I3BMSA TTBTSTtr&E
N:o 4 1974.2,3O mk

r lniehet kertovat
U
.*d

duj

Muistojen hirui

X:o 4

[38D3

76.4.1974
I!.

O

VUOSIKENTA

§B TrBB STrtr&B
kertorrat
- rrriehet
3OTIEilf,E

I(EBTOtrUKSIA

TAPAHTUHISTA

JULKAISUA JA XUSTANTATA Sotanuinto-yhdistys ry.
TOIMmJSNEWOSTO: Pulroonloinaia K. L. Ooscfi, konrl 6vp.
L. HrMla, .v 6,P., K. Kiiln€n, komdd o\rp.
G. M{nusn, w 6rp.
PÄÄTOIMIFAJA: R. Kabrvo, il| clD.
TOIMITUS: Iöölthkåru 35 B, 0@ H€rsinkl 26, 9!h.416c.42
Tdtritus8it[eri: E. P*tamo, mqun 6rP.
Tabu&nholtåla; E. Uspalo, kåPt ovp.

IllT

(sET JA O€OITIEEImrUTEI(EI:

lurorusKotlTToRl: Anmnkerr
VIJOOESSA 12 I{UUERO^

.

29 A,

Potra(e &p, Cplol tLhffi.

mtm

Puh. (eG) 790356, 7906@,

pat iiridli sOGa

H:ki 10, Brh. valh& «)941, ohiyalinta 6094... Pcd3ilnofill 7250-1

TltAUSHlLtlAT I 12 kk 27tOO,6

kt

1e5O, 3 kk fl:25.

sAr.loirAPArNo+

r

974

EINO HERMUNEN

uil[o
MUOLÅÅN Ilveksen kylästä vetäntymän lähdettäessä kuljimme huoltotietä, korpea pitkin Heikurilan kylän laitaan ja edelleen Heinfoen kirkolle johtavalle tielle. Muutaman kilometrin marssittuamme alkoivat paikat näyttä jollain tavoin tutuilta. Niin'ne olivatkin,
mutta nyt katselin niitä toisesta näkökulmasta kuin peränryessämme Oinalasa 17118.2. 40. Silloin olimme
näet lepuuttaneet täällä kolonnamme hevosia. Silloin
oli myös tuossa mäen rinteessä, tien ja lammen välillä
ollut muutama talo, foissa joku iloinen huoltoporukka
maiaili aivan kuin siviilissä ikän.
Nyt oli taloryhmä vallan toisen näköinen. Se oli saanut niskaansa pommiryöpyn ja osa taloista oli palanut,
osa taas täysosurnasta hajonnut maan tasalle.
Jatkoimme matkaamme Heinjoen kirkolle ja m$oituimme sinne toistaiseksi. Pitkästä aikaa saimmekin
taas nukkua kaikessa rauhassa ja lämpöisessä tuvassa.
Odotimme uusia määräyksiä ja pian niitä tulikin. Jouduimme tykkeinemme tekemän joitakin sivuhyppyjä

eri paikkoihin, mutta sitten lähdettiin taas vetäntymään kunnes saavuttiin iossain määrin varustettuihin
asemiin Revonkylässä. Muutamaan päivän ei ollut
lainkaan taistelutoimintaa, joten meidän ainoaksi tehtäväksemme iäi varmistaa ranta kylän laidassa olevan

järven selälle päin.
Rauhan alkaa ei kestänyt kauan. Pian alkoivat kranaatit räiskyä Revonkylässäkin ia iouduimme muuttamaan talon puoliksi maahan kaivettuun, mutta siistiin
maitokellariin. Vahvistimme katon ladosta purkamillamme hirsillä, vahvistimme myös Vuoksen puoleisen
seinän. Onnettomuudeksi kellarin ovi oli vihollisen
nähtävissä, joten se pystyi tähystämään pienintäkin liikettämme. Emmekä me onnettomat sitä tajunneet, arvelimme että järvcn takana olevat saaret olivat edelleenkin omiemme hallussa. Vahvistimme ovea ia vartiopaikkaamme muutamilla metrin haloilla ja pidimme
tarkoin silmällä Vuoksen suuntaa. Tykki oli asemissa
lähellämme suuren kivinavetan nurkalla. Emme pelän97
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neet muuta kuin tankkeja. Olihan jo Ilveksen kylässä
nähty miten ne röyhkeästi ajelivat meikäläisten rannalle
saakka, ilman mitään jalkaväen tukea. Sitä pelkäsimme
nytkin, vaikka meillä oli hyvä ampuma-ala avonaiselle
järven jäälle.
Mutta kyllä meidät oli.todettu ja otettu "jyvälle".
Aluksi tuli vain kk.suihkuja, joita luulimme omien
miesten ampumiksi harhaluodeiksi. Mutta kun nämä
eivät meihin tehonneet, orti vanja käyttöönsä järeämpiä
aseita.

Olisi ollut minun vartiovuoroni jonakin

päivänä
puolenpäivän aikaan. Päätäni särki armottomasti ja ehdotinkin Korvenpään Martille, että vaihettaisiin vuoroja. Hän lähtikin heti vartiopaikalle ja meitä jäi korsuun
neljä miestä.

Hetken perästä alkoi maa jysähdellä ulkona. Kranaarteja tuntui tulevan joka puolelle, ja sitten
täysosuma! Se sentään onneksi räjähti jo hirsikerroksessa.
Vasama oli juuri lähdössä katsomaan miten Masa pärjää
vartiopaikallaan. Hän oli jo oven kahvassa kiinni kun
jysähtä. Vasama lentää oven mukana kellarin peräseinälle ja ovi vielä iskee häntä päähän niin, että mies on
vähän aikaa kuin kuollut. Me toiset istumme lattialla
betonimurikoiden ja katon täytteen seassa kainaloita
myöten. Kaikki tuntuivat olevan kunnossa, muutamia
Odomustelmia ja verinaarmuia lukuunottamatta.
tettiin uutta täysosumaa, sitä ei tullut, mutta ktanaattituli kiihtyi ympärillämme. Jos olisimme lähteneet
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"lipettiin" olisi joku ammus meidät

avomaastossa tvar-

masti tavoiftanut. Kranaattitulikin vaimentui vähitellen ja alik Vasamakin alkoi näyttää elonmerkkejä. Hän
nousi polvilleen, piteli päätään ja ihmetteli mitä oikein
oli tapahtunut. Sitten hän alkoi rukoilla: "Hyrä Jumala, eikö tämä sota ja viimein lopu, me ei voida enää kestää kauemmin." Vähitellen hän alkoi selvitä siitä tärähdyksestä, mutta valitti pädtäån, siihen koski kamalasti.
Ihmekö tuo oli kun paksu ovi löi päähän ja sitten hän
lensi sen mukana koko kellarin läpi. Kyllä kypärä oli
se, joka hänet pelasti!
Alettiin siinä kömpiä rofujen seasta pois. Jokainen
varmaan ajatteli, että ovatkohan nyt kaikki paikat kunnosSa ja miten Korvenpään laita mahtaa olla vartiopaikallaan. Vartiopaikka kun oli juuri oven takana ja fuuri
siinä hirsien alla missä kranaatti räjähti. Kurkistetaan
oviaukosta eikä ketään näkynyt. Olikohan koko mies
hävinnyt taivaan tuuliin?
Keräämme kimpsumme ja kampsumme päätellen,
että nyt on tästä häivyttävä mitä pikemmin sitä parempi. Kun olemme näinkin hyvin 'tanjan" jyvällä niin
pienintäkin liikettä huomatessaan se varmasti antaa
meille sellaisen keskityksen, ettei siitä niin vain hengissä selvitäkään. Niin me yhtäkkiä hypättiin ulos korsusta ja suojaan kivinavetan sisään, seinän viereen. Ennestään siellä näytti olevan joku "ukko", ja kukas muu
kuin Korvenpään Masa.
Jouduimmekin pian etulinjaan, Heinjoelle johtavan- tien oikealla puolella oleviin

tukikohtiin.

tykkia siirrettäväksi jossain määrin suojaisempaan paik-

Etulinjassa meillä olikin puuhaa riittämiin. Siellä
rullasivar tankit edestakaisin kiviesteiden tuntumassa,
mutra ei noira esteirä ollur läheskään kaikkialla. Koetimme niitä edes jollain ravoin hätyytellä "nallipyssyllämme", sillä suurempiin tankkeihin meidän 37 millisemme oli todella vain nallipyssy. Nuo suuret tankit,
niin kuin talor, ryöryivät paksusta hangesra huolimatta
minne halusivat. Niille me emme mahtaneer mitään.
Kerran jouduimme taas kovassa rykistötulessa siirtämään tykkiä uuteen asemaan. Vedimme sitä parhaillaan
mäkeä ylös kun äkkiä alkoi kk.suihku lakaista meitä.
Lienemme rietämättämme menneet liian lähelle etulinjaa. Alik Vasama lysähti maahan ja sanoi: 'Nyt se sattui." Luulimme hänelle käyneen huonomminkin, mutta vain istumalihaksista oli luoti mennyt läpi. Vasamalle tuli sairaalareissu ja me jäimme neljään mieheen heilumaan tykin kanssa.
Pojat ehdottivat, että minä kokeneimpana ryhryisin
tykinjohtajaksi: "Jonkun on nyt pidettävä meidän puoliamme, muuten nämä jv. åiiät tapattavar ennen pitkaa
jokaisen meistä." Tukikohdasta olivat kaikki upseerit
joko kaatuneet tai haavoittuneet ja päällikköna oli nyr
eräs "puolihullu vääpeli". Hän määräsi 12.3. aamulla
meidät viemään tykin aivan avonaiselle paikalle maantien varteen mäen rinteeseen. Sielrä muka uhkasi panssarivaara. Olimme siinä kuin tarjottimella vihollisen
tulenjohtajille ja aseillekin, joten ehdorin vääpelille

kaan.

Minä olen tämän tukikohdan päällikkö ja te viette
juuri sinne mihin minä määrään. Vaikka määtykkinne
räisin viemään sen tuonne alas kiviesteelle, niin te veisitte sen sinne. Onko selvä?
Olihan se selvää puhetta, mutta koetin kaikesta huolimatta vielä jotain selitellä. Vääpeliin ei kuitenkaan tehonnut mikään, uhkasi vielä sotaoikeudellakin ellen
tottele. Minä puolestani kimpaannuin ja vastasin:
Tykki kyllä viedään määräämäänne paikkaan,
- miehiä ei sen lähettyville jää. Se olisi molempien
mutta
tuho.

Veimme tykin asemaan ja vartiomiehelle kaivoimme
8-9 merrin päähän siitä. Me muut
kolme miestä painuimme lähellä olevaan iv.korsuun
odottamaan tankkeia. Eivät olleet "mosurir" hyvillä tulostamme. Olihan vihattu tykkimme ruossa tien vieressä kuin puhujakorokkeella.
Oli kulunut vain pari tuntia siitä kun tykki oli saatu
paikoilleen, ja päivä alkoi valieta. Silloin se alkoi! Armoton krh.keskitys tykkiasemaamme.
Kohta tulee korsuunkin, sanoi jalkamies ja lisäsi:
- olette jalkamiehiä tekin, tykkiin tuli juuri täysosuNyt
syvän montun noin

ma,

Lähdin ilmoittamaan asiasta vääpelille, joka ei ollut
siitä milläskään, vaan sanoi:
No, eipä siitä mitään. Kiväärit käteen ja asemiin

-

Toimitukselle saapunutta
kirjallisuutta
GUMMERUS:
Ian Fleming: Casino Royale.
JAMES BOND on ja pysyy kovien agenttitarinoiden
esikuvana. Hän on kuuluisa 007, häikäilemätön kahden
nollan mies, valmis tappamaan ja Englannin salaiselle
palvelulle valttiässä.
Ian Fleming Elä ja anna toisten kuolla.
Karibian merirosvojen mittaamattoman arvokas aarre
alkaa heilutella länsivaltojen valuuttatasapainoa. Tällöin tulee kuvaan mukaan JAMES BOND, tietysti.
Terttu Kähkipuro: Tohtori Lundin kuoleman kaasu.
Aluevaltaus suomalaisessa jännityskirjallisuudessa, hellittämätön ja syvä psykotrilleri. Vavahduttava näyttö,
mitä tapahtuu, kun täysin omaan alaansa keskittynyt
tiedemies pääsee äkkiä elämän ja kuoleman herraksi.
Ulf Miehe: Miljoonan dollarin käsikirioitus.
Käsikirjoitukseen syntyy vedenpitävä suunnitelma miljoonan dollarin ryöstöstä. Mutta miksi kukaan ei ole
tehnyt sitä rodellisuudessa. Sitä lukijakin kysyy, kunnes rapahtumat räjähtävät.
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Vastasin ehkäpä luvattoman röyhkeästi:

Vääpeli!

Teidän käskystä emme lähde kiväärimie- asemiin. Me olemme erikoiskoulutuksen saaneita
hinä
pst.miehiä ja te aivan tahallanne särjetitte tykkimme.
Sitäpaitsi olemme JP 2:n miehiä ja vain teille "alistettuja". Nyt on alistussuhde meidän mielestämme päättynyt ja koska meillä ei ole enää tykkiäkään, palaamme
ornaan yksikk<;Omme.

Tiedustelin vielä missä pataljoonamme komentaja
lienee. Vääpeli tosin neuvoi tien osapuilleen, mutta oli

siri rnieltä, että linjaan meidät sieltäkin lähetetään.
Mirrä puolestani vascasin:
-- Jos patalioonan komentaja lähertää meidät takaisin tänne tai mihin tahansa muualle, niin tietysti tottelenrme, mutta teidän määräyksenne eivät vaikuta meihin mitään.
Niin me marssimme erään kaverini kanssa kohti
Antreaan vievää tietä ja mietiskelimme mahdammekohan joutua kiväärimiehinä linjaan. Entinen komentajarnme, majuri Pöyry oli ollut lupsakka mies eikä varmaankaan olisi meitä sinne määrännyt, mutta nyt hänet
oli määrätty prikaatin komentajaksi ja kukapa seuraajasta vannomaan. Siksi olikin hämmästyksemme suuri
kun astuttuamme sisään komentokorsun ovesta näimme

pöydän takana istumassa kapteeni Mäntylän. Hän oli
rauhan aikaisen JP 2:n upseereita ja tiesin hänet loistornieheksi. I{än kyseli kaikenlaista reissuistamme. Aikansa kanssamme keskusteltuaan kapteeni lausui:
--- Menkaa nyr sanomaan hevosmiehellenne, ertä rulee hakernaan teidät ja sen tykinromun pois, sitä ette
saa jdtråd. Sitten menette töpinään yöksi ja aamulla kello 9 tulette ilmoirtautumaan minulle.
"Kiitos, herra kapreeni", sanoimme ja työnnyimme
kevein mielin ulos ovesta. Töpinästä löysimme oman
hevosmiehemme jolle selitimme kapteenin kaskyn ja
lähdimme paluumatkalle etulinjaan, jossa kaverit varmaan jännittyneinä meitä odottivat.
Illan hämärtyessä tuli hevosmiehemme. Tykki, jonka pyörät olivat ihmeeksemme säilyneet, kiinnitettiin

reen perään. Kävimme ilmoirtamassa lähdöstämme
vääpelille, joka oli sen näköinen kuin olisi halunnut
ampua meidät. Näin jätimme Revonkylå,n ja yön nukuimme kaikessa rauhassa nelisen kilometriä etulinjan
takana.
Seuraavana aamuna

alkoi ankara rumputuli, joka
ulottui töpinän taaksekin. Arvelutti lähteä tuohon helvettiin, mutta kapteeni Mäntylälle oli pakko mennä il-

moittautum

ja mentiin. Mukanani oli eilinen kaveri, rohkea poika, jonka nimeä en enää jaksa muistaa.
Kun kranaatti tuli lähelle kuului aina jonkinlainen suhahdus ja silloin me olimme salamana maassa, maantienojan penkan suojassa. Tunnin taivalluksen jälkeen

saavuimme komentopaikalle.

