvilla, mutta sen ajan muistot menevät jo sekaisin.
Se vain jäi mieleen, että rakensimme mäkirinteeseen aika muhkean korsun. Löysin eräästä tykistön runtelemasca talosta ehjän ja kaunisäänisen seinäkellon, jonka
siirsin parempaan suojaan korsumme seinälle. Yhden
yön nautimme kodikkaasta lämmöstä, kun tuli taas
käsky siirrosta. Ihan harmitti jättää mukava maja kelloineen toisille.
Seuraavat muistot vievätkin jo aivan sodan loppuvaiheisiin. Saavuimme illalla linjojen läheisyyteen, jonne
meidät piti vaihtaa seuraavana päivänä. Se oli perjantai,
13. pv. maaliskuuta. Yöllä koetimme nukkua tiiliseinäisessä navetessa, jonka seiniin luodit mukavasti lop.
sahtelivat ja päivän valjetessa olin komppanianpäällikön
ja joukkueenjohtajan mukana tutustumassa tulevaan
työpaikkaan linjassa. Siinä kuitenkin meni aamu kymmeneen ja silloin saapui kumma viesti: "Rauha on solmittu ja vihollisuudet lopetetaan klo 1 1. " Se oli niin yllättdvää ja ihmeellistä että sitä oli vaikea todeksi uskoa.
Sodan jymy tuntui kuitenkin vain kiihtyvän. Muutamia hyökkäysvaunuja oli ajanut läpi linjoistamme ja
möyrivät nyt pellon laidassa. Aivan talomme vieressä
oli heitinasema, joka sai tänä viimeisenä aamuna harvinaisen suuren ammustäydennyksen, miltei hevoskuorman ammuslaatikoita. Näillä heittimillä he tavoittelivat hyökkäysvaunuja, ja eikös vain sattuneetkin yhteen,
joka syttyi palamaan. Kun nyt tuli tieto, ertä tämä savotta kohta loppuu, ruumasivat heittimen miehet että
ei näitä ammuksia kannata takaisin ajaa, ja pistivät vain
ahkerasti putkeen. Samaa reki vihollinenkin, mutta
kun kello tuli 11, taukosi ammunta kuin leikaten. Ihmeelliseltä tuntui hiljaisuus, jota ei oltu koettu sitten
sodan alkamisen. Seurailimme etulinjassa olevien käyttäytymistä, ja eikös vain alkanutkin siellä vilkas liikehtiminen aivan näkyvissä. Menin katsomaan tilannetta
lähempää. Siellä olivat riitakumppanit nyt sekaisin tekemässä vaihtokauppaa muistoesineillä. Moni kokardikin siinä vaihtoi omistajaa ja mitä tarjottavaa kukin
keksi. Ihmeellinen oli tilanteen muutos. Pian kuitenkin saapui korkeampia upseereita, jotka palauttivat
miehensä erilleen puolin ja toisin.
Oli se kuitenkin juhlahetki, jota ei monasti elämässään saa kokea. Eivät olleet vielä tiedossa rauhan raskaat
ehdot, mutta oli RAUHA, joka oli kangasrellut vain
saavuttamattomien unelmien joukossa.
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Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia lehden
iakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä
osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki 300. Toimitus
(Töölönkatu 35 B) ei niitä käsittele. Puh. 9079O822 tai 790355

I

'!'I
I

,i
r{

ri
ri

u

Kyllä tiedän,

-missä ollaan.

Eksyksissä ollaan!

NUMERO 2:n KIRJOITUKSET
Siiri Elina Rämö:
LOTAN KERTOMUS
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\/äinö Lemola:
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Il{auri Lehikoinen:
KELJAN SILLANPÄÄ 3. ota
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Kirjoittajat vastaavat esittämistään mielipiteistä.
Käsikirjoitukset on tehtävä koneella ioka toiselle
riville. Maksetut käsikirjoitukset ja valokuvat iäävät lehden omaisuudeksi, muut palautetaan vain
jos pyyntö ia postimaksu on tullut yhden vuoden
sisällä.
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