
TSAMSA TBS§Ttr&T
N:o31e75.2,eomk 

r ITriehet kertovat

i5i
*
fl,

d*h. #
hl

i

*
oqdr.,

\

Talvisodan rau hanehdot jä rkyttävät.



t:o 3

14.3.1975

[3803 §B Tf BB SAtr &B
- rrriehet kertowal

SOTIEUME TAPAHTUI'ISTA19. VUOSIKERTA . KERTOIIUKSIA

JULKAISIJA JA KUSTANTAJA: SotamuisGyhdistys ry.
TOIMITUSNEUVOSTO: Puhsoniohtaja K. L. O6$h, kenrt evp.

L. Hflila, fl evp., K. Kijsen, kmdri ryp.
G. Magnusn, sv ryp.

Pi(ÄTOIMITTAJA R. Kal€rvo, wl 6vp.
TOIMITUS: Töölönkatu 35 B, @260 Helsinki 26, pJh.446242

Tcimitussitrleori: E. Pertmo, majuri ryp.
Talou(bnhoitaja: E. Li6palo, kapi ovp.

TII-AUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET: Po8{bkorc 820, 00101 Halsinki. Puh. (9O, 790355, 790822, postisiirtotlli 860G4

ILI,OITUSKONTTORI: Annankatu 29 A, oo1o0 H:ki 10, puh. vaihde 8094't, ohivallnta 6094... Po6tisil]toiili 7259-1

VUODESSA 12 NUmEROA.TIIAUSHINNATT 12 kk 33:00,6 kk t8:OO,3 kk lt:SO. SANOMAPAINO* 1975

35vum§
HELGESEPPÄLÄ IUIMI§KUU

ETEN
Karjalan kannas
NEUVOSTOJOUKOT saivat vasra l.-3. päivinä
kosketuksen suomalaisten taka-asemaan. Tdmdn joh-
dosta puolustajille iäi jonkin verran aikaa joukkojen jär-
jestelyille. Neuvostojoukkojen yleishyökkäys taka-ase-
maa vastaan alkoi kuitenkin jo 2. päivänäTalin-Ihan-
:alar, ja Vuosalmen alueilla. Talin alueella hyökkäys
torjuttiin, mutta Vuosalmella neuvostojoukot pääsivät
pienehköihin murtoihin. Talin alueella hyökkaaja sai
11. päivänä murron, joka laajeni jonkin verran seuraa-
vana päivänä, mutta hallittiin. Vuosalmella neuvosto-
joukot ylittivät Vuoksen, mutta ne torjuttiin niille ve-
risin tappioin virran takana olevassa metsän reunassa.
Ankaria taisteluja käytiin 13. päivänä eli sodanpäätty-
mispäivänä Viipurin esikaupungissa, Talin alueella ja
Vuosalmella, murra väsyneet suomalaiset joukot hallit-
sivar edelleen tilanteen.

Laatokan Kariala
Täällä neuvostojoukot aloittivat maaliskuun alussa voi-
makkaat hyökkäykset mottien pelastamiseksi. IV Ar-
meijakunta torjui kaikki hytikkaykset paitsi Pitkäran-
nan suunnassa, jossa neuvostojoukot saivat 6. päivänä
yhteyden Laatokan kautta Kitelän suurmottiin. Kol-
laanjoella neuvostojoukot ryhtyivåt 2. päivdnä myös
hyökkäamaän noin 4 divisioonan voimin. Ankarat tais-
telut jatkuivat Kollaalla rauhan tuloon saakka, mutta

puolustajat eivät murtuneet. Neuvostojoukot kärsivät
suuria tappioita, murra hyökkäsivat sodan loppuun
saakka.

Pohjois-Suomi
Kuhmon suunnassa neuvostoliittolainen 23.D pyrki
Löytövaaran kautta Rastin tiellä olevien mottien avuksi,
mutta torjuttiin ankarissa taisteluissa. 9.D sitoutui
kuitenkin Kuhmon suuntaan. Osia 54.D:sta pelasti 13.
päivän rauha. Muualla Pohjois-Suomessa oli tavanomai-
nen asemasodanluontoinen toiminta.