Kapteeni Mäntylä hymyili nähdessään meidät, kaksi
ylen likaista ja hikistä miestä: 'Teilla taisi olla siellä
matkalla aika kuumat paikat", tuumaili kapteeni.
"Kyllä oli herra kapteeni!" Hän käski lähetriään antamaan meille maitoa "kun näillä on noin hiki". Se olikin
sellaista ylellisyysjuomaa mitä me poiat emme olleet
saaneet kuukausiin. Sitten Mäntylä kysyi olivacko varusteemme ja tykkimme töpinässä ja saatuaan myöntävän vastauksen käski:
Saatte lähteä. Joitakin kilometrejä töpinästä Ant- päin on oikealla
puolella tietä, petäjikön laidassa
reaan
prikaatin komentokorsu. Siellä ilmoittaudutte majuri
Me teimme oikein jämerän asennon japaiPöyrylle.
nuimme -takaisin teräsmyrskyyn, nyt vielä entistäkin
valppaampina.
Töpinässä vielä ruokailtiin, mutta kiire meillä oli
päästä tykistön kantomatkan ulkopuolelle. Kello oli

noin 11 ja tykistötuli tuntui vielä entisestään kiihtyneen. Etulin jasta ja sen takaa kuului iyrinä kuin kovalla
ukkosilmalla. Olimme jo lähellä prikaatin komentopaikkaa kun lähettyvillemme putosi kaksi kranaattia,
mutta ne olivatkin sitten viimeiset.
Hiljaisuus levisi kautta linjan. "Mitähän vanjalla nyt
on mielessä kun lopetti tykistötulensa noin äkkia", ajattelin. Lentokoneita kyllä pörräsi taivaalla, mutta ne oliHsinioen maantie,
purolin an takana

ev Jussi Sihvo

kiviesteitä
SA'fura
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lin, ertä tässä on nyt niitä

ranskalaisia tai englantilaisia
joukkofa, joiden ruloste meille oli tehty propegändaa
pitkin talvea. Miehillä oli uudet, valkoiset lumipuvut
ja selässä suuret reput. Mitähän porukkaa nuo todella
ovat? Nähtyän tykinromumme he ihmettelivät kovasti, että mikä ase tuo oikein on. Sanoimme, että nyt se
on "soppakanuuna", eilen se vielä oli pst.tykki.

vat niin korkealla, ettei saanut selvää kummanko osapuolen koneita ne 0liyat. Yaikka ihmehän se olisiollur,
jos ne olisivat olleet omia. Koko Talvisodan aikana en
nähnyt kuin yhden suomalaisen koneen. Sekin putosi
alas Ilveksen kylän luona. Sanoivat lentäjän olleen tans-

kalaisen vapaaehtoisen.
Pian saavuimme prikaatin komentokorsulle. Sen ym-

pärillä hääri miehiä villapaitasillaan, mutta pal jain
päin. Joku vieraan porukan hevonen seisoi aukealla,
melkein keskellä tietä. Käskin oman hevosmiehen ajaa

Me ihmettelimme vieläkin porukkaa. Miehet olivat
pulskia ja punaposkisia, varusteet moitteettoman puh:aar. la kun vielä puhuivat noin hyvin suomeakin! Hekin puolestaan ihmettelivät meidän varusteitamme jl
tykkiämme ja kyselivät, että oliko totta, että me tulemme suoraan sodasta ja vielä etulinjasta? Omasta
puolestaan he harmittelivat kovin kun sota ehti päättyä
ennen kuin olivat ehtineet mukaan. Joku sanoi: "Kylläpä teidän sotanne loppui kun me intiaanit lähdimme
liikkeelle. Ja toinen päivitteli sitä, ettei ehditty tänne
jo eilen jolloin olisi päästy etulinjaan, ja nähty millaista
siellä on. Nyt me huomasimme, että miehet olivat
Ameriikan suomalaisia vapaaehtoisia. Taputin miestä
olalle ja lohdutin:
Ätt<aa hyvä mies olko pahoillanne. Jos olisitte eilen- ehtineet etulinjaan, olisi teistä takuulla jo moni
kylmä poika. Nyt te säästyitte sodan tuhoilta.
Mies harmitteli vaan kun tuli tehtyä niin pitkä matka ja turhan takia.
Lähdimme jatkamaan matkaa ia saavuimme divisioonan esikuntaan. Eversti Sihvokin oli villapuserossaan
pihalla kävelemässä. Tein ilmoituksen, sidoin everstin
kaskysta hevoseni kiinni ja seurasin häntä sisälle kuuntelemaan Tannerin radiopuhetta. Sitä ennen eversti sanoi: "Puheessa kuulemme tarkemmin rauhasta ia sen
ehdoista. Mutta sen tiedämme jo nyt, että ne ovat raskaat." Raskaat ne todella olivatkin.
Olimme ottaneet yhteyttä omaan komppaniaamme,
joka majaili jossain Yliveden kylässä. Sieltä luvattiin
tulla autolla noutamaan meitä ja näin pääsimme vihI
doinkin omaan porukkaamme.

metsään, ilmasuoiaan, ja kysyin:
Kenen hevonen tuo on? Aiakaa se jo helvetissä ilmasuojaan, näettehän kuinka paljon lenrokoneita on ilmassa. Kohta tähän tulee ankara tykistökeskitys, jopa
ilmapommituskin ja silloin on koko komentopaikka
vaarassa.

Korsulta päin lähti kävelemään mies, joka sanoi: "Ei
tarvitse etaa aiaa ilmasuojaan, nyt on tullut aselepo."
Ajattelin itsekseni, että kylläpä äijäparka on lopullisesti tärähtänyt.
Astuin sisään komentokorsuun, ja siellähän se aikaisemmin tuntemani matalahko, melko kaljupäinen mies
istui kaikessa rauhassa. Hän oli majuri Pöyry. Tein ilmoituksen kuten kapteeni Mäntylä oli käskenyt.
Te siis selvisitte siitä lystistä. Nyt on tänään kello
11-tullut aselepo, enää ei ole mitään hätää.
Tuolla ulkona jo sanottiin kun ajelin poikia ilmasuojaan,
ettei sitä enää tarvita kun on tullut aselepo,
mutta en uskonut, vaan luulin miehiä tärähtäneiksi.
Nyt, kun herra majuri sen sanoo, lienee uskottava.
Kyllä se pitää uskoa, se on totta, vastasi Pöyry.
-Sirten hän antoi ohjeensa mainiten, errä muutaman
kilometrin päässä oli divisioonan esikunta, jossa meidän
piri ilmoittautua eversti Sihvolle.
Lähdin poikien
- oli todella tulluo kevein mielin ja kerroin, että aselepo
lut. Voimme lähteä jatkamaan matkaa herroiksi tietä

pitkin.
Korsussa ollessani oli lähettyville tullut jotain uutta
porukkaa. Sen miehet isruskelivat lumipenkalla. Arve-

Majuri Pöyry
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fÄUÄ kirjoitukseni ei sisällä urotekoja enempää kuin
kauhukuvauksiakaan. Tämä on vain lääkintälotan hajanaisia muistiinpanoja Talvisodan ajoilta 26. kenttäsairaalasta.
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i on lehtemme oerustamisesta 13. 3. 1957 lähtien ollut sekä 1
f; toimituskunnah puheenjohtajana, että päätoimittajana ja ]
i liioittelematta sanottuna antanut lehdellemme suurimman ,r
* panoksen. Myöskin hänen monet omat kirjoituksensa ovat 1
f; olleet KT-lehden arvokkaimpia ja asiallisen sisättönsä i
parhaita.
*
i puolesta
* Lehden toimitus, hyvin ymmärtäen hänen korkean ikän- *
* sä ja tapaturman aiheuttamat vaikeudet, joiden johdosta l
hän on pyytänyt vapautusta tehtävistään, haluaa tuoda I
! esille
syvän valittelunsa täten menettäessään mitä aryo- *
i* valtaisimman
tukensa ja lausuu lämpimät kiitoksensa hä- +
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Lotat

ja potilaat kenttäsairaalassa

SA'kata

7.2.40
Meille sanottiin, että tänään lähtisimme eteenpäin.
Kaikkien oli pysyteltävä lähtövalmiina ja hevosia kuormineen siirrettiin jo asemalle. Luullakseni jokainen kirjoitteli kotiin ja kertoi siirtyvänsä muualle. Kukaan ei
sentään tiennyt määrän päåtä, kasky kuului, että kello
18 oli oltava asemalla, enempää ei ilmoitettu. Siellä
jouduimme värjöttelemään ulkona pimeässä ja pakkasessa aina kello 20 saakka, jolloin vihdoin pääsimme junaan.
Olimme matkalla lähemmäs rintarnaa.
- tohtori Karikoski piti meistä isällistä huolMatkalla
ta ja junassa meille jaettiin myös Punaisen ristin käsivarsinauhat sekä kaasunaamarit, joiden käyttöä samalla
opetettiin. Istuttuamme junassa kaksi yötä ja yhden
päivän saavuimme Pälkjärvelle. Vaunut tyhjennettiin.
Hevoset olivat pillastuneita ja me puolestamme kankeita ja viluisia.
Pakkanen oli kova ja lunta paljon, matkaakin AlaHovin kartanoon, jonne majoituimme oli noin 5 km.
Perille tultuamme olivat ensimmäisinä tehtävinämme

muistiinpan
lumen luominen, huoneiden lämmittäminen sekä lumipukuien ompeleminen.
12.2.40
Jälleen muutto lähemmäs rintamaa.
L).2.40
Suistamolla saimme ensimmäiset potilaat. Huoneet
enempä kuin petitkän eivät vielä olleet kunnossa kun
viisi ensimmäistä tuotiin.
Kiireesti vain täyttämän
- sänkyyn.
patjoia, että miehet saatiin
16.2.40
Tavant taas kasaan ja meno mieleen. Tämä elämä on
ainaista muuttoa. Ensin siirryttiin Värtsilän, jossa majailimme aseman lähettyvillä ja lähtövalmiina kävelimme asemalla edestakaisin, kunnes vihdoin kello 3 aikaan piäsimme junaan. Vaunuissa oli melkein yhtä kylmä kuin ulkonakin. Viltteihin käriytyneinä yritimme
nukkua emmekä enä nauraneet tohtorien ia hoitajien
pitkavillaisille, valkeille lammasnahkaturkeille. Huomasimme, että sellaiset olivat todella tarpeen tässä kylmyydessä.

18.2.40
§e62vxl2
Sunnuntaipäivä junassa Matkaselkä
Anusa
Tammisuo. Loppumatkalla
Elisenvaara
saimme aavistuksen siitä mitä sota todella on. Oli kirkas kuutamo. Lentokoneita oli ilmassa jatkuvasti, konekivärien rätinää lakkaamatta. Toisinaan juostiin junasta metsän, toisinaan juna ajoi pitkia matkoja taaksepäin ia oli pitkän pysähtyneenä jollakin metsäisellä
kohdalla.
21.2.40
Tähän saakka elämämme on ollut ainaista muuttoa ja
seikkailua. Nyt alkoi työ, jota varten olimme matkaan
lähteneet. Nyt ovat kädet aina täynnä työtä, koskaan ei
tarvitse kysellä mitä tekisimme. Verta jalikaa on joka
paikassa, mutta siivoaminen saa nyt jäädä aka-alalle.
Haavoittuneet sotilaat ovat päasia.
Nyt hoidamme Summan sankareita, verisiä, silvotEräänä iltana pyysi
tuja, kovia kokeneita miehiä.
muuan alikersantti minua kirjoittamaan puolestaan kirjeen vaimolleen. Kirjoitin ja luin sen hänelle. Itse hän
kirjoitti vapisevin sormin kirjeen loppuun "rakkaudella. Viljo." Ne olivatkin hänen viimeiset terveisensä.
Pian sen jälkeen hän sai kovat tuskat. Hain lääkärin
paikalle ja häneltä otettiin keuhkopussista verta. Se hieman helpotti, mutta aamua hän ei enä nähnyt.
Taällå Ylivedellä jouduin ensimmäisen kerran sitomaan kuolleiden haavoja. Ylihoitaja Backman tuli eräänä iltana luokseni paperisiteitä mukanaan ja sanoi: "Ottakaa nämä ja menkää katsomaan, tuolla riihessä on rin-

tamalta tuotuja kaatuneita. Jos ne ovat kovin verisiä,
niin laittakaa puhtaat siteet pälle". Pyysin lZäkintämiehen mukaani valoa näyttämiän ja menin riiheen.
Siellä niitä oli lattia täynnä, jäykkiä sotilaita, jotka olivat taistelunsa jo taistelleet. Täällä he odottivat vain
pääsyä kotiseutunsa multaan.
Vasta tällä oikein tunsi sodan kauhut ia näki mitä
sota vaatii. Taivaskin näytti toisinaan sitä ollen tulimerenä läheisten tulipalojen takia.
29.2.40
Jälleen uudessa paikassa iossain Saimaan kanavan
rannoilla huvilassa. Potilaita on paljon, heitä on kaikkialla, ala- ja yläkerrassa, istumassa iamakaamassa. On
niin heikkoiakin, ettei heitä voida evakuoida pitemmälle. Tdllaisia ovat mm. turkulainen Laurila ia helsinkiläinen Tavast, joka on miinaan mennyt. Hän oli ruotaessa musta kuin kekale. Molemmat ialat amputoitiin.
Hänelle tulee aioittain kauheita tuskia fa silloin hän
huutaa, että koko talo kaikuu: 'T.otta-neiti"! Hän huutaa siihen saakka, että ehdin hänen sänkynsä äreen,
tietämättä kuitenkaan mitä tehdä. Sekin, että vain hieman kohotan jalan tynkiä, näyttää helpottavan silminnähtävästi.

Kymmenittäin haavoittuneita tulee ioka yö. Verisiä,
likaisia miehiä. Verilammikoita on sängyissä, paareilla

Junasta metsään ilmahyökkäystä suoiaan

Verensiirto
pelasti
monia

ja lattialla. Moni mies on menettänyt jo niin paljon verta, ettei enä jaksa palaa elämään. He jävät nukkumaan ikuista untaan. Verensiirtoja ja leikkauksia suoritetaan kiireellisesti.
Monet kertovat ihmeellisestä
- on taskussa pidetty virsikirja
pelastumisestaan. Jollakin

pysäyttänyt luodin, toisella sen on tehnyt puukko.
Korkeimman varjeluksen tunnustavat kaikki miehet.
Nykyinen asemamme on vaarallinen. Yksi Saimaan
kanavan suluista on aivan lähellä, ja sitä vihollinen yrittää pommittaa itsepintaisesti. Ikkunamme helisevät
tuon tuosta sirpaleiksi ja puhutaan pois muuttamisesta.
Muutto tulikin.
Kaikki potilaat evakuoitiin, ai-noastaan kaikkein vaikeimmat
jäivät. Sairaanhoitaja
Puuskari ja minä olimme vielä talossa ja pakkasimme
iäljellä olevia tavaroita. Se yö oli kamala. Pitkin yötä
tuotiin suuret joukot vaikeasti haavoittuneita, ja oli
hirveää kun heitä ei enä voitu ottaa vastaan. Paareilla
maaten sidottiin eniten vuotavia ja joitakin pistoksia
annettiin tuskien lievittämiseksi, siinä kaikki. Eräät
sairaankuljettajat sanoivat, että tämä oli jo kolmas
Pälkjärven sairaalarakennukset

giaikka missä he kävivät eikä potilaita voitu ottaa vastaan. Kuljettaj atkin olivat aivan toivottomia haavoittuneista puhumattakaan. Monet kuolivat jo matkan varrella.
Jatkuvasti tuli esiin muodottomia kasvoja ja ruhjoutuneita jäseniä.
Summan taistelut riehuivat silloin

- siitäkin yöstä tuli vihdoin aamu.
verisimpinä. Mutta
Myöhemmin saimme kuulla, että heti lähdettyämme
oli tykistökeskitys tuhonnut huvilamme maan tasalle,
mutta meidät oli Jumala johdattanut pois varmasta
kuolemasta.

13.3.40
Nuijamaa, Pöllin koulu.
Mennessäni aamulla työhön oli ilma tavattoman kaunis ja aurinkoinen. Mitään iloa se ei kyllakilan tuonut
mieleen kun ajattelin miten tavattoman edullinen lentosää oli viholliselle ja kun kuulin tuon taukoamattoman tykkien jylinän. Sydämestäni nousi hiljainen rukous poikiemme puolesta.
Oli harvinaista, että sairasauto oli jo nyt aamulla
tuonut haavoittuneita.
Joku tiesi kertoa, että uutirauhan
alkavan kello 11. Sitä ei oisissa oli tiedotettu
jaksanut
kein
uskoa todeksi. Jännittyneenä vain odotti
mitä tulee tapahtumaan. Menin ulos kun kello löi 11,
Oliko siis totta,
enkä endä kuullut tykkien jylinaå.
- ei kuitenkaan
että rauha' oli todella tullut? Kukaan
näyttänyt siitä iloitsevan. Minäkin olin kuvitellut rauhan tulon vallan toisenlaiseksi.
Meidän työhömme se ei itse asiassa tuonutkaan mitän muutosta. Päinvastoin! Uusia potilaita tuli entistä
enemmän, sitä tiesi se aamullinen rykkien iylinä. Vielä
ei tiedetty mitään rauhan ehdoistakaan, ja lopulta kuultuamme emme sittenkän oikein käsittäneet mitä tällainen rauha niin monelle merkitsee. Onko tämä päivä
lopultakaan ilon päivä, vaiko paremminkin surun?
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Yläsommeen puolustusliniat
ja Tammisuon taistelualue

IDÄN taivaalta on tykkien suuliekkien punerrus

ka-

donnut. Rintama on melkein äänetön. Vain joku orpo
tykki mylvähtää, kranaatti ujeltaa, kaiuton räjähdys
tukehtuu yöhön. 'Emma" herää, kieräyttää rämisevää
levyän, ja nukahtaa. Konekivääri luskuttaa vastauksen, ja vajoaa jälleen yrmeään äänettömyyteen.
Suojasäätä
ensimmäistä koko talvena
ruova
tuuli suhisee -puissa, avaruus on synkässä pilvessä,
sää
muuttuu jyrkästi. Mutta lännen horisontista hehkuu
rusko: Viipuri palaa.
On helmikuun viimeisen päivän il,ta 1940. Meitä on
kuusi tummaa hahmoa, keskellä huoltotietä jossakin
välittöYlä-Sommeen puolustuslinjan
II/JR 67
- Mietmässä läheisyydessä: Kalinen, Remes,
Kohonen,
tinen, Kymäläinen ja minä.
"Puolustuslinja jätetään tänä yönä..." Jätetään!
Totta! Sen kun vain naapurit tulevat. Olla hyvä vain!
Miksi? kysymme ajatuksissamme ja vastaamme perään:
On pakko!
Tuolla kahden kilometrin päässä montuissa on runsaan ryhmän vahvuinen joukkue kustakin komppaniasta verhona. Hekin irrottautuvat näillä minuuteilla.
Pääosa kapteeni Pirhosen pataljoonaa urrii jo kaukana.