Sotatoimet merialueilla
Ratkaisualueeksi neuvostojohto valitsi jo helmikuussa
Viipurinlahden. Jo 2. päivänä hyökkääiä valtasi Teikar-
saaren ja Tuppuran. Yritys Teikarsaaren takaisinvaltaa-
miseksi ei johtanut tulokseen. Neuvostojoukkojen
hyökkäys sitävastoin jatkui kasvavalla voimalla. Hyök-
kääiä tunkeutui mantereelle vallaten Häränpäännie-
men, Vilaniemen fa Vilajoen kylän. Näin hyökkdäjä oli
saanut haltuunsa suorastaan valtakunnalle vaarallisen
sillanpääaseman Viipurinlahden länsirannalta. Alueelle
siirrettiin kaikkialta reservejä, tilapäisjoukkoja ia niihin
verrattavia. Suomalaiset löivät välillä neuvostojoukor
takaisin, mutta ylivoima oli liian suuri. Neuvostojou-
kot tunkeutuivat uudelleen 5.-6. päivinä mantereelle.
Tilanne paheni entisestään, kun neuvostoliittolaiset
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ryönsivät 4.-9- välisenä aikana joukkojaan Suomen-
lahden yli Haapasaaret ja Virolahden suuntaan. Nämä
hyökkäykset kuitenkin torjuttiin tilapäisf oukoin. Tosin
Virolahden suunnalla käytiin ankaria taisteluia. Neu-
vostojoukot katkaisivat vielä 7. päivänä Haminan-
Viipurin välisen maantien. Ankarat taistelut raivosivat
tämän jälkeen Viipurinlahden länsirannalla suomalais-
ten tehdessä jatkuvia vastahyökkäyksiä neuvostojouk-
kojen lyömiseksi takaisin. Rauhan astuessa 13. päivänä
klo 11.00 voimaan olivat neuvostojoukot edelleen sil-
lanpäässä, mutta se oli kuitenkin tarkasti vartioitu.

Ilmasotatoimet
Viimeisten sotaviikkojen aikana Neuvostoliiton ilma-
voimien painopiste oli selvästi maasotatoimien tukemi-
sessa erityisesti Viipurinlahdella. Riihimäki-Simola
rautatie ia Viipuri-Hamina maantie olivat jatkuvan
pommituksen kohteina. Neuvostokoneet pommittivat
kuitenkin myös kotiseudun kohteita, kuten Turkua,
Tamperetta ja Mikkeliä, jossa tuhoutui lääninsairaala.
Neuvostoliittolaiset pommittivat jokaisena maaliskuun
sotapäivänä Suomen aluetta tehden tänne 6000 lentoa.
Suomalaiset pudottivat sodan viimeisinä viikkoina 92
neuvostokonetta. Oman lentotoiminnan painopiste oli
voimakkaasti Viipurinlahdella, missä lentäjämme toi-
mivat tappioista välittämättä. Tilanteen vakavuus ko-
rostuikin juuri siinä että Suomen kaltaisen pienen maan
oli käytettävä lähes kaikki taistelukoneensa maataiste-
lujen tukemiseen. Yhteenvetona lentotoiminnan kan-
nalta todettakoon, että Neuvostoliiton konetappiot oli-
vat koko sodan aikana noin 650 ja suomalaisten 61 len-
tokonetta.

Tilanne sodan päättyessä
Vihollisuuksien päättyessä Suomen puolustusvoimat
seisoivat kaikkialla lyömättöminä. Taka-asemasta oli
tosin jouduttu osin luopumaan, mutta se oli ollut vain
tarkoituksenmukaista taipumista. Suomalaiset joukot
olivar äärimmäisen väsyneet ia raskaiden tappioiden
suuresri kuluttamat. Mutta ei sota ollut helppo vastus-
rajallekaan. Sen tappiot ovat edelleenkin vain arvioita-
vissa, ja suomalaiset ovat saaneet vastustajiltaankin epä-
suoria tunnustuksia hyvinä taistelijoina.

Sodan jatkuminen vielä 13. päivän jälkeen olisi ioh-
tanut monilla aloilla arvaamattomiin seurauksiin, joita
ei kannata edes käsitellä. Todettakoon kuitenkin, että
taka-asemasta olisi pitänyt luopua ia siirtyä Suomenlah-
den-Kivijärven-Saimaan linjalle. Kelirikko olisi kai
meitä auttanut, murra kuinka pitkalle meidän olisi pi-
tänyt jatkaa, sitä ei tiedä kukaan.