"Siirrymme paremmin varustettuihin
Saamme lujat korsut, betonipesäkkeet."

asemiin.

Tieto on lohduttava, joskaan siihen ei uskottu.
"Tarkastatte pataljoonan komentopaikan lähistön
korsut, mökit ja telttojen paikat, ettei kukaan jaÅ jälkeen. Pidätte vihollisia silmällä yön yli. Seuraatte perässämme tähän karttaan merkitsemääni paikkaan."
Noin adjutanttimme, vänrikki Heino. Minusta käsky tuntui jotenkin pyöreältä, jos kavereistakin. Emmehän tunteneet läheskään kaikkia pataljoonamme majoi-

tuspaikkoja, ja tutustumisen aika oli jo ohi. Jossakin
tuon harjun kupeessa oli Nikkisten mökki, muutaman

Seliluksiä'

r ?ääas.ma
.- Väliasema
or.

Taka-asema

--

Rirfama {3.3.,l()

vuorokauden aikainen ryhmämme kokoontumispaikka,
sen pellon laidassa eilen valmistunut korsumme, hariun
rinteessä kolme routaan iyystämäämme telttakuoPPaa.
Viisi tilapäiskortteeriamme, iokaisen kranaatin armoilla, emme niitä ikävöineet.
Miltei keskellä tietä on pino patruunalaatikoita. Jos-

Matikainen nimi
takin hiihtää siihen vääpelimme
ja sanoo:
taisi olla
- pitää polttaa, etteivät jää vihollisille!
Nämä
-Mutta polttamatta iäävät, niin häneltä kuin meiltäkin. Eikä kuulu edes sitä joukkuetta, jonka piti tulla
kauttamme. Menivätköhän toista tietä...? Pitänee vain
odottaa.
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Emma räiskii toisen neljänneksen levystään. Sen kaiku ei nyt kierrä kunnaita pakkasöiden tapaan, vaan tukehtuu yön usvaan. Tauko... Tuolla montuissa ei tehdä
tänä yönä vainajia, tiedämme, vain historiaa. Naapuri
siellä puntaroi: 'Miksi finski ei vastaa?" Arvaamme, ertä laukaussarja oli vain huuto yli välimaaston: "Onko

siellä ketään?"
Vänrikin käsky vaivaa: "...ettei kukaan jää!" Pirustako tässä osaisi etsiä, ja ketä! Väsyttää... Kaveritkin
nojailevat sauvoihinsa ja torkahtavat seisaalleen. Turtuneiden aivojen pohjalla kapinoi: Hittojako tässä! Ei kokonaiseen viikkoon unelle aikaa! Viestejä sinne ja tuonne, kun aina tapsit poikki! Koska tulimmekaan tälle

lohkolle..? Aivoni eivät löydä aikamåäräå,. Viikko...
kaksi... kuukausi... ikuisuus siitä on. Vain yhden
muistan varmasti: puolet siitä yöstä nukuin luminie-

lumi on ihan märkää! Möykyt lusahtelevat puista alas... Äah, sitapa tuli kynän paksuudelta
viisi minuuttia... Eivät ammu enää... Mitä tuo oli?
Taas..! Kirveen iskuja..? VANJOJA TUOSSA KANsuojalle? Kas,

KAALLA!
Pojat, vihulaisia koko metsä täynnä! Majoittuvat
jo -t-uohon viereen. Joskus on kuiskattu halytys rehokkain.
Perkele, ålä ota minun suksiani!
- Tss... sshh..! Turpa soukemmalle!
- Minne helvettiin panin kivärini!
-Minulla ei ollut hiihdättimistäni huolta. Niissä oli
alkuperäiset norjalaiset Råttefella-siteet. Taisin olla
Pirhosen pataljoonan ainoa hiihtokenkämies. Tottumusta. "lääråpåisyyttä", komentaja oli sanonut. "Jo
ajat sitten kaskin reidän vaihtaa. Kuinka hiihdätte, jos

.

J"!*.

frrqä'.

t. 1t
)f"-

{ir.l§.;l' iln
Tulipalon loimu horisontissa

kuin riekko.
Huoltoteiden risteyksessä, vieressämme, on riu'uista
ja havuista kyhätty talli. Töpinämme tekoja kai. Kaksi
seinää on suojattu heinäpaalein. Muutamia kolleja on
toksen sisällä kiepissä

sisälläkin.
Jätämme sukset tielle. Kun se häntäporukka tu- älyävät
lee,
meidän olevan tuolla tallissa. Joku voisi
jäädä vahtiinkin?
Taisi olla Pikku-Erkki.
Mikäpä siinä.
-Heinäpaalien päällä oli ihana rentoutua: ei kranaatteja, ei maan tärindtä, ei hirvittävää kylmyyttä, vain
lämmin, upottava tyhjyys, jonne uupunut mies vajosi
kuin riippakivi... miellyttävä raukeus... uni.
Pimeimpänä aamuyön tuntina joku heräsi vesikellon
pärinään, kierähti alas ia hamuili oviaukolle.
Hrr... puistattaa.. ! Pirun pimeää.... Ihan haisee
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ne rikkoutuvat?" Sen ne tekivätkin, sukset, mutta
vaihdoin siteet heti torsiin. Kaksi kertaa viikon sisällä.
Ja sitten mentiin lujaa, kilometri, kaksi... Hyvän
luiston antaja oli lähellä. Niin ainakin uskoimme.
Eråälld mäellä pysähdyimme huohottamaan. Kuulostelimme.,. täysi hiljaisuus.
Pitipä sattua tipalle, hä... hä...
- Mitä hiton latua meni se verhojoukkue?
-Kukapa sen tiesi. Se ainakin oli varmaa, että entisissä
asemissamme ja korsuissamme nuuhki epäluuloinen,
urelias porukka inventoiden jos mitä jäi. Sitten rauhottuvat, käyvät taloksi, tekevät tulet, keittävät tsajut,
kiertävät mahorkkasätkat. Ja pian joku repäisee sirmakalla räväkän sävelmän ja toinen kaveri tanssii tulisen
ripashkan. On syytäkin.

-MitäJatketaanko?
hittoa? Pimeydessä häämöttää edessäni oleva

jono vain kahden miehen mittaiselta. Pikku-Erkki on
nukahtanut sauvojensa vataan, ia Santtu on vetänyt
keulan mutkan taa. Pukkaan kaveria hartioihin.
Niin mitä?
- Ala Yetäd ja sassiin!
-Tavoitamme kaverit pian. Siinä onkin pieni kyläaukea. Kolme mtikkia ulkovajoineen könöttää yössä.
Tuosta tienposkeisesta leimahti äsken valo! Joko
naapurit
ehtivät edellemme?
Tuskinpa vain. Otamme selvän.
-Pari kaveria koputteli ovea, minä tuulastin lampulla
kamarin ikkunasta. Sieltä se sittumaa, tuikuttaja vinkajaat nälissää! ISTUI SÄNGYN LAIDALTA KIILTOMATO SUUSSA, TOINEN VETI SIKEITÄ.
Ulos äkkiä ja sitrumaan, siat vikajaa nälissää!
Kymäläinen karjui.
Unenpöpperöiset harmaanurut tulivat äkkiä pihaile.
Mitäs heppuja te? Aiotteko jatkaa koisimista, vai?
venäläinen on aivan kannoillamme.
Sotamies
Me olemme pioneereja. Saimme kaskyn polrtaa
- mökit. Jäimme vain hetkeksi huilimaan.
nämä
Käsky iäi heiltä täyttämättä. Kavereilla ei ollut
polttopulloja, jos ei meilläkään. Ei heillä ollut aseitakaan. He katosivar merkillisen nopeasti edellemme.
Pinnareitako? Hm...
Jolloinkin aamun harmaassa kajossa ylitimme purolirin. Peronjoki, Eikka väitti. Kenties. Vasta-ahteella,
tien poskessa, istui heinäkollin päällä alikersantti, tykistön pommit olkalaatoissaan.
Meidän hyppyheikkipatteri on tuon kummun ta- Vänrikki, päällikkömme on siellä. Minä odotan
kana.
tässä muonakuskiamme.
Tykistön mies on selkeäsanainen, lie jaosjohtaja vähintäin arvokkuudesta päätellen.
Kuule, ukko! Ala siekii vettää päi Viipurii. Tuolt
- tulloot ryminäll, jotta sie jäät jalkoihi.
takkaa
Joutavia! Vänrikki ei antanur siitä vihjettäkään.
-Eikka
vain virnisteli:
Katoha, näetsen. Teilpä on- naapurii.
nii posti jäänt torkkumaa
Sitten siihen ajoikin vakinaisen väen harmaa kosla:
sotamies, leipälaatikko, kaksi täyttä maitopystöllistä,
yhteensä sata litraa, srapnelleja koko pameri.
Ottakaa, pojat,
vain käy. Riiträä siitä teille- Tykistön mies oniosreilu.
kin.
Kiitokset... Kaada tähänkin,
Kuule,
- kaverin puhe niistä tulijoista onSanttu...
tuon
täyttä totta.
Mutta alikersantti meni jo puron vartta jossakin sen
laidalla olevaan patteriinsa vain kättään huolettomasti
huitaisten. Vuosia myöhemmin kuulin erään kaverin
kertovan toisille jääneensä vangiksi juuri sinä päivänä
Peronjoella koko patterin kanssa. Liekö totta, vai puheliko lämpimikseen, mene tiedä.
Me lusikoimme pakeistamme viimeisetkin herneet ja
silavankimpaleet, imaisimme henkoset ja jatkoimme
markaa, nyt io sukser olkapäillä.
Päivä itki ankeana, taivas vesitteli. Koko luonto

myötäili raskasta mielialaa. Pilvien märät

laahukser

pyyhkivät puiden latvusten viimeiserkin lumikimalteet
samaan harmauteen. Viipuri-Terijoki valtatiellä oli jo
paksu lantainen hölse saappaittemme alla: lots, läts,
lots... Ajatuksemme painoivat tonneina hartioitamme:
Miten tämä päättyy.. ? Tyhjää, eloronta, kilometreittäin.. ! Missä kaikki roiset ovatZ Missä ovat toverimme?
Vainko me kuusi rurrunutra miestä ja tyhjä tie.. ?
Pikku-Erkki väsyi. Joku ojensi kätensä ja otti hänen
suksensa omiensa päälle. Lots, läts... Näkikö joku pienen sotamiehen kiitollisen katseen... Lots, läts...
Hevosen raato. Pitkä teräsviikate on sivaltanut sen
mahan auki. Reki tuusana. Pommikuoppa, ahaa...
Tuossa lumen alra saman pommin osittain paljastama jo
joulukuun alun evakkotielle tuuskahtanut kirjava ämmikki. Palanut kuorma-auto, huonekaluja, vaaterieka-
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Perojoen taisteluma.rstoa

leita... Hävittäjä tai pommari,

saatana!

Sitten tulemmekin jo laitakaupungille. Pienten puurakenteisten omakotimökkien rivit. Sohjon lätinää
säestää Santun monotoninen yksinpuhelu:
Tuttua tämäkin. Ajoin tästä kuormurillani monet- kerrat viime suvena. Tuolla on se ia se, tuolla...
Rojuisella pihalla urisee auro. Kaksi sotilasta paiskoo
lavalla kaikenkokoisia laatikoita. Heillä näyttää olevan
kova hoppu.

Minne aiatte?

- Papulaan. Pitää kierrätellä, suoraan ei pääse. Talosorrumia.
Pääsemmekö kyytiin?

- Pomppikaa lavalle!
-Tylsinä, vaiteliaina tärisimme kuoppaisia katuja.
Katukiviä, tiilejä, lasimurskaa, pirstoutunutta puutayataa, sortumia, mustuneita raunioita, nokista lunta,
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qhtä;d, kuollutta... Ei ainoatakaan kulkiiaa kahdella ja-

lalla. Vain harmaa varjo vilahtaa kadun poikki... Kulkukoira, isännätön, nälkäinen rakki... Tänne ne sadat
pommarit kävivät kaatamassa lastinsa.
Perkele!

-Eikka

on jostakin lähettyviltä. Tämä kaikki on iotenkin kuin hänen.
tähän.

Jäämme
-Pelto
on täynnä pieniä mökkejä,

kuin leikkimajoja.
Tämä on kivierämaan luonnonhenkisten ihmisten pyhäkkö: siirtolapuutarha majoineen.
Jostakin putkahtaa joukkoomme tuttu hahmo: pitkä, laiha, etukumarassa harppova vänrikki, jonka luilla
ei rintaa röyhistellä, Koskenalusta, huoltopäällikkömme. Lyöttäytyy matkaamme.
Keitämme iossakin majassa kahvit, syömme, peseskelemme, sitten jatkamme? joku ehdotti.
Siinä on itua, vänrikki myönsi.
-Papulan puistossa on valtavia puita, niiden katveessa
puistovahdin tupanen, siinä lottakanttiini. Työnnymme sekaan. Harmaita sotilaita, harmaata savua. Mutta
miehet eivät melua. Vain jokunen vaimea sana kuuluu,
puolipurtu kirous, näkyy alakuloisia kasvoja. Ei ole aiheita iloisiin kompiin. Olemme lyötyjä, häviöön tuomittuja. Ja se näkyy.
Saanko maitoa ja voipullan.

- Sama tänne.
- Aski Kerhoa.
-Ät<tia valtava räjähdys.

Tupa huojahtaa, maa tärähtää, ikkunalasit helähtelevät.
Se oli taas se aavetykki, saatana!
- Muki maitoa ja voipulla.
-Komentajan peloton lähetti, sotamies Martikainen,
seisoo maantiellä.

Kapu lähetti minut tähän jälkijoukkojen tienvii- Tulimme näille maisemille jo iltayöstä. Suksikaa
taksi.
kannoillani, niin osaatte. Martikainen hypähti ojan yli.
Hänen ratsunsa on puiden alla. Hän kahlaa sen luo ja
päästelee riimua irfi.
Juuri silloin se "pitkämatkainen" ajaa toisen kerran.
Kitisten ja uieltaen se syöksyy kymmenien kilometrien
päästä ja jytkahtäa aivan Martikaisen ja ratsun eteen...
suutarina.

Me kuusi olemme tiellä litteinä ja odotamme sirpale-

ja kivisateen pyyhkäisevän meidät tuntemattomaan,

mutta mitään ei kuulu.
Helisee se! Martikainen lainaa ryhmämme jo kuuluksi tullutta tervehdystä ja hypåhtää satulaan.
Se oli ensimmäinen iloinen naurumme sen vuorokauden aikana. Oli syytäkin: suojaton maantie, me sillä
kuin tarjottimella, kymmenisen metriä S-tuumaisen
kranaatin höyryävään reikään, suutariin, Martikaisella
sylen verran. Vähemmällekin hähätellään.
On jo seuraavan päivän viides tunti alulla, kun hiihrelen Nuijamaan suunnasta peninkulmaista taivalta
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Havuista tehty hevostalli

rykmentin esikunnan komentopaikasta kohti Viipurin
Tähkäpään kaupunginosaa, Tammisuota. Matka on ahmaissut kymmenen tuntia, meno illansuussa Martikaisen ratsun hiihtovaljaista roikkuen nykaisi puoli tuntia,
yö perillä, nyt palailen yksikseni.
Suksikeli on mainio: suojan jälkeen kymmenisen
pakkaspykälää. Hanki rahisee. Kahdeksan tunnin odorus maalaistalon eteisen penkillä. Kahvia, ruokaa, unta
ei. "Eversti sa tta^ käskeä reidät puheilleen millä minuutilla tahansa." Odottaessani olen ihmetellyt, minkä
hiton vuoksi minut on tänne käsketty? Ehkä eversti haluaa kysellä, mitä näimme sillä tiellä, mehän olimme
viimeiset. Olimmeko..? Johan vänrikki Heino, adjutantti, vänrikki Ritvanen, komppaniamme päällikkti ja
kuka-se-upseeri-nyt-olikaan saivat meiltä selitykser.
Eihän siellä mitään tapahtunut tai näkynyt. Vain kuusi
sotamiestä hiihteli ia marssi sohjokelillä Ylä-Sommeelra Viipurin Tammisuolle.

'Ne kysyvät sinua, tule!" Martikainen
Pommitettua Papulan kaupunginosaa

sanoi.

Eversti Snellman, kapteeni Pirhonen, monta muuta.
Moniaita teräviä kysymyksiä, joilla ei nyt enää ole mitään merkitystä, tiedustelua, olenko saanut ruokaa.
Kukaan ei vain älyä kysyä, koska olen viimeksi nukkunut. Lyhyt kättely, kiitrely, vaikka en tiedä, minkä
vuoksi, sitten pääsen lähtemään kavereitteni luo. Vain
yhden ja monen toverini kohdalle merkittävän tiedon
olen jostakin kuullut: Pirhosen pataljoona loutuu heti
ensimmäisenä asemiin, SE alkaa varmasti taas jo tänään.

Pojat ovat lämmittäneet mökin. Ooh, mikä nautinto
tempaista kahden tunnin unet. Viimeinkin! Komentajan kasky takoi jossakin: "Ilmottautukaa komentopai-

kello 7!"
Sytytän tuijun. Mitä? Katettu pöytä: puhtaat lautaset, veitset, haarukat. Mikäs on tuo lappu?
"Kun palaat, herätä meidät! Panimme ne nuijimasi
pihvit umpikattilaan tuonne uuniin. Päätimme ottaa
nokkaunet. Syömme porukalla."
Kuka noista pojista tämän keksi? Muistin kovan kiroilun, kun lähetti oli tullut hakemaan minua rykmenttiin. "Saisivat ne herrat antaa sinulle sen verran aikaa, että ehtisivät nuo pihvit kypsyä." Tuossa he nukkuivat lattialla kukin luonteenomaisimmassa asennossaan. "Syömme porukalla." Aloin hitaasti tajuta, mitä
nuo kaverit sillä tarkoittivat. Kurkussani tuntui olevan
joku kumma möhkäle, jota oli vaikea niellä. Istuin tovin ja katselin tovereitani. Tässä hirvittävän vihan ja
epäluuloisuuden maailmassa oli sittenkin vielä paljon
arvok,rsta, jonka vuoksi kannatti elää.
Turtumus kaikkosi. Kahden tunnin unen vuoksi ei
maksanut vaivaa painua permannolle. Viritin tulen hellaan ja kuumensin pihvit. Kahvikin jo kiehahti. Hiljaa
vihellellen kaadoin maistiaiskupin.
Katettu pöytä näytti hyvin juhlalliselta.
Sitten herätin toverini...
kassani

Venäläisten "Aavetykki"
"Hyppy-Heikki"

li
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konäkö oli hyvin erikoinen. Se oli venäläistä vinttikoiraa muistuttava, mutta hyvin pienikokoinen. Katsoin
sitä noin hiukan pilkallisesti, ehkäpä vähän säälienkin
ja ajattelin lopettaa sen elämän. Mutta silloin pieni, lai-

ha ia nälkä nähnyt olento katsoi minua kuin jotain
anoen. Niinpä otinkin sen korsuumme ja sänkyni vierestä koira otti paikkansa. Jotain suuhunpantavaa yritin
sille myös saada, vaikka se joskus oli sangen vaikeaa.
Koiran takia sain tovereiltani kuulla kaikenlaista eläinsuojeluyhdistyksen hoitokodista yms. Siitä en tietenkään mitän välittänyt, vaan pidin koiran ja annoin sille
nimenkin. Se kun oli pieni ja avuton, sai se nimekseen
"Peto".

Vähitellen tulimme tutuiksi, Peto piristyi ja seurasi
minua mihin tahansa meninkin. Näin kului syksy ja
omistin mielestäni hyvän, pienen ystävän. Joulun tullessa haimme yhdessä joulukuusen.
Jouluaaton aamuna olin huomaavinani, ettei Peto ollut oikein entisensä, se oli levoton, vinkui eikä pysynyt
paikoillaan. Joulusaunaakaan lämmittäessämmekään se
ei rauhoittunut. Ihmettelin sen käyttäytymistä, mutta
en ajatellut siitä sen enempä. Kun sauna sitten oli
kunnossa tulivat töpinän miehet oikein hevosella joulusaunaan. Lienevät jotain jo maistelleetkin, koska laulun
hoilotustakin kuului. Koirani, jos sitä nyt omakseni voi
sanoa, piti kovaa meteliä. Se juoksi hevosen rinnalla ja
sen pysähtyessä hyppi ohjaksia kohti. Olisikohan Peto
yrittänyt varoittaa hevosta, vai mitä se vaistosi? Mutta
kaipa sentän jotain, sillä hevonen oli kohta vaarassa.
Pienikokoinen

venälänen
vinttikoira
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"HEI, hei, katsos tuota valoa taivaaLlal" Tällaisella lauseella alkoi sotamme v.1943 Kuuttilahden perukoilla.

Olimme täydennysmiehiä malli -2t ja tulimme

2./KTR 2:een tykkimiehiksi tulipatteriin. Heti alussa
saimme tietenkin "nuorimies" tittelin malli -20 antamana. Tåillaiset nimitykset alkoivat sitten vähitellen
harventua ja loppuivat kokonaan silloin, kun emme
enää painaneet pätämme sängyn alle vanhempien
miesten komennoista huolimatta.
Asemasodassa vallitsi hiljaiselo. Mitään erityistä ei
sattunut, vain pientä nahinaa puolin ja toisin. Opimme
tuntemaan milloin kranaatti tulee lähelle ja milloin se
menee kauemmaksi. Kortinpeluu oli miltei ainoana
viihteenämme kanttiinissa ostamamme ja juomamme
sakariinimehun lisäksi. 18-vuotiaan elämä oli lyhyesti
sanoen ankeaa ja tuntui kovin tarkoituksettornalta. Pienetkin valon pilkahdukset saivat suuren arvon.
Noihin aikoihin löysin pienen ja kurjassa kunnossa
olevan koiran. Sota lienee erottanut sen isännästään ja
saanut aikaan suuren muutoksen sen elämässä. Sen ul110

Pieni tykistökeskirys tuli naapurin taholta jouluaattoa
juhlistamaat ja kranaatit iskivät lähelle saunaa, jonka
vieressä töpinän "Kirma"-niminen hevonen seisoi. Se sai
osumia sirpaleista, onneksi sentään lieviä. Mietiskelin
tapahtumaa ja yhdistin sen koiran outoon käyttäytymiseen. Ehkä se sittenkin oli tahtonut varoittaa juuri tästä. Jälkeenpäin sitten sattuneet tapaukset vahvistivat
mietteeni oikeiksi.
Låihdimme nimittäin jouluaamuna Pedon kanssa
noin vain katselemaan sodan raiskaamaa luontoa lumisen naamioinnin alla. Siinä kävellessämme astuimme
vanhaan, saksalaisten rakentamaan korsuun. Istuin siellä puupölkyn päällä ja yritin saada jotain joulusanoman
tapaista mieleeni. Havahduin mietteistäni siihen, että
huomasin Pedon olevan taas kummallisella tuulella. Se
vinkui ja murisi, tarttui lopulta kiinni housuihini ja alkoi kiskoa oviaukolle päin. Yritin olla sille vihainen
kun bli häirinnyt ajatuksiani, mutta lähdin kuitenkin
ulos. Kävelimme verkalleen poispäin korsusta kun alkoi
kuulua jatkuva lähtölaukausten saria, fa pian alkoi vi-

hellys seka hirvittävä räiske. Tuntui kuin olisivar viimeiset hetket olleet käsissä. Makasimme maassa litteinä, Peto aivan pääni vieressä. Pelkäsin kovasti kunnes
katsoin toverini silmiin. Ne eivät näyttäneet pelokkailta, päinvastoin katsoivat minuun rohkaisevasti. Koiran
koko ruumis vapisi, mutta silmät eivät näyttäneet pelkoa.

Keskitys päättyi aikanaan ia lähdimme jarkamaan
matkaa. Pääsimme onnellisesti asuinkorsumme lähettyville. Kranaatit olivat osuneet aivan sen viereen, maa oli
mustana ja ilmassa ilkeä ruudin käry. Yllätys kohtasi
meidät katsoessamme ympärillemme, Peto sen ensiksi
huomasi. Siihen vanhaan korsuun, jossa olimme äskettäin istuneet oli osunut kranaatteja. Katto oli painunut
sisään, seinähirret olivat hujan hajan. Totesin, että
tuossa sekamelskassa ei olisi kukaan säilynyt hengissä.
Kutsuin Pedon luokseni ja palkitsin sitä makupaloilla
ja hyväilyllä henkeni pelastamisesta, ilman koiran vaistoa olisin varmasti ollut tällä hetkellä jo kuollut mies.
Menimme asuinkorsuumme sisälle. Sieltäkin olivar ikkunat säpäleinä ja kolkko kylmyys tulvi vastaan. Koko

joulu tuntui kylmältä, jäiseltä.
Niin kuluivat joulun pyhät ja arkipäivien pitka jono
odotti edessä. Ne päivät olivat samaa kuin korrin peluu, ei juuri mitään muuta. Mutta arkipäivien jono
katkesi, tapahtui jälleen jotain!
Olin eräänä tammikuun yönä vartiossa, Pero tierenkin seuranani. Yö oli hiljainen, vain rotat olivat äänessä. Ne kalusivat vanhoissa korsuissa löytääkseen jorain
Joulusaunassa Kuuttilahdessa
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roskien joukosta. Katselin ympärilleni ja kaunis, rauhallinen tähtitaivas sai mielen haikeaksi sekä ajattelemaan kaikenlaista. Ajatukseni katkaisi Pedon ärhäkkä
haukunta ja murina, vartioiden tarkastaja oli tulossa.
Niin, oliko hän oikea päivysrävä aliupseeri? Koska siihen aikaan ei ainakaan tulipatterissa käytetty tunnussanoia, en voinut olla varma asiasta. Kun minulle huudettiin, että täältä tulee vartioiden tarkastaja, vedin
aseeni noin niinkuin herkemmäksi. Peto piti edelleen
kovaa rähinää, se oli niin vihainen, etten koskaan aikaisemmin ollut sitä sellaisena nähnyt. Alitajuntani sanoi,
etteivät nyt kaikki asiat olleet paikallaan.
Vartifoiden tarkastaja kysyi millainen oli joulunaikainen tykistökeskitys ollut, kuinka se oli osunut patteriin. Vastasin heti ja empimättä valheellisesti. Sanoin, että keskitys oli kokonaisuudessaan ollut liian
pitkä, ehkä kilometrin verran. Vaistoni ja pienen vartiotoverini käyttäytyminen pani minut ehdoin tahdoin
valehtelemaan. Ilkeältähän valehteleminen aluksi tuntui, mutta jälkeen päin en sitä katunut, päinvastoin.
Täpahtui näet niin, että seuraavat, patteriimme suunnatut tykistökeskitykset fäivät auttamatta lyhyiksi. Ja
patterin edessä oli kyllä ryhjaä, tilaa, johon sopi rautaa
vaikka millä mitalla.
Pidin kaikki nämä tapaukset omina tietoinani, mutta Peto kohosi mielessäni pieneksi sankariksi.
Tositarinani pienestä sankarista päättyy surullisesti
kuten niin monet muutkin sodan tarinat.
Jouduin kevättalvella -44 soasairaalaan fa Peto jäi
ymmärrettävästi yksin. Ketään muuta se ei hyväksynyt
isännäkseen, ehkä kukaan ei olisi siitä välittänytkään.
Vain pienet jäljet lumessa osoittivar sen lähteneen pois
patterimme alueelta. Oliko sillä sen jälkeen hyvä vai
kolkko kohtalo jdä amailujen varaan. Muta minun
muistilokeroissani tuo pieni olento säilyy pienenä, inhimillisenä poikkeamana sodan kovien otteiden joukossa.
tr
Kranaattien tuhoama saksalaisten vanha korsu
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Evakkola ja karjaa

SYKSYLTÄ 1919 oli kannakselaisten elämä hyvin outoa ja levotonta. Kaikkialla oli sotilaita ja sotilaallista
toimintaa. Jo kesäiset linnoitustyöt muuttivat rauhallisen maalaiselämän vilkkaaksi, mutta syksy toi vielä siihen lisäksi täysin sotilaallisen leimansa. YH:n alussa oli
sotilaiden ja siviilien kanssakäyminen vielä hiukan kankeahkoa, mutta pian sopeutuivat jäykimmätkin toisten
heimojen edustaiat vilkkaiden karjalaisten kotielämään.
Sotilaselämän läheisyy.destä ja ilmassa leijuvasta sodan mahdollisuudesta huolimatta oli marraskuun viimeisen päivän, Talvisodan alkamispäivän, aamu kaikille Kannaksella olleille suorastaan tyrmistyttävä. Kukaan ei tahtonut uskoa, että sota yleensä voi syttyä, että
se on nyt syttynyt ja vielä niin lähellä, että räjähteiden
leimaukset ja kauhea tykistön jyminä olivat jokaisen itsensä todertavissa.

Kun rintaman jytinä alkoi aamulla klo 6 jalkeen
kuulua, riensi jokainen etelä-Kannaksella ollut ulos ja
kuunteli sydän pamppaillen pitkat tovit tuota kuoleman kuminaa. On vaikea kuvailla näin pitkän aian takaa sirä rinnassa puristavaa ahdistusta ja ilmeiden vakavuutta, jota tuo rajaka päin tuleva ääni aiheutti. Mikä
olikaan silloin äidin hätä lasten ja kodin puolesta, kun
puoliso oli vielä itse tuolla räiskyvässä helvetissä. Mitä
tuskaa tunsi äiti pojastaan, jonka tiesi olevan juuri tuolla rintamalohkolla. Mitä nuori morsian yhteistä eldmdd
suunnitelleen sulhasensa takia! Sanat eivät riitä siihen,
1't2

eikä toinen voi runtea toisen rinnassa riehuvaa painaj

aista.

Mutta sodasra huolimatta elämän oli jatkuttava. Perolikin silloin hyvin raskas ja päivän mittaan alati pysähtelevä.
Yhtä mirtaa känry'i katse rintaman suunraan ja mieleen
tulivar monenlaiset kysymykser:
Mitä me nyt teempääsee tänne
me ja mihin me joudumme, jos vihollinen
kotikylään? Mihin panemme lapsemme ja mihin kaiken
karian? Mutta yhrä monta kertaa nuo kysymykset kaikkosivat ilman selvittävää vastausta. Mihinkäs sitä muka
he ja karja panivat toimimaan, vaikka askel

kotoaan.