Suomen puolustusvoimat, materiaalisista puutteis-
taan huolimatta, osoittivat koko maailmalle, mihin
pienikin kansakunta todella pystyy kun se tahtoo maa-
taan puolustaa. Nykypolvet eivät edes aina kykene ym-
märtämään sen taistelun arvoa, jonka talvisodan sotilaat
suorittivat.

hisl'elu cll
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OLI helmikuu 1940, juna jyskytteli Sortavalasta kohti
Koirinojaa. Siinä oli paljon nuoria miehiä, jotka olivat
matkalla kohti koettelemuksia ja tuntematonta tulevai-
suutta, sodan melskeisiin. Nämä nuoret miehet olivat
tammikuussa vakinaiseen palvelukseen astuneita asevel-
vollisia tai sitten vapaaehtoisesti puolustuslaitokseen
tulleita nuorukaisia, joilla kaikilla oli sama päämäärd,
"teit isäin astumaan."

Koirinojalla meille annettiin lopullinen sotavarustus,
aseet, patruunat, varustäydennys ja hyvät neuvot taiste-
lussa. Sitten meidät lastattiin kuorma-autoihin ja mat-
ka jatkui sinne, missä miestä tarvittiin, Uomaan kor-
piin. Emme rosin pråässeet pitkälle autokyydillä, vaan
suksille, joilla taivalsimme loppumatkan, halki soiden
ja metsien, kunnes viimein saavuimme JR 36:n komen-
toteltoille. Jouduin eräiden toisten kavereiden kanssa 7.
komppaniaan, jossa oli ollut kova mieshukka ia komp-
pania tarvitsi täydennystä. Hiihdeltyämme komento-
paikasta etulinjalle muonahevosen mukana olimme var-
sinaisella toiminta-alueella ia näinollen jännitys vain
kasvamistaan kasvoi. Komppanianpäällikkö, luutnantti
Javanaisen vastaanotto oli varsin vaatimaton, hän jakoi
meidät vielä eri joukkueihin ja tämän kirjoittaja joutui
IV joukkueeseen, jonka johtaja oli kersantti Ketolai-
nen, sillä komppaniasta olivat upseerit joko kaatuneet
tai haavoittuneet ja näin ollen oli aliupseereista tehty
joukkueenjohajia. Nyt alkoivat meidän osaltamme
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naatti, ilmanpaine löi minut tajuttomaksi, mutta oli
onnea, en saanut naarmuakaan. Heräsin illalla ja ihmet-
telin, että missä mahdan nyt olla kun kaikki ympärillä-
ni oli niin hiljaista. Aloin kompuroida ylös, mutta en
pässyt seisaalleni, koska päälläni oli puunoksia ja lun-
ta, mutta aikani siinä ponnisteltuani pääsin niin paljon
kohottautumaan että näin ympärilleni. Kuu oli io nous-
sut ja olin varuillani kaiken aikaa. Huomasin vierelläni
liikettä ja kun näin että mies vartioi samaan suuntaan
kuin ennenkin niin arvelin, että omia miehiä tuo on, ja
aloin ryömiä sinnepäin, sillä jaloilleni en päässyt, koska
ne olivat niin puutuneet. Mutta kun hän ojensi kivä-
rinsä minua kohti ja kysyi tunnussanaa ja kun sen sa-

noin, hän vastasi, että ei ole, ja tähtäili edelleen minua.
Tunnussana oli päivän aikana vaihtunut, mutta sain hä-
net viimein vakuuttuneeksi asiasta ia päsin hänen
luokseen. Kyselin häneltä kuka hän oli ja mistä jahän
sanoi olevansa l. komppanian miehiä. Siihen tuli myös
komppanian vänrikki, ia käski minun olla lähtemättä
minnekän ennenkuin hän lähtisi viemään minut tel-
toille. Olin kai hänen mielestän vielä senverran sekai-
sin, että olisin voinut eksyä suunnasta, sillä kaikki oli
muuttunut päivän aikana lähiympäristössä, niin ettei
paikkaa tuntenut samaksi kuin aamulla.

Hiihtelimme vänrikin kanssa teltoille ja menin
omaan teltaani nukkumaan. Siellä ei ollut kuin muuta-
ma mies, vaikka edellisenä iltana meitä oli 30 paikkeil-
la. Aamulla herättyäni ja noustuani istualleni sanoi Asi-
kaisen Pekka, että onko totta, että kuolleetkin herää-

Uomaan
seutua

Uomaan
§läaukeita

crikucrn
varsinaiset sotatoimet. Ensimmäisenä iltana jouduimme
asemiin fJomaan kylän laidalle mäenharjanteelle, josta
päivällä oli yrittänyt vahva vihollispartio murtautua lä-
pi, mutta oli kuitenkin katsonut parhaaksi peräntyä.
Yö oli kylmä ja kuutamo kirkas, niin että kaikki erottui
metsässäkin aivan selvästi siinä poterossa istuessani.
Kuulin selvästi kuinka viereisessä porerossa nuori mies
rukoili Jumalaa itsensä ja omaistensa puolesta. T?inä yö-
nä ei kuitenkaan tapahtunut mitään ja aamulla meidät
vapautettiinkin teltoille. Seuraavana iltana jouduimme
uusiin asemiin Pannulammen rannalle, johon ei ollut
vielä ehditty kaivaa edes yhteyshautaa. Tiesimme, että
meistä n. 5G-100 m pässä on vihollinen myös ase-
missa ja kersantti Ketolainen antoikin meille märäyk-
sen, että jos kuulemme edestä liikettä yön aikana, niin
annarnme sitä kohti tulta. Mitän erikoisra ei kuiten-
kaan sinäkän yönä tapahtunut, murta aamulla klo 6 se

alkoi, valtava tykistökeskitys Retsun§lästä ja Pitkii-
rannan suunnasta ristitulella, lisäksi krh:t antoivat
oman lisänsä. Olimme kuin noidankattilassa, viholli-
nen oli ympärillämme hevosenkengän muotoisena ren-
kaana, minä olin pohjukassa viimeisenä miehenä ja Asi-
kaisen Pekka Kesälahdelta viereisessä poterossa. Ei aut-
tanut muu kuin painaa pätä alemmas lumihankeen, et-
tä sästyisi noilta herhiläiseltä, joita ilmassa surisi joka
puolella. Yhtäkkia minulta sammui filmi. Olin suuren
petäjän juurella poterossa ja tähän petäjän osui kra-
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vät. Hän oli varma, että olin kaatunut, kun tuo kra-
naatti iski siihen puuhun, eikä hän nähnyt minua sen
jälkeen, koska olin puunoksien ja lumen peitossa. Se oli
tuhoisa päivä joukkueellemme, sillä meitä jäi täysin eh-
jäksi ainoastaan Pekka ja minä. Kers Ketolainenkin pa-
lasi vasta rauhan tultua rakaisin, maattuaan aikansa sai-
raalassa. Samana päivänä kaatui mukanani täydennykse-
nä tullut vapaaehtoinen Tauno Majuri, 17 v. poika, jo-
ka sanoi edellisenä iltana joukkueeniohtaialle, että jos
hän olisi tiennyt sodan tällaista olevan ei hän olisi tul-
lut, ja että olisihan hän ehtinyt tulla kutsunnan kautta-
kin.

Samaan päivään kytkeytyy eräs ihmeellisyys minun
kohdallani, sillä toisten kertoman mukaan oli viholli-
nen hyökännyt tykistökeskityksen jälkeen ja vallannut
meikäläisten asemat, mutra oli sitten vetäytynyt takai-
sin. Jos se ei olisi vetäytynyt olisin varmasti jäänyt vi-
hollisen puolelle.

Seuraavana aamuna menin ilmoittautumaan komp-
panianpäällikölle ja hän oli hurjana, että olen ollut met-
sässä pinnaamassa, mutta kun selitin hänelle asian ja
mainitsin sen 3. komppanian vänrikin nimen, sekä
pyysin varmistamaan asian, uskoi hän asian näin olevan.

Koska joukkueemme oli huvennut kahteen mieheen,
siirrettiin meidät I joukkueeseen ja jouduin nyt korpr
Pennasen ryhmään ja partiotehtäviin. Meidän tuli käy-
dä kerran päivässä vihollisen selustassa tiedustelemassa,
aina huoltotiellä saakka. Lähdimme aamulla päivän val-
jettua ja hiihtelimme lJomaan palaneen kylän ohi Pen-

saanojalle ja tässä ojalla
meidät eräällä retkellä
meinasi ottaa ohralei-
pä, mutta johtajamme
vaisto pelasti meidät.
Pensaanojalle tullessa
oli jyrkkä myötäle,
jonka laskimme pysäh-
tymättä välillä, mutta
tällä kertaa johta-