Päivä valkeni tuonakin aamuna, kuten aina ennen-

kin. Pian oli sota jo jokaiselle todellista ja konkreettisra
elämää. Niin tortui todellisuuteen myös Sakkolan kirkon viereisen torpan väki. Torpan, jossa paikkakunnalle
majoitetut Viitasaaren ja Saarijärven pojat viettivät monia rurinahetkiä, maittavan kahvin ja reilujen pullapa-

lasten parissa. Nyt oli kuitenkin tilanteen vakavuus
poistanut räiskähtelevän huumorin myöhäistä aamukahviaan nauttivien mielestä. Kello kavi jo pitkalla
kymmenettä aamutuntiaan, kun juojat säpsähtivät viereisen kirkontornin kelloien vimmatusri alkanutta soittoa. Soittoa, jonka piti ilmoittaa llmavaarasta paikkakuntalaisille. Oli siis tulossa sellainen. Kun lisäksi alkoi kuulua lentokoneen surinaa, siirtyi väki pihamaalle
katsomaan, ovatko omia vai vieraita. Vasta, kun ne olivat jo aivan lähellä, huomattiin ne vihollisen koneiksi,
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mutta ilmavaaran olemassaoloa ei vielä silloinkaan osattu oikealla tavalla huomioida.
Helkkuna, sisälle ja akkiä, näkevät ruon sinun
punaisen puserosi, hihkaisi miesjoukon keskellä ollut
naapurin Nestor ja tempaisi tytön käsipuolesta sisälle.
Samalla kuuluikin taivaalta karmiva ääni, aivan kuin
vahvan kankaan repäisy. Koneet avasivat tulen mökkiä
kohti.
Ampuvat, suojautukaa!
-Tietä pitkin ajella lönkytteli samaan aikaan huoltomies hevosellaan leipäkuormansa kanssa. Hänkin säikahti koneiden ammuntaa, nousi seisomaan kärryjensä
aisoille ja alkoi hoidella hevostaan ohjausperillä. Hevonen vauhkoontui jo muutenkin outoa däntä ja alkoi laukata kirkon suunraan. Kärryistä putosi perälauta ja leipälaatikoita putoili pitkin tietä.
Hei äijä, leivät putoavat! huudettiin hänelle.
- Pudotkoot, perkeleet, huusi hevosmies itkien ja
- hevosensa läheiseen metsikköön, että oksat lenteohjasi
livät.
Mökissä pari rauhallisinta miestä hörppäili kahvikuppostensa loppuia rätinan alkaessa. Kupit putosivat
kuitenkin rivakasti pöydälle luodin tullessa seinähirren
läpi aivan toisen juojan korvan juuresta. Sisällä olijat
heittäytyivät samassa lattialle mökin emännän ja tyttären yrittäessä vielä yhdessä työntyä uunin alaosassa olleen halkojen kuivatustilan sisän, vaikka se oli niin
pieni, että yhdenkin mahtuminen siihen olisi ollut ky-

sen, kaupasta tuomansa alusvaatelaatikon päälle nurkkapöydän kulmalle, huomenissa aittaan vietäväksi.
Tuli ilta. Ensimmäisen sotapäivän ilta. Pullataikina
oli jo muotoutunut letitetyiksi pitkoiksi ja pian levisi
mökkiin paistLvan pullan ihana tuoksu. Pöydän ympä-

rys oli täynnän uutta pullaa odottelevia sorilaita ja
emäntä varustautui parhaillaan iltalypsylle lähtöön,
kun tasan kello 19 astui mökkiin väsyneen näköinen sotamies ja ilmoitti talon väelle, että 15 minuutin kuluttua lähtee kirkonmäeltä auto, johon jokaisen siviilihenkilön on mentävä. On tullut käsky tyhjentää Sakkolan
kirkonkylä ja jokaisen sotilaallisiin tehtäviin osaaottamattoman on lähdettävä. Mukaan olisi otettava 5 päivän muona. Sanoi ja riensi edelleen.
Ämpäri putosi emännän kädestä ja molemmat naiset
jysähtivät istumaan. Kumpikin katsoi toistaan silmiin
osaamatta mitään puhua, käsittämättä mitä mies oli todella sanonut, tajuamatta, että nyt oli tosi kysymyksessä. Ja kalliit, hyvin kalliit minuutit kuluivat.
Pommituksen pääMtyä siirryimme laivaan

seenalaista.

Ensi terveiset sodasta tuoneet kolme konetta poistui-

vat saman tien. Vain iostakin Haitermaan suunnalta
kuuluneet it-tykkien laukaukset saattelivat heidän
poistumistaan, mutra todennäköisesti sangen tehokkaasti, koska myöhemmin kantautui mökkiinkin tieto,
että ainakin yksi niistä oli pudonnut Haitermaan kansakoulun läheisyyteen.
Tunnit kuluivat hitaasti sinä päivänä. Katse käntyi
yhtä mittaa etelän suunnalle, Suvannon taakse, mistä
rintaman kumu ja palavien taloien sankat savut kohosivat korkeuksiin. Kädet hapuilivat milloin mitiikin työtä, mutta kun kaikki tuntui nyt niin tarkoituksettomalta, jäivät askareet aina fotenkin keskeneräisiksi.
Kahvia haluavia sotilaita tosin tuli ja meni, mutta kaikki olivat nyt hyvin vakavia ja kiirehtiviä. Heidän toimillaan tuntui nyt olevan toinen tarkoitus kuin tähän
saakka. Emäntä alusti uuden pullataikinan ja tytär selvitteli pesemiän räsymattotarpeita vierellään olevaan
laatikkoon. Sitoi sitten laatikon kiinni ja asetti sen toi113

kaisi.

Kuulit sie, mitä se mies sano, emäntä lopulta to-

15 minuuttia, ja lähteä pois kotoa. Minne?
Omasta kodistaan! Tytär puhui kuin järkensä menettänyt, kykenemättä mitään tekemään.
Monien minuuttien
liian monien
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- alkoi levi- tajuarraan, että
emäntä sai itsensä sen verran
tellä huiveja penkille kootakseen iotakin mukaan otettavaa. Käsi otti yhtä ja toista kuin.punniten mikä olisi
arvokkainta, mutta heitti taas seuraavassa hetkessä pois.
Kaikki tuntuivat nyt niin sanomattoman rakkailta ja
kaikki taas niin yhdentekevältä. Ratkaisu tuntui vaikealta ja
nyytti pysyi yhtä tyhjänä. Lopulta siihen
ruli vain evästarpeita,
kuten ilmoittaja oli esittänytkin.
Tytär ei saanut otetta mihinkään. Tieto lamaannutti
hänet kerta kaikkiaan. Olisi ollut monenlaisia kesällä
saamiaan häälahjoja, jotka hän vähän aikaisemmin oli
käynyt hakemassa Käkisalmeen perustetusta kodistaan,
miehensä reserviin lähdön jälkeen, mutta mitään niistäkaan han ei osannut ottaa mukaansa. Onneksi samalla
hetkellä astui sisälle mökin ainoa poika, viime aikoina
toisella paikkakunnalla ollut ja, vaikka hän vasta nyt
kuuli evakuointikäskysrä, osasi ottaa tilanteen oikein.
Hän hoputti naiset pukeutumaan ja varustautumaan
edes ruokatarpeilla, mutta muuta ei hänkään ehtinyt.
Aika oli kulunut loppuun ja autot odottivat jo kirkonmäellä. Emäntä tempaisi vielä lähtiessään peiton sängystå ia poika valmiiksi sidotun paketin nurkkapöydältä ja sitten oli poistuttava kotoa.
Pullatkii ois olleet kystä kohtsiltiä ja Viikuna jäi
lypsämäti, emäntä vielä tuskaili eteisestä.
Kyllä me pidämme huolen pullista ia Viikunasta
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Linnoitustöitä Kannaksella

ja tästä kodistanne, vastasivat vasta nyt tapahtuman tajunneet Viitasaaren pojat, jotka olivat koko ajan seuranneet äänettöminä naisten lähtöä, osaamatta avttaa
vähääkään pakkaamisessa ja lähtijöiden hädässä. Vedet
valuivat jokaisen silmistä heidän näin erotessa.

Kirkonmäellä oli sähinää. Jokainen yritti päästä mukaan avonaisiin kuorma-autoihin, vaikka vanhoille ja
lihaville se tuotti erikoisia vaikeuksia. Pimeydestä huolimatta autot täyttyivät viimeistä sijaa myöten ja kylmä
9 km:n matka Haitermaan kansakoululle taittui nopeasti. Siellä kuormat purettiin ia kansa sai jäädä odottamaan koulun suojiin tulevia tapahtumia.
Varhain seuraavana aamuna, kello neljän tienoilla,
annettiin kasky siirtyä läheiselle rautatieasemalle ja
siellä edelleen junaan, joka aikanaan taas lähti kohti
Elisenvaaraa ja Savonlinnaa.
Juna täyttyiääriään myöten. Kolmen hengen penkkeihin istahti 5-6 henka. Penkkien välit ja käytävät
aina ulko-ovia myöten täyttyivät aivan tupaten täyteen.
Mökin tytär joutui istuimelle puserruksiin parin lihavan naisen väliin, niin että kädet jäivät toisten istujien
selkien taakse. Asento oli hyvin tukala, mutta korjausta
siihen ei voinut ajatellakaan. Ät<tda tapahtunut kodeista lähtö teki jokaisesta täysin apaattisen ja toimintakyvyttömän, joten lähimmäisten huomaamista ei sopinut
odottaakaan.
Ilma vaunuissa huononi nopeasti, sillä lämmittämättömien vaunujen ovet ja ikkunat oli pidettävä suljettui-

na. Raskas ilma taas aiheutti huonovointisuutta muille-

kin, mutta mökin tyttärelle se teki olon hyvin vaikeaksi. Nuoren aviovaimon jo pitkale kehittynyt raskaus oli
muutenkin syynä yhtä mittaa purkautuville oksennuk-

sille. Käsillä ei voinut tilannetta auttaa, joten kaikki
tuleva valui suoraan hänen rinnoilleen. Onneksi äiti istui tyttären vastapäisellä penkillä sellaisessa asennossa,
että sai toisella kädellään suorittaa pyyhintä. Vierustoverit olivat niin omissa ajatuksissaan, etteivät he mitään
huomanneetkaan. Keskustelua ei syntynyt matkan aikana edes tuttuien kesken, sillä jokaisella olivat nyt
omat huolensa, kenellä taaksejääneestä kodista, kenellä
tietymättömissä olevista omaisista fa kuka taas ajatteli
tulevia kohtaloita. Ehkäpä kaikki nuo myllersivät nyt
jokaisen mielessä yhtenä kaaoksena.
Päivä lienee ollut iltapuolella, joulukuun 1. päivänä,
kun juna saapui Savonlinnaan. Siellä matkustaiat ohjattiin asemalta laivalaiturille ja tarkoitus oli mennä suoraan laivaan, mutta samassa alkoivat ilmahälytyssireenit
ulkoa. Tykit alkoivat jyskaa ja kaupungin päälle tulleet
viholliskoneet pudottivat pomminsa jonnekin kauemmas kaupungille. Rantalaiturille saapuneet evakot joutuivat etsimän suojaa torilla olleista halkopinoista ja
laivalaiturin alta.
Pommitus loppui ja kansa siirtyi laivaan. Oli mukavampaa matkustaa raittiissa laivassa kuin ummehtuneessa junassa. Joku avasi jo eväspussinsakin, vaikka
useimmille ruoka ei vielä maittanutkaan. Muutaman
tunnin kuluttua laiva pysähtyi ja matkustajat saivar
nousta laiturille. Oli tultu Sulkavalle.
Taas oli pimeä. Nyt majoituttiin johonkin kylmään
iltamataloon. Eivät olleet täälläkään vuoreet odottelemassa. Vain kylmä ja kova lattia. Mutta sekin oli mieluisa paikka erittäin rasittavan päivän jälkeen. Useimmat nukkuivat siinäkin epämukavuudessa, mutta monia ahdistivat viimeaikaiset tapahtumat niin, etteivät
Sota on alkanut, ralalla palaa

saaneet rauhoittavaa unta silmiinsä.
Seuraavana päivänä kansa hajoitettiin eri puolille pitäjää. Mökin väki joutui yhdessä seitsemäntoista muun
sakkolalaisen kanssa vasta illan suussa monien kilometrien päähän, suurehkoon maalaistaloon, jossa emäntä ja
isäntä asuivat kahden monihuoneisessa talossaan. Siellä
heidät otettiin vähän töykeähkösti vastaan. Talon ava-

raan

pirttiin

saivat kaikki majoittua muutamiksi öiksi.

Emäntä tosin tiedusteli, että oliko junissa nyt näihin ai-

koihin kovasti matkustajia, mutta korjasi samalla kiireesti pois nekin kaksi matonpätkää, jotka olivat pirtin
lattialla.
Kolmen päivän kuluttua oli jälleen muutettava. Tällä kertaa saman talon pellon akana olleeseen muonamiehelle tarkoitettuun, uureen ia tilkkiämättömään
yhden huoneen mökkiin. Huoneessa oli leivinuuni,
mutta huonekalut puuttuivat kokonaan. Lattialle oli
taas käytävä asumaan. Uunia lämmitettiin päivisin kovasti, mutta silti jäähtyi huone aamuyöstä niin, että
usein olivat jonkun nukkujan hiukset jäätyneet seinään
kiinni. Ainoa petivaate, mökin emännän mukaan ottama peitto, levitettiin lattialle viiden pikkulapsen alustaksi.
Ruokaa oli vaikea saada. Rahaa oli vähän ja kauppaan
pitkä matka. Töitä ei ollut keskitalvella syrjäisessä
maalaiskylässä, eikä töihin kykeneviäkään siirrettyjen
joukossa. Naiset tosin yrittivät saada neulomisia talosta, mutta siitä saatu tulo oli aivan mitättömän pientä.
Lopulta huolto alkoi toimia ia sieltä saatiin rahaa ruokaan ja vaatteisiin sekä muihinkin elämälle välttämättömiin menoihin.
Päivänä muutamana tarjoutui tilaisuus päästä saunaan. Joku huokaili
etta olisipa nyt puhl
taat vaatteet vaihdettaviksi.
Se ottaa, kenella
on, kehaisi mökin tytär ia otti esille koroaan tuomansa pahvilaatikon, jossa piti
olla sodan syttymisaamua edeltäneenä päivänä kaupasta osta-

mansa

alusvaatteet,

mutra pitkaksi venähti naama ja itku tuli
silmiin, kun paketissa
olikin vain räsymattojen kudontaan tarkoitettuja riepuja.

Helmikuu

läheni

loppuaan ja nuoren
aviovaimon
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synnytysaika läheni. Pirtissä sen suoritus olisi ollut hyvin vaikeaa kylmyyden ja väenpaljouden takia. Joukolla
kävivät vanhemmat puhumassa isännälle, että rämä
luovuttaisi jonkun kamareisraan synnytysajaksi. Vasta
emännän mielen hellyttyä asia järjestyi, mutra ehdolla,
että heti synnytyksen jälkeen oli sieltä lähdettävä.
Synnytystuskien ollessa kovimmillaan, sai tuleva äiti
kuulla oven takana mellastavan isännän huutoja:
Ähaa, ryssänakka, kele, oes nyt oekeev vaekeeta.
- tulitta tänne immeisii köyhyttämmää, ku että koTyö
jissanno kehanneet olla. Oesitta, sennii musralaeset,
suaneet poikija heinälavossa, jottettoes tullunna likkoomaa immeisii asuntoia.
Ei ollut helppoa synnytys ensikertalaiselle, eikä ainakaan tuollaisessa ympäristössä. Kuukausia oli saanut
maata kovilla lattioilla ja olla huonolla ruualla. Vielä
huoli rintamalla olevasta aviopuolisosta lisänä, josta ei
koko Talvisodan aikana ollut kuulunut micään. Ja miten olisi kuulunut, kun ei tiennyt omaistensa olinpaikkaa eikä osoitetta.
Kun pahin oli ohi, poika syntyoyt ia äiti kykeni taas
liikkumaan, oli taas siirryttävä yhteisasuntoon. Pieni
lapsi pyrki tuon tuostakin itkemään ja varsinkin öisin se
häiritsi toisten yöunia. Ei auttanut muu kuin äidin valvominen öisin lapsi sylissään. Vain päivisin hän voi torRajan asukkaat
valmistautuvat
evakkomatkalle

1{islm

?!
Sitä se veto saa aikaan. Kuten
usein säryn ja jäykkyyden
ollessa kysymyksessä lämpö

tuntuu miellyttävältä. Juuri
siksi Theranyl tekee niin hyvää. Sen kauan kestävä läm-

pövaikutus pehmentää
lihakset.

Hyvän lihasvoiteen pitää
sekä lämmittää että lievittää
särkyä. Siksi Theranylissa
on myös kipua lievittävää äi-

netta (trometamolsalicylaattia).

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

Reseptittä apteekeista.

-mile lihasslirkyyn
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oli hyvin raskasäidille.
Päivät kuluivat yksi kerrallaan ja tiedot sodan ankaruudesta sekä rintaman siirtymisestä pitivät jokaisen
mielen murheellisena. Kun viesri kotiseudun meneryksestä tuli pirtin väelle, oli se kova isku jokaiselle. Usein
menivät kädet risriin yksinäisinä hetkinä ja raskas huokaus kertoi mieltä painavasta raakasra, mutta toivo piti
rohkeutta edelleen pystyssä. Usein puhuttiin ioukolla
kotiin paluusra, vaikka rinramalta nähdyt savut olivat
aina elävänä mielissä ja kodin kohtalo poltti ajatuksia.
Tuli maaliskuu ja sen 13. päivä. Tieto rauhasta tuli
kuin moukarin isku päähän, huumaavana ja turrutravana. Se oli kuin sinetti kodin menetykselle. Ei koskaan
enää kotiin. Ei koskaan enää kotiseudulle eikä Kannakselle. Itku ruli jokaiselle pirtin asukkaalle. Ahdisrus jokaisen rintaan. Meni päiviä, ennen kuin ajatus selkeni
ja vielä useampia, ennen kuin uusi tulevaisuus alkoi askarruttaa mieliä. Mutta olihan rauha edes jonkinlainen
ratkaisu juurettomalle olemiselle, vaikka se olikin raskain menetyksin saatu. Se toi kuitenkin eloon jääneet
soturit omaisrensa luo ja samalla myös uutta uskoa rulevaisuuteen. Oltiinhan vielä edelleen Suomessa. Nyt oli
r.ain osattava sopeutua vallitseviin olosuhteisiin ja uuteen vaiheeseen siirtolaisren elämässä.
n
kahtaa lapsen ruoka-aikojen välillä. Se

ta
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Iso-hkan TampcrGGn
CARL JOHAN NYMAN

Kesäistä Tamperetta

MUUTAMAA harvaa poikkeusta lukuunorramarta lienee vleisesti toderravissa, miren vähän me tiedämme
sodanaikaisten rintamatoveriemme myöhäisemmisrä
vaiheista. "Siellä jossakin" rakenruneet siteet ovar kertakaikkiaan poikki.
Aseveljien nimet unohruvat.
- syvyyksisrä pinnistämään aiVaivoin pysryy muistin
koinaan hyvinkin tutun paikan rai tukikohdan nimen.
Pari vuosikymmenrä ei ketään meisrä huomaamatromasti sivuuta.
Silloin rällöin saattaa kuitenkin jokin
assosiaatio ylläträä
meidät tuomalla ra juntaamme
muisrikuvan, joka vuosikausia on ollut täysin kadoksissa. Jostakin tämäntapaisesta haluankin nyt kertoa.
Joitakin vuosia sitten olin liikematkalla Erelä-Pohjanmaalla ja tällöin jouduin yöpymään erään kirkonkylän matkustajakodissa. Siinä illallista syödessäni selailin samalla maakunnan lehtiä ia yht'äkkiä takertuivat
silmäni erään vaasalaisen lehden kuolinilmoitukseen.
Pekka Hanka.
Vai on Iso-Pekkakin nyt poissa.
- Merkillinen ihminen.
Merkillinen aseveli.
- Näin alkoivat ajatukseni pyöriä yli kahdenkymmenen vuoden takaisten tapahtumien parissa. Eivät lainkaan varsinaisten sotatapahtutnien ympärillä vaan nimenomaan Iso-Pekan ja hänen persoonansa ympärillä.
Kyllä Iso-Pekka tosiaan oli nimensä "väärrri". Pituurra

hänellä oli reilut 190 cm ja painon muistan tarkalleen,
koska monet kerrat vaa'alla kävimme. Luira ja lihaksia
kertyi vaatimattomat ll2 kg. Ei ollut Pekka soturina
kuuluisa, ei runnettu rohkeudestaan, mutta sitä enemmän kookkaana ia omalaatuisena hahmona.

Turustumisemme tapahtui aivan sattumoisin. Rintamalinjat olivat jo vakiintuneer, ja pataljoonamme kävi
asemasotaa Itä-Kannaksella, Metsäpirtin seutuvilla.
Vierailin usein naapuritukikohdissa ja useimmiren otin
nämä vierailut urheilun kannalta suorittaen ne lenkkeilyn merkeissä. Eräänä päivärrä olin paluumatkalla tukikohtaani, kun minut yllätti rankka ukkossade ja
juoksuialkaa ryntäsin lähimpään korsuun. Tiesin sen
erään panssariryhmän korsuksi, mutta en tuntenut kerään sen asukkaista. No niin, tänne siis törmäsin sadetra pakoon. Tuotapikaa istuin laverin reunalla soroppia
eli kahvinkorviketta hörppien. Olin juuri kiinnittänyt
huomioni muista poikkeavan kookkaaseen mieheen,
kun tämä istahtikin viereeni tarjoten suurta "vanikkavoileipää", jonka päällä oli sianlihaa eli oskarinpintaa,
"Mistäs se poju on kotoikuten silloin sanottiin.
jättiläinen.
Muistan, miten minua harmirsin?", kysyi
ti ruo "poju", koska jo ennen Talvisotaa olin mennyt
armeijaan ns. siviilikarkurina. "Helsingistähän minä
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olen", vastasin samalla haukaten maistuvaa voileipää.
Tämän kuultuaan suuri mies kiiruhti valmisramaan
minulle vielä toisen voileivän ja ojentaessaan sen jutteli
tähän tapaan: "Syö nyt Helsingin poju. Sinä et varmaan
siviilipaketteja saa, koska ruokatilanne kaupungeissa on
'Loistokaveri", ajatpaljon huonompi kuin maalla."
telin minä ja söin niin, että suupielet
rasvasta kiilsivät.
ja sain
siinä
sitten
tavanomaisia
kuulumisia
Juttelimme
ja
ystäväni
tietää uuden
nimen kyllä sellaisille raameille Iso-Pekka olikin mitä sopivin nimi. Loppuivat sitten
soropit ja voileivät ja suut kuivattiin puseron hihaan
silloisen etiketin mukaan. Koska sade vielä iatkui, en
heti jatkanut matkaani, vaan jutelriin kaikenlaista,
mutta kun puhe tuli urheilusta ja Pekka kuuli, että olin
lenkkeilytarkoituksessa liikkeellä, tuli mieheen eloa.
"Olen minäkin urheilija. Olen pari kertaa ollut piirinmestarina painissakin, raskaassa sarjassa nimittäin", innostui Pekka selittämään. 'Vaikka en minä täällä sotahommissa ole mitään paininut", täydensi hän puhettaan. Käytiin siinä sitten syntymävuodet, pituudet ja
painotkin läpi. Oli meillä täydet kymmenen vuotta
"Tule sinä toistekin tänne syömään. Tule
iässä eroa.
- päivä voileivät tekemään", hyvästeli Isovaikka joka
Pekka minua, kun sateen lakattua lähtöä tein.
Näin tulin melko usein käyneeksi panssarikorsulla ia
Pekan kanssa ystävystyin muutenkin kuin voileipien
ansiosta. Ei Iso-Pekka mikään järkimies ollut, murta
Sven Dufvamaisen uskolliselta ja rehelliseltä hän vaikutti. Eikä hän liioin pahakseen pannur, kun toiset silloin tällöin häntä "jujuuttivat" ja pitivät hauskaa hänen laskuunsa.
Vähitellen alkoivat eri urheilumuodot rintamillakin
koota miehiä pariinsa. Talvisin erupäässä hiihdettiin ja
kesäisin oli yleisurheilu etualalla, mutra lisäksi harrastettiin ammuntaa, sotilasotteluja, pelattiin pesäpalloa
ja etulinjan taakse nousseiden 'pirttien" ja "hovien"
yleistyessä tulivat voimailulajit ympärivuotisiksi. Eräänä päivänä alkoivat sitten nyrkkeilyharjoitukser pataljoonamme uudessa kanttiinissa, jatkuen sitten kaksi
kertaa viikossa. Sinne mekin Pekan kanssa hakeuduimme. "Enhän minä sitä nyrkkeilyä. Tulen vain katsomaan", selitti Pekka moneen otteeseen matkatessamme
ensimmäisiin harioituksiin. "Paini olisi kyllä ihan toista, mutta kun eivät sitä meidän lohkolla, niin olen vain
katsomassa", hän muillekin harjoitussalissa selitteli.
Kävi kuitenkin niin, että kun harjoituksissa ei ruvetrukaan heti hanskoja käyttämään, vaan aloitettiin muokkausvoimistelulla, koulunyrkkeilyllä jne. ei Pekka
malttanutkaan pysyä sivussa, vaan hikoili pian meidän
toisten mukana. Seuraavissa harjoituksissa hänelläkin
oli hyppynuora mukanaan, kuten valmentaja Vettenranta oli kehoittanut. Meitä Pekan kömpelöt hyppy-yritykset kovasti huvittivat, mutta Pekka vain hyppi ja
hoki: "Kai sitä kaksitoista syntynytkin hyppimään oppii, kun oikein yrittää." Vähitellen saimme sitten vetää kintaat käteemme ia käydä harjoitusotteluja, ja
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Ei tosin "lso-Pekka", mutta iso kuitenkin

ruli Pekkakin. Isällisen varovasti hän otteli,
mutta harmistui joskus, kun liikkuvaisempina niin helposti pystyimme väisrämään hänen hitaat ja yksipuoliset liikkeensä. Innostuksessa ei kuitenkaan ollut vikaa.
Me olimme Pekan kanssa mitä parhairnmat ystävät
ja rässä vaiheessa hänen siviilipakettinsa olivat yhteistä
omaisuurtamme. Näin paremmin tutustuttuamme
Pekka usein kyseli mitä merkillisimpiä asioita. Oletettavasti asioita, jotka jo vuosikausia olivat häntä askarruttaneer, murta joita hän ei koskaan ollut rohjennut
kenellekään esittää. Hän saattoi tuumailla tähän tapaan: "Sinä, kun olet koulufa käynyt, sanoppas minulle, onko se ihminen apinasta kehittynyt? Kuvissakin ne
semmoiser luolaihmiset aina kuvataan melkein apinoiksi. Olisiko joskus minunkin esi-isäni voinut olla gorilla?"
Kieltämättä oli usein vaikea olla hymyilemättä
- kysymyksille, mutta yritin parhaani mukaan
Pekan
tyydyttää hänen tiedonhaluaan. Toisen kerran hän kysyi: "Mistä se Ukko-Nooa sinne arkkiinsa sai jääkarhuja
ja kenguruita ja muita semmoisia eläimiä, joita siellä
hänen maassaan ei lainkaan ollut? On se kumma, jos
nämä maapallon kaikki eläimet polveutuvat niistä Ukko-Nooan eläinpariskunnista, jopa se minun juoksijaorikin siellä kotona".
Kerran istuskelimme jossain ulkosalla, kun Iso-Pekmukaan se

ka jälleen tuntui olevan kyselypäällä, koska hän yht'äkkiä sanoi: "Kuule, jos isä on iso ia äiti on iso, tuleeko
silloin myös lapsesta iso?" "Niin, kyllä se sääntö yleensä paikkansa pitää. Molempien perintötekijät siinä
ovat asiaan vaikuttamassa", selitin Pekalle. "Kyllä sen
niin täytyy olla", vahvisti Pekka itsekin jatkaen: "Jos
esimerkiksi äiti on sysimusta Afrikan neekeri ja isä on
ihan valkoinen, niin eihän siitä lapsesta tule kumpaakaan, vaan se on siltä väliltä. Sellainen mulatti, vai mikä lie, siitä tulee", järkeili Pekka. "Oletkos täältä löytänyt neekeritytön", kiusottelin Pekkaa. "En minä sel-
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Pekan mielrä. "Kyllä srinä varmaan

nlln kävisi, mutta
saartaisi se olla tyttökin", vastasin. "Mutta jos minä
teen sille toisen lapsen, niin olisiko se silloin poika?"
kysyi Pekka edelleen sitkeästi aiheessaan pysytellen.
"Eiköhän toinen jo olisi poika", vastasin Pekan mieliksi, jatkaen kuitenkin. "Miksi sinä tällaisia asioita kyselet?" Pekka oli pitkaan vaiti, katseli ympärilleen
ikaankuin varmisruakseen siitä, ettei muita ollut kuulemassa ja jatkoi sitten tähän tapaan. "On se Suomi ennen ollut mahdoton urheilumaa. Ajattele nyt. Ensin
Kolehmainen, sitten Paavo Nurmi ja Berliinissä, siellä
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Metsäpirtin Paukunmäellä

laista ja kotona minulla on jo eukko, vaikka on minua
niin paljon vanhempi, ettei se poikaa pysry tekemään,
mutta vankka talo sillä on", päätti Pekka keskustelun
sillä kertaa.
Joskus auroin Pekkaa joidenkin papereiden ja anomusten kanssa, sillä kynämieheksi ei Pekasta ollut.
Olisi kerran tuonut lomalla käydessään talonpaperitkin
rintamalle, ellen olisi jyrkästi kieltänyt. "Selitä nyt ainakin, millainen se restamentti on", kysyi Pekka tällöin selväsri loukkaantuneena. Selitin sen kaiketi tyydyttävästi hänelle, koska seuraava kysymys kuului:
"Mitenkä se vieras lapsi, nimenomaan poikalapsi, saadaan omiin nimiin. Tarkoitan sellaista ottolasta, joka
tulee ihan omaksi?" Selittäessäni asiaa ihmettelin, mihin Pekka oikein pyrkii, murra oletin kysymyksen johtuvan hänen lapsettomasta avioliitostaan. Siinä kuitenkin erehdyin, sillä muutamaa päivää myöhemmin Pekan omalaatuinen "isänmaallisuus" paljastui erikoisella
tavalla.

Istuskelimme jälleen jossain ulkosalla kahdestaan,
kun Pekka ryhryi kyselemään. "Sanoppas nyt minulle,
ios minä reen pojan oikein isolle naiselle, niin tulee-ko siitä
pojasra varmasti isokokoinen ja tällainen urheilijatyyppi, niinkuin minä?" Mietin hieman ihmetellen
tuota teemaa, joka jo pitempään tuntui askarruttaneen

voirettiin paljon. Meillä on luistelijoita, hiihtäjiä ja
pal jon painijoita... on naisurheilijoitaki Se Bärlund oli sellainen nyrkkeilijä, että ei ole hänen jälkeensä tullut. Se on raskaansarian miehiä. Kuule, olivatkohan sen vanhemmat isoja? Etkö sinä siellä Helsingissä
Kun ilmoiole tullut tuntemaan niitä Bärlundeia?"
ihmettin Pekalle, etten heitä valitettavasti tuntenut,
telin tavattomasti Pekan ajatusten rataa, mutta en arvannut lähteä liikoja utelemaan. Pekka oli kuitenkin
vielä Gee-Beessä ja jatkoi näin: "Se Bärlund painoi vain
vähän yli 90 kg. Jos minulla olisi poika, niin se painaisi
varmasri yli 100 kg ja jos sitä treenattaisiin nuoresta asti, niin siitä tulisi varmasti vielä parempi kuin Bärlundista. Siitä voisi tulla vaikka MAAILMANMESTARI.
Silloin olisi raskaassa sarjassa SUOMALAINEN

MAAILMANMESTARI." En halunnut rikkoa Pekan
illuusioita, vaan tyydyin nyOkkailemään myöntyvästi.
Pekka vaikutti ylen tyytyväiseltä ja pystyyn nousten
kertoi: 'Ylihuomenna minä pääsen lomalle ia paluumatkalla aion olla kaksi päivää Tampereella." Tampere
oli rintamamiesten keskuudessa tunnettu oivallisena
"naistenkaupunkina", joten kiusottelin Pekkaa sanomalla: "Oletkos löytänyt Iso-Iitan sieltä?" Pekan odottamattoman lyhyt vastaus kuului: "Onpahan vaan asioita."
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Metsäpirtin kylävainioita
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Niin Pekka sitten lähti 12 vuorokauden kotilomalle.
Oli vielä kesä, joten'Pekalla riittäisi varmaan kotona
työtä loma-ajaksi, enkä näinollen oikein uskonut hänen
Tampereen matkaansa.
Suuri oli hämmästykseni, kun Pekka ei määräpäivänä palannutkaan lomaltaan. Eikä tullut vielä seuraavanakaan päivänä. Mitähän ihmertä nyt oli tapahtunut?
Sitä seuraavana päivänä jotkut lomalaiset kertoivat
nähneensä Pekan lomalaisautossa Valkjärveltä rykmenttiimme. Iltamyöhällä oli Pekka sitten saapunut
korsuunsa ja oikopäätä hankkiutunut laverille puhumarta kenellekaan.
Seuraavana aamuna hän tuli minua tapaamaan ja seurasi mukanani vartiovuorolleni. En ryhtynyt kyselemään myöhästymisen syitä. Kertoakseenhan Pekka
varmaankin oli mukaani lähtenyt. Kauan hän istui hiljaa takanani patruunalaatikon päällä. "Pidättivät minut Tampereella. Panivat siellä minut putkaan", kuului Pekan ensimmäinen lyhyt selitys. 'No, mutta Pekka, et kai sinä niin humalassa ollut?" ihmettelin tähystyspaikaltani. "Enhän minä ryyppää, kyllä sinä sen urheilumiehenä hyvin tiedät", sanoi Pekka melkein loukkaantuneena. Hetken vaiettuaan hän jatkoi: "Ottivat
kiinni ja syyttivät minua naisten ahdistamisesta."
'Voi veljet", ihmettelin jo minäkin ja lisäsin: "Kerroppas nyt koko keittämäsi soppa. Tämähän on ihan mieletöntä."
Tähän tapaan Iso-Pekka sitten vaiheitaan
kuvaili. 'Minähän
sanoin sinulle meneväni pariksi päiväksi Tampereelle. Ja niin minä meninkin. Minä olin
päättänyt ersiä sieltä sellaisen isokokoisen naisen, joka
tekisi minulle pojan. Olin varannut 10000 mk rahaakin
sitä varten, että maksan hänelle heri ja jos se haluaa
niin panen vaikka nimen paperiinkin, että otan sen pc.jan omakseni. Niin minä kiertelin ympäri kaupunkia,
mutta on sanottava, että niitä isoja naisia on kovin vähän. Ensimmäinen päivä minulta menikin ihan hukkaan. En minä sopivaa löytänyt. Kadut vain tekivät ja120

lat kipeiksi ja jo aikaisin minua rupesi

väsyttämään.

minä sirten lähdin uudestaan. Torilla minä näinkin oikein komean naisen, jota seurasin,
ja kun se pysähtyi jotain ikkunaa katsomaan, niin minä
menin sen luo ja esitin asiani, mutta sekös suuttui ja löi
minua naamalle sateenvarjolla, vai mikä lie ollut ja
huusi kuin mikäkin. Minun oli kiireesti lähdettävä siitä. Vähän ajan perästii minä näin roisen suuren naisen
postin luona ja lähdin nyt sitä seuraamaan. Se kävi valillä kaupassakin, mutta minä odotin ulkopuolella ja
ajattelin heti mennä sen puheille, kun se tulee ulos,
mutta se oli liikkeessä tavannut jonkun tutun, jonka
kanssa se nyt jatkoi kävelyään, joten minun oli taas
vaan ruvettava seuraamaan. Siitä rulikin hankala juttu,
kun ne välillä menivät kahvilaankin ja siellä meni
kauan aikaa. Lopulta ne sitten lähtivät kumpikin omalle taholleen. Minä olin ottanut sen 10000 mk:n rahanipun käteeni valmiiksi, että se näkisi, että kyllä minulla
rahaa on. Yhden oven edessä se sitten rupesi laukustaan
kaiketi avainta hakemaan ja silloin minä menin sen luo.
Näytin rahoja ja esitin asiani ja aluksi se niinkuin
kuunteli ia katseli rahanippua, mutta sitten se riehaantui ja rupesi huutamaan ja haukkumaan. Minä jo rupesin paluutietä katselemaan, kun sinne osui sellainen karupartio ja ne ottivat minut heti. Veiväc minut putkaan
ja ottivat repun ja lompakon ja lomatodistuksen pois.
Seuraavana aamuna minä jouduin erään majurin kuultavaksi ja haukuttavaksi, mutta en minä sille ruvennut
mitään kertomaan.
Illalla pääsin sitten jatkamaan
- rakia myöhästyin lomalta..."
matkaani, mutta tämän
Tällainen oli siis Pekan lomamatka Tampereelle.
Pekka oli pitkän aikaa masentunut ja loukkaantunut eikä voinut oikein ymmärtää sitä, että hänen "isänmaallisuutensa" oli leimattu pelkäksi rikokseksi.
Nyt on Iso-Pekka siis poissa. Ei näy kuolinilmoituksessa surevien joukossa kuin vaimon nimi. Poikaa ei
Iso-Pekka siis koskaan saanur.
tr
Seuraavana päivänä

YRJU SIPPOLA

n llosen Beiska
ampui muutaman sarfan
TOUKO-kesäkuun vaihteessa 1942
silloin kun al- vasta muurrakukesä oli kauneimmillaan, kun olimme
neet Maaselästä Syvärille, kun emme vielä kaikki saaneet kesävarusteita ja useilla oli karvalakki päässä, kun
hevosilla oli heinäpula eikä luonto vielä ruokkinut niitä
tarpeeksi...
Tästä viimeksi mainitusta syystä oli pari hevosmiesrä
lähtenyt Syvärin Hevossaaresta hakemaan heiniä. Siellä
kun oli heinäsuova. Venäjän miehet olivar tietenkin olleer tuolla suovalla, ehkä samoissa puuhissa, ja ottaneet
pojat vastaan varsin epämiellyttävästi. Koska poikia ei
kuulunut takaisin, piri lähteä karsomaan mikä oli heidan kohtalonsa. Muistaakseni meitä lähti tusinan verran miehiä rutkimaan asiaa. Joukkueessamme, Pion.
IIJR 45 oli mukana muutama pioneeri, Lydmaninsveo,
llossn Reiska, Kainuun poika Määttä ia minå. Liekc; ol-

lut muitakin en muista. Muu sakki oli ko. hevosrniesten porukasta.
Kahdella veneellä yli Syvärin, matkaa oli n. 200 m.
Kesäyö oli hyvin valoisa ja leppoisa ja rintamalla oli
rauha. Aikomuksemme oli tutkia tapahtunut, tutustua
saareen, mutta ei tapella. Jonkin verran jännittyneinä
ilman esteitä pääsimme loen yli. Veneet vedettiin kunnolla loivalle, pehmeälle hiekkarannalle. Sitten vain
katselemaan maisemia hieman toistametrisen penkereen
Edessämme oli muutama kymmenen metriä tasaista niittyä ja sen rakana tiheä pensaikko, oikea kunnon

yli.

lepikko. Eruviistoon oikealla näkyi kohteemme, heinäsuova. Mitähän tuo lepikko kätki sisaansä? Oliko siellä
vihollinen varttumassa aseet valmiina sylkemään lyijypitoisia surmankärpäsiä tuhoksemme?
Suunnitelma sewittiin vielä kerran. Osa miehistä
Syvärin maisemia

_*ä,

Vihdoin tulimme suovan luo. Sen vierestä alkoi noin
puoli metriä leveä hyvin tallattu polku ja johti pensaikkoon. Mitään kuolleita emme löytäneet, mutta muuta
kyllä. Tuossa rusehtavanvihreä venäläinen käsikranaatti sirpalekuorineen. Mikäs tuo on? Suomalainen karvalqx25pnzamari, tuossapa
lakki. Pari metriä eteenpäin
- Int-merkillä varustettu
kohtalaisen hikiseltä näyttävä
siniviiruinen jalkarätti. Muuta ei mitään. Ei riisuttua
saapasta, ei paljasta jalkaa, vain käytetry jalkarätti.
Miksi oli riisuttu vain yksi rätti?
Mennään pojat vielä vähän matkaa polun suun-

taan.

Syvärin virralla

varmisti penkalla ja muut ryntäsivär yli niityn. Pioneerit edellä. Mitään ei tapahtunut. Pensaikko oli tyhiä.
Ruohosta näimme, ettei siellä ollut kukaan kulkenut
gns[
pitkään aikaan. Miinavaara siis olematon täällä
suovalla? Kun "perämiehet" olivat tulleet yli aukean,
lähdimme taapertama^n oikealle. Siinäpä tusinan verran erittäin ampumavalmista ukkoa matkasi hitaanlaisesti. Pensaikko kaartui vasemmalle
suova edessä
niityllä. Silmäilimme sitä ja sen taakse -kaartuvaa lepikkoa tovin aikaa. Ei näkynyt mitään outoa. Hiljainen
kasky: "Eteenpäin". Ketju eteni niityllä. Pioneerit katselivat alas ruohoon, muut valppaina kaikkialle ympäristöön. Oli viisasta katsella heinän väleihin, ettei sinne
vain olru huolimattomasti unohdettu venäläisiä polkumiinoja. Kokemuksesta riesimme, että tuollaisissa
asioissa "aseveli" oli hyvin ahkera jättåmådn niitä sinne
tänne ihmisten harmiksi, ja yleensä runsaasti. Niillä oli
kait tarkoitus saada Suomen jalkainvaliditilasto hyvin
korkeaile Llahan sekin ajattelutapa. Tuommoisen purkin päälle astunut mies oli asekunnoton yleensä pitkään, ehi-ä koko loppuikänsä
tai vainaia. Vaan samaan syntiin olimme mekin osallistuneet
heillä oli
materiaalia
niinkuin
muutakin,
sitä
kaikkea
kymmeniä
kertoja enemnrän kuin meillä. Tästä maasrosra emme
kuitenkaan mitään ansoja löytäneet.

Xtii Suomen museolentokoneet

!

Kirjanen selvittää ny§isin vallitsevaa museolentokonetilannetta.
Kiriaseen on koottu n. 20:n museokelpoisen
lentokoneen lyhyet historiikit.
Runsaasti kuvitettu, sisältää tiedot mm. seu-

raavista koneista:
VIHURI
HANSA
MESSERSCHMITT
AVRO
MARTINSYOE

käy parhaiten maksamalla museolentokonetilille
1640003487 Keski-Suomen Sp, Tikkakoski mk
+ 0,75 lähetyskuluineen. Tätä saa myös ostaa llmailumuseo ry:n näyttelystä
Helsingin Lentoas€malla.
Tilaaminen

5,-

Kertyneet varat käytetään lyhentämättöminä museolentokoneisiin
hankittaviin tarvikkeisiin la varaosiin.
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mennään vaan, mutra muistakaa
ei tuli- yllätys
- Joo,ellei ole henki kysymyksessä. Jos tulee
taistelua
niin oitis vasemmdlle ja lepikön poikki tulouralle.
Selvä!

-Niinpä

lähti ketju taas liikkeelle hiljaa kohti

saaren

vanjanpuoleiselle rannalle silmäilemään pikkuisen sitäkin maisemaa. Tdällåhän on joskus ollut kova mäikinä.

Veden täyttämiä pommikuoppia siellä täällä. Kotvan
kuliettuamme alkoi pensaikko harveta. Tulimme pienen niityn laitaan. Sen takaisen kapean pensasvyön läpi
kimalteli Syvärin vuolas vesi. Kuuntelimme jonkun aikaa. Joku linru lauloi pitkaan. Liekti ollut satakieli.
Tuonne leppävyön laitaan menemme, vilkaisemme
yli veden ja sitten paluumatkalle "kotiin". Ensimmäisen miehen astuttua puoli askelta aukealle alkoi sota.
Kp. rätisi etuoikealla ja luodit vinkuivat korvissa, onLuojan kiitos! Tästä alkoi kiivasneksi reippaasti yli
- veneitä. Pulskis ja loiskis. Lydtahrinen marka kohti
manin Sven pulahti umpisukkeloon sameaan pommienpä olisi uskonut, että hänkin
kuoppaan. Oijoi
hyi! Autoin kaosasi kirota noin tunteellisesti. Hyi
- Vielä kuuluiverin ylös ja juoksimme muitten perään.
vat konepisroolit ampuvan. Katselimme taakse juostessamme aseet valmiina laukeamaan. Ampuvat kai ilokseen kun kerran saavat. Ei siellä meikäläisiä enää pitäisi olla, tai louskuttelevat vielä vihapäissään kun eivät
malttaneet odottaa, että olisimme kerenneet keskelle
aukeaa suolattaviksi.
Saavuttiin siitä viimein onnellisesti rantapenkereen
nyt tasuojaan. Vaan missä on Ilosen Reiska? P-le
kaisin etsimään Reinoa. Olikohan häneen sattunut?
totta kai, kysyäkin sellaista.
Kuka lähtee? Kaikki
taipuivat niityn takaisen
Valmistautuessamme lähtöön
pensaiston oksat sivuun ja Reiska, tuttu hymyn virnistys suupielessä lähti rauhallisesti astelemaan meitä kohti. Kuului useampia kolahduksia kun kivet putosivat
sydämiltämme. Ilonen astui rauhallisesti yli aukean ia
virnisri iloisesti:
Ammuinpa muutaman sarjan.
- Tuliks sun perässäs ketään?
- Ei tullut, lähdetään kotio.
-Kun Reiska pääsi penkan suojaan, alkoi rytinä. Toveri ampui krh:lla, louskutteli jäähyväisiä. Painauduimme vasten rinnettä ja katselimme kuinka kranaatit
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Nältii la JERMU-kansion
saatte myös melltä:
Maanpuolustuksen Tukl ry.
P. Hesperiankatu 15 A 4.
H:kl 26. Puh. (90-) 440471
Purettuja polkumiinola

roiskuttelivat joen vettä kastaen meidät rantapenkalle
ja loivalle heittäen päällemme savensekaista mutaa.
Onneksi ei sattunut kohdallemme eikä veneisiin. Tuumailimme, että vantkan ilmeinen tarkoitus on estää

yli

ja samalla kerätä porukkaa saareen
tuhoksemme. Päätimme.koettaa "kepillä jäätä" ja låhteä soutelemaan. Hyvinpä siitä selvisimme omalle rannalle ja taisteluhauäan mukavantuntuiseen turvaan. Me
pioneerit vain hiukan muita myöhemmin, sillä meidän
piti sulkea lähtiessämme avaamamme hälytysmiinakenttä.
Siinäpä sitten hyvästelimme kavereita ja lähdimme
meitä soutamasta

kohti omaa porukkaa. Ajaessamme pyörillä kotiin manaili Reiska, että tuli ammuttua. Mutta
sinä Tampereen Reiska
oli ehkä onnemme, eträ likasit
silloin,
vuosia sitten pyssysi,
ehkä juuri siksi eivät viholliset
tulleet heti peräämme ja teilanneet meitä rantaniiiyllä
tai soutaessamme yli Syvärin takaisin omalle puolelle.
Kiitos sinulle
kelpo kaveri.
- Vaikkei retkemme
- tuonutkaan täyrtä selvyyttä heinämiesten kohraloon, oli se kuulemma mLruten hyvin
onnistunut. Se oli sotilaallisesti tärkeä. Olihan rurustuttu saareen ja sen tapoihin henkilökohtaisesti, saatu
tietoon missä ja miten "aseveli" voisi siellä asustaa ja
toimia. Saatiin omalle sekä raskaalle että kevyelle aseistukselle tulikohteet jos tarve niin joskus vaatisi.

KUKA TUNNISTAA?
vaaleatukkaisen kersantin, joka palveli Valkeasaaren läpimurron aikana 10.6. 1944 tykistön valo-

heitinryhmässä JR l:n II pataljoonan lohkolla.
Ko. ryhmän korsu oli noin 3-4OO metriä Valkeasaaren kivitiestä vasemmalle ja noin 2-)00
metriä II pataljoonan komentokorsun takana. Tåmä kersantti oli vaalea, vaaleatukkainen, hyvä
juoksemaan ja noin l7r-180 cm pitkä. Muut
runtomerkit jo unohtuneet. Lupasimme toisillemme, eträ ios jompikumpi selviää hengissä
omien puolelle, niin toinen toimittaa terveiset
toisen kotiin. Allekirfoittanut selvisi, mutta oltuaan myöhemmin sotavankina fa nimi unohtunur, ovar rerveiset jääneet toimittamatta. Terveisren lisäksi voisin kertoa viimeisistä 6 tunnista,
mirkä vietimme yhdessä hänen kaatumiseensa asri. Olen yrittänyt yhteyttä hänen omaisiinsa joukko-osastojen upseerien, Sota-arkiston ja Yleisradionkin kautta, mutta turhaan. Vähäisetkin tiedot ja muisrot pyydän osoitteella: Niilo Tikka,
Tikan mylly, 54800 Savitaipale tai tämän lehden
toimitukseen.
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Tanhuvaaran voimisteluhalli

ELETTIIN Talvisodan aaton vaiheita Viipurin välittömässä läheisyydessä olevassa Pappilanniemessä. Se oli
ennen Talvisotaa I./ITR 2:lle kuuluva vartiopaikka,
jonne pääsystä kesän aikana kilpailtiin. Olihan vieressä
Tanhuvaara, SNLL:n kesäkoti, jonka erotti patterialueesta vain verkkoaita. Siksipä siellä olikin paljon mielenkiintoista katseltavaa.
Kun synkkiä pilviä alkoi syksyllä 1939 kerääntyä
Viipurinkin taivaalle, siinyi I./ITR 2 jo lokakuun
alussa Pappilanniemen patterille. Kuuluin 3./ITR
2:een, mutta iouduin kk-ryhmäni kanssa alistetuksi
em. patterille. Näin muodostui 55. Raskas kiinteä ITpatteri. Majapaikaksemme saimme Tanhuvaaran, iossa
oli tilaa koko patterin väelle, samoin myös lotille, jotka
myöhemmin muuttivat pois rauhattomasta Viipurista
tänne Tanhuvaaraan patterin turviin. He pitivät nieille
kanttiinia piharakennuksessa ja soittelivat kaihoisia säveliä gramofoonilla.
Matkaa Tanhuvaarasta patterialueelle oli n 200 m ja
koko matka oli ylämäkeä, ioka myöhemmin, sodan jo
puhjettua ja hälytysten alettua, oli juostava mahdollisimman nopeasti omalle paikalleen. Tahtoi siinä aivan
läkähtyä, ja samalla alkoivat viholliskoneetkin jo näkvä.

Kukaan ei uskonut, että mitän sotaa syttyisi. Kaikkein vähiten sitä kukaan toivoikaan. Harjoituksia pidettiin kuitenkin patterilla kaiken varaka, niin että jokainen oppi suorittamaan tehtävänsä vaikka silmät ummessa. Vapaa-aikana istuttiin kanttiinissa kahvittele124
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Näköala Papinniemen
Tanhuvaarasta merelle

massa ja seurustelemassa. Järiestettiinpä kerran illanviettokin, johon jokainen sai kutsua oman daaminsa

kaupungista. Tdmä tapahtui tietenkin ennen sodan alkua. Kun ilta sitten loppui ja tuli saatolle lähdön aika,
ei se iärjestynytkaan niin yksinkertaisesti. Kunkin parin piti ilmoittautua patterin päällikölle, kapteeni E.
Tarvaiselle, ja daamin piti pyytzä häneltä iltalomaa
saattajalleen. Jokaiselle järjestyi kyllä näin iltaloma.
Tällöin olivat lottammekin vielä Viipurissa.
Pappilanniemessä ollessa loppui allekirjoittaneeltakin vakinainen palvelus. Sen yäätyttyä pääsin 7 vrk:n
lomalle, mutta siviiliin pääsystä ei ollut puhettakaan.
Olihan jo lokakuun alussa alkanut rykmenttimme kasarmille vinata reserviläisiä, pitkia ja pätkiä, lihavia
leipureita fa laihoja "kulkureita" joukossa. Lomalta tultua ei rauhaa kestänytkän enä monta vuorokautta,
kun se sota sittenkin, kaikesta huolimatta, alkoi.
Ensimmäinen sotapäivä valkeni harmaana ja pilvisenä. Olimme saaneet hälytyksen jo hyvissä ajoin ja seisoimme tykkien äärellä tähystellen uuraan ja Ravansaaren suuntaan. Niinpä sieltä alkoikin lähestyä laivue toisensa jälkeen suuntana Viipurin kaupunki. Nyt meille
tuli kiirettä ja saimme ensi kertaa ampua "kovilla" oikeita maaleja. Kun koneet tulivat meidän patterimme
yläpuolelle, niin vaistomaisesti koukisti polvia, etteivät
ne yli lentäessän hipaise päätd, vaikka lentokorkeus oli
500 m. Niin valtava oli meteli, että tuollainen tunne
valtasi tosiaan jokaisen. Meidän kersanttimme, Viinikainen, oli niin innoissaan, että yritti pistoolillaan pu-
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sen. Näin kerrottiin meille "kotirintaman" puolustaiil-

le. Silloin loppuivat "pakettien" tulot. Aluksi, kun ensimmäiset kranaarit tulivat, eivät ne osuneet kaupunkiin, vaan sivuun tulosuunnasta katsoen. Osa putosi
Viipurinlahteen. Mutta sitten Valkoisen talon tornissa
olleet vakoojat toimivat radiolähettimineen tulenjohtajina ja saivat ohjattua nämä "terveiset" kaupunkiin.
Myöhemmin nämä vakoojat saatiin pidätetyiksi ja saivat varmasti ansaitsemansa rangaistuksen. Kun tällainen oli tilanne, niin ei mieli tehnyt illalla poiketa kaupunkiin, olihan siellä pimennys, kaduilla oli pommitertujen talojen jätteitä, joihin tahtoi pimeässä kompastua, ja kaiken lisäksi kaukotykin ammuksia saattoi tipahdella milloin mihinkin aikaan ja milloin minnekin.
Kovin tuntui silloin turvattomalta kayda kaupungissa.
Mieluummin pysyi Tanhuvaaran lämpöisissä suojissa.
Joku siellä sentään kavi ja toipa eräs tykkimies sieltä
kissankin tullessaan. Se oli pimeässä kadulla tullut etsimään turvaa puskemalla päätään tykkimiehen jalkaan.
Tämä kissa oli meillä Tampereellekin siirryttäessä aina
Raskas ilmatoriuntatykki

dottaa koneita alas siinä kuitenkaan onnistumatta. Eipä

patterinkaan, kk:sta puhumattakaan, onnistunut saada
täysosumaa, vaikka maaleja oli riittävästi. Olihan tämä
vasta ensimmäinen sotapäivä ja kokemus puuttui vielä.
Pommilastinsa Viipuriin tyhjennettyään koneet palasivat takaisin omalle puolelleen.
Tällaista vihan pitoa jatkui sitten melkeinpä joka
päivä joulukuullakin. Kun joulun aikoina olivat kovat
pakkaset, niin että tykkejä täytyi pitää sulana polttamalla hiiliä peltiastioissa, ei onneksi tullut koneitakaan.

Jouluaaton a rtona tapahtui kuitenkin jotakin kummallista ja odottamatonta. Oli iltapimeä ja jokainen
koetti kuluttaa aikaansa, kuka milläkin lailla. Harvoinhan illalla enää tuli hälyryksiä, tuskin koskaan, vaikka
siltäkin va:.aka oli Viipurissa varauduttu. 'Myrskylyhty"-pattereitakin oli ympäri Viipurinlahtea. Mutta kesken tämän iltaisen askartelun kuului valtava räjähdys,
jota muistaakseni seurasi vielä 2-3 paukkua lisää.
Tanhuvaaran isot ikkunat vain helisivät. Hämmästyim-

me kovin, kun mitään hälytystä ei ollut tullut. Juoksimme kuitenkin tykeille ja kuuntelimme ja ihmettelimme, kun ei kuulunut minkänlaista lentokoneen
ääntäkään. Aikamme siinä kuunneltuamme ia asiaa
pohdittuamme tulimme siihen tulokseen, että kyseessä
täytyi olla kaukotykki, joka ampui jostakin Kannakselta. Arvailumme osoittautuikin sitten oikeaksi, sillä
partiomme myöhemmin löysi sellaisen Perkjärven hiekkamontusta, jonne johti asemalta pistoraide, ja tuhosi

Emme ehtineet vielä kaikki käydä levolle, kun met-

Hämeenlinnaan saakka, jossa se asemalla meiltä karkasi. Sinne jäi viipurilainen "kolli" hämeenlinnalaisten

sästä vetäytyi pihaan joukkueen verran

kissojer-r seuraksi.

Eihän se jouluaattokaan mennyt aivan rauhallisen
joulun merkeissä. Iltapimeällä tuli ilmoitus, että venäläiset hyökkäysvaunut ovat päässeer murtautumaan linjojen läpi ja ovat tulossa jäätä myöten kohti Viipuria.
Siksipä kaikki valonheittimet ympäri Viipuria olivat
suunnattuina kohti Uurasta ja Ravansaarta etsien näitä
ioulurauhan häiritsijöitä. Oli valoisaa kuin päivällä,
mutta mitään ei kuitenkaan näkynyt. Meidän kelpo
kersanttimme, joka oli sodan ensimmäisenä päivänä
koettanut pistoolillaan pudotella koneita alas, kyseli
nyt vapaaehtoisia, jotka hyppäisivät hyökkäysvaunun
päälle ja vääntäisivät kk:n piiput mutkalle. Mutta ei
tietääkseni ketään vapaaehtoista ilmoittautunur. Myöskän ei saatu bensapulloja laitettua, koska automme
kuljettaja oli mennyt kaupunkiin, eikä kukaan ymmärtänyt niin paljon autosta, että olisi tiennyt, mistä sitä
bensaa olisi saanut pulloihin. Onneksi näitä "Molotovin
koktaileja" ei tarvinnut koskaan käyttää, varsinkaan
näin "kotirintamalla".
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huolimatta, että osaisivatkin. Tiimä ioukkue oli muistaakseni ollut etsimässä Kannaksen metsistä partisaaneja ia oli nyt väsyneenä pyytämässä meiltä yösiiaa. Sitä
he saivatkin, sillä olihan meillä Tanhuvaaran isossa voimistelusalissa tilaa. Iltayöstä sattuikin sitten hauska tapaus näiden "ruotsalaisten" saapumisen iohdosta. Eräs
meidän tykkimiehistämme nukkui niin sikeästi, ettei
kuullut tämän joukkueen saapumista. Kun hän myöhemmin sitten jostain syystä heräsi ja kuuli ympärillään
puhuttavan kieltä, jota hän ei ymmärtänyt, hyppäsi hän
vielä unisena äkkiä ylös ja karjaisi: "ryssiä". Kun hän
sitten täysin heräsi ja huomasi, ettemme me toiset reagoineet millään tavalla, rauhoittui hänkin vähitellen ja
rupesi iatkamaan keskeytynyttä untaan. Tämän hänen
saikahdyksensä ymmärtää hyvin, sillä olimmehan edel-
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miehiä, jotka

onneksi olivat omia sotilaitamme. Vieläpä 2 heistä osasi
puhua suomeakin. Kyseessä oli nimittäin joukkue Vaasasta ja johtaja, lyseon lehtori, sekä eräs miehistä, osasivat suomea toisten ollessa ummikkoja. Vaikka monestihan tällaiset "ummikot" eivät halua puhua suomea, siitä
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miehet kertovat

1. Täyttäkää ja postittakaa -viereinen kuponki

ette tarvitse.
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postimerkkiä

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

3. Kirjoittakaa osoitteella: Kansa taisteli

miehet kertovat, Ti10 ja ilmoittakaa
laalapalvelu, Postilokero 820, 00101 Helsinki
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viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme
tai asioimistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyh-

m:

3.

tiö.

5. Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 8600-8, Sanoma
Osakeyhtiö ia kirjoittakaa Tiedonantoia-kohtaan viereisessä kupongissa pyydetyt tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne jollekin asiamiehellemme, Rautatiekirjakauppaan, kirjakauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään

eri

lisämaksu. Lä-

hempiä tietoja saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista ia
asioimistoista.
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Osoitteenmuuiokset

Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa joko kirjeellisesti tai puhelimitse Tilaalapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse johonkin asiakaspalvelu konttoriimme.
Tällöin on ilmoitettava nimi ja nykyinen osoite siinä muodossa
kuin se on lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osoite niin,
että uusi osoitetoimipaikka on selvästi ilmaistu. Kirieelllsessä

osoitteenmuutoksessa pyydetään osoitelipuke liittämään mukaan.

Huomautukset

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

Tilaus

2 viikon

kuluttua

'ffi.

Valonheitin varmistea merelle

lisenä iltana odorraneet

niiä

hyökkäysvaunuja.

Aina helmikuun 18. päivän saakka pidimme vihaa
venäläisten lentäjien pään menoksi. Vain kerran he
pommimivat meidän patteriamme ia silloinkin putoilivat pommit alueen laidoille ja keskellä oleviin aukkoihin. Tämän lisäksi putosi alueelle palopommeja suutareina, ja näistä sai myöhemmin Tampereella sotamuistoiksi myytyinä hyviä hintoja, kun ne oli ensin tehry
vaarattomiksi. Tuo helmikuun 18. päivä tunnetaan
Viipurin tuhosunnuntain nimellä. Kävihän silloin kaupunkia pommittamassa yli 500 konetta. Mutta me lähdimme jo klo J aamulla Tienhaaran asemalta kohti tuntematonta tulevaisuutta. Emme näet olleet saaneet tietä esimiehiltämme, minne saakka meitä oikein oli tarkoitus siinä. Kun rintamalinjat olivat uhkaavasti lähestymässä Viipuria, niin tällainen raskas ja vaikeasti
liikuteltava kiinteä patteri oli hyvissä ajoin siirrettävä
pois ialoista. Tästä pättelimmekin, ettei ihan kohta
Vihollisen pommikoneita ilmassa

pysähdytä. Mieleemme tuli kaksi vaihtoehtoa. Meidät
viedään joko Tampereelle tai Kuopioon. Siksi jännäsimme Kouvolasta matkaa jatkettaessa, että kääntyykö
juna pohjoiseen tai jatkaako läntiseen suuntaan. Länteen lähdettiin ja silloin mennään varmasti Tampereelle. Pätelmämrne osoittautuikin oikeaksi. Koko edellisen yön olimme tehneet töitä patterimme hajoittamisessa ja siirtämisessä Tienhaaran asemalla odottaviin
vaunuihin. Tässä olivat meillä hyvänä apuna Viipurista
aseseppäkoulusta tuodut oppilaat, joiden piti ollakin
ammattilaisia meihin toisiin verrattuina. Kuorma-autoja onnistuimme saamaan tähän majan muuttoon riittävästi. Siksi kaikki sujuikin ripedssä tahdissa, joten
olimme hyvissä ajoin valmiina odottamassa lähtöä ja
jännämässä, ehdimmekö lähteä alta pois, ennen kuin
pommitukset alkavat. Oli näet tavattoman kirkas talviaamu ia sehän tiesi aina ilmavaaraa. Ehdimmehän me
sentän lähtä matkalle, mutta Simolan-Kouvolan välillä saavutti 5 vihollisen hävittäjää junamme. Mutta
nekin katsoivat turvallisemmaksi poistua, kun kelpo
kk-miehemme oli aseellaan pudottanut niistä yhden
rauhan häiritsijän.
Yllä oleva on kertomus yhden patterin vaiheista entisen Karjalan päkaupungin, Viipurin, ilmapuolustuksessa. Se ei ole kertomus niistä sankaritöistä, joita noina
kunniakkaina taistelujen päivinä suoritettiin eri puolilla rintamiamme. Eik?i se ole sellaiseksi tarkoitettukaan.
Mutta se on kokoelma erilaisia tapauksia yhden patterin
elämästä, kun sekin omasta puolestaan oli yhtenä lenkkinä siinä Talvisodan puolustuksemme kunniakkaassa
ketjussa, joka kyllä taipui, muttei taittunut. Se kesti
nuo 105 päivitd ja takasi maallemme näin itsenäisyytemme säilymisen.
tr
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Ja minkä vuoksi nuo teidän saap-panne
pitäisi vaihtaa?
Ne eivät pidä vettä, herra ker-santti.
En ole ennen kuullutkaan, että
-saappaita
yritetään pitää vesiastioi-

Vapaussofurien
huoltosäätiö

na.

Lukuisten kyselyjen johdosta
tiedoitetaan, että Vapaussoturien
huoltosäätiön Helsingin Uuden-

maan piirin adressipalvelun ja
kukkaisrahaston osoite on Helsin.

gin Suomalainen Säästöpankki,

IlIannerheimintie 7, puh. ll}4llwa

Salmi.

l'/s

VHS:n Helsingin
Uudenmaan piirin
avustustoimikunta

,,1,..r..:..

Mielenkiintoinen kirla
on Anelma Vuorion "Raatreen patalioona". Se on vahva
kuvaus JR 11:n ensimmäisen paraljoonan hy«ikkayksesrä Vienan korpimaastossa Raarteen tiellä. Patalioona

osallistui kuuluisien runokylien Latvajärven, Vuokkiniemen ja Vuonnisen valtauksiin ja ankariin taisteluihin. Anelma Vuorio
nainen
seurasi erikoisluvalla
- suomalaisen
koko heinäkuun ajan
kärkiparaljoonan
hyökkäystä ja voitokasta etenemistä valtakunnan rajaha

kohti Uhtuaa. Kirjassa 60 erinomaista

kuvaa.

Lainaamme tähän kuvauksen Pistojoen ylimenon
alkuhetkistä:
'Vänrikki Helavuori katsoo jälleen kelloaan. Hän
makaa joukkueensa poikien kanssa kummun tairreessa
ia nostaa päätään tarkaten vasrapäistä tantaa. Se on jatkuvasti sumun peitossa. Sumuun sekoitruu rykistötu-

len sytyrrämien mersien sauhu.
Aurinko nousee; sen säteer kiitävät pitkin joen pin-

taa, rairruvat kastepisaroissa, välkkyvät kivääreiden

piipuissa ja konepistooleiden lukoissa.
Sumu värjäyryy punerravaksi, kuultelee ja liikkuu
valossa tehden epätodelliseksi kaiken mikä sen läpi
häämöttää. Ylimenopaikao saarer näyttävät lipuvan
alavirtaar..

Katsettaan vihollisen puoleiselta rannalta käänrämättä odorravar sotilaat hyökkäystä. Jokaisella on

huulten ja leuan seutuvilla yhteinen piirre: se ilmaisee
päättäväisyyrtä ja suurta jännitystä. Kiivaasti he vetävät viimeiset henkisauhut tupakasaan ja sammut-
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ravar sen maahan. Käsi puristaa kivääriä rysryset
Kusr. ARVI A. KARISTO.

valkeina."

-

Kaikki tilauksia, osoltteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöll isyyksiä tai puutteellisuuksia lehden
iakelussa koskeva kirleenvaihto on lähetettåvä
osoitteeseen: PL 820 fin03 H:ki 3d). Toimitus
(Töölönkatu 35 B) ei nlltä käglttele. Puh. 90790822 tai 790355
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Kirloittalat vastaavat esittämastään m ieli piteistä.
Käsikirloltukset on tehtävä koneella loka toiselle
rlvllle. Maksetut käsikirloltukset ia valokuvat jäävät lehden omaisuudeksl, muut palautetaan vain
ios pyyntö la postimaksu on tutlut yhden vuoden
sisällä.