jamme pysäytti meidät ja sanoi että pidetäänpäs pieni
tupakkatauko. Pysähdyimme kaikki ja samalla kuulim-
me ojan suunnalta kalinaa ja liikehdintää. Pennanen
lähti ottamaan selvää ja sinne tiheään kuusikkoon hii-
vimme vähitellen kaikki ja näimme nyt kuinka 70 vi-
hollista oli joen toisella rannalla tekemässä poreroita it-
selleen meidän latumme kahta puolta. Jos olisimme
laskeneet tuon mäen alas olisimme joutuneer suoraan
vihollisen väijytykseen. Nyt kuitenkin seurailimme
heidän touhujaan hetken aikaa. Viimein vihollisporuk-
ka jakaantui kahtia, toiset jäivät asemiin ladun varteen

ia toiset lähtivät hiihtämään joen vartta pitkin. Mekin
lähdimme liikkeelle ja päätimme tulla vastaanottamaan
näitä hiihtäviä vihollisia, mutra jouduimme kiertämään
niin paljon, että kun saavuimme suunniteltuun paik-
kaan, näimme ainoastaan viimeisen miehen hiihtävän
suon laidassa. Edelläni hiihtänyt Korvan Erkki sieppasi
konepistoolin kaulastaan ja olisi ampunut tuon naapu-
rin mutta ehdin kieltää häntä ilmaisemasta itseämme.
Tdllä kerraa emme pässeet tavoitteeseemme, vaan
saimme palata takaisin teltoille.

Eräänä päivänä maaliskuun puolella olimme teltoilla,
kun alkoi taas kuulua tuosta Pannulammen suunnasra
kovaa jalkaväen aseiden pauketta ,1a "uraa"-huutoa.
Komppanian lähetti juoksi luoksemme ja ilmoitti, että
vihollinen hytikkaa asemiemme läpi ja kaikki vapaat
miehet, myös hevosmiehet kiireesti asemiin. Lähdimme
hiihtämän asemia kohti mutta sieltä tulivat jo toiser
vastaan ja sanoivat että nyt se tulee, ei sille mahda mi-
tään enä. Teimme kiireisesti poteroita lumihankeen ja
jäimme odottamaan. Ja tulihan se vihollinen, mutta
annoimme sille niin kovan tulikasteen, että sen oli py-
sähdyttävä siihen ja näin asemat vakiintuivatkin Pannu-
lammella sodan loppupäiviksi. Olen usein ajatellut jäl-
keenpäin näitä Pannulammen tapahtumia ja ihmetellyt,
että kuinka mies voi säilyä ehjin nahoin, kun niin mon-
ta aseveljeä vietiin kylmänä tai haavoittuneena pois po-
rukastamme, mutta täytynee uskoa siihen toteamuk-
seen, että "eihän sodassakaan kaikki kuole." tr

JR 36:n komentopaikka, edessä rykmentin komentala, eversti Weijo
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Sitä se veto saa aikaan. Kuten
usein säryn ja jäykkyyden
ollessa kysymyksessä lämpö
tuntuu miellyttävältä. Juuri
siksi Theranyl tekee niin hy-
vää. Sen kauan kestävä läm-
pövaikutus pehmentää
lihakset.

Hyvän lihasvoiteen pitää
sekä lämmittää että lievittää
särkyä. Siksi Theranylissa
on myös kipua lievittävää ai-
netta (trometamolsalicy-
laattia).

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

Reseptittä apteekeista.
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Aikoinaan sai toimituksemme kirjeen Venäjän
puolella asuneelta suomalaiselta naiselta missä ly-
hyesti sanottuna kerrotaan seuraavaa:

Perheemme asuessa sodan aikana Äänislärven
itäpuolella Vodlajoen rannalla olevalla Shaalan sa-
halla teki suomalainen hiihtopartio sinne retken
maaliskuulla 1942. Monet kyläläiset näkivätkin
partioon kuuluvan noin 10-miehisen osaston erään
aamun valjetessa hiihtelevän sahan alueella, mutta
kun seudulla liikkui myös sen puolen valkopukui-
sia sotilaita, heihin ei kukaan kiinnittänyt heti sen
enempää huomiota.

Partio oli hiihtänyt asutusalueen läpi jokiran-
taan, jossa oli sahan konttorirakennus fa kaksiker-
roksisia asuintaloja. Sahan portilla oli parakki,
jossa asui upseerien johtama työkomppania (20-
40 miestä). Tämän parakin eteen sattui nyt suo-
malainen partio yllättäen saapumaan hiihtäessään
aurattua tietä sahalle päin. Sen portailla aamuas-
kareissaan olleet pari sotamiestä totesivat heti pu-
heista, ketä hiihtäjät olivat.

Aseet alkoivat paukkua viipymättä molemmin
puolin ja taloon, jossa asuimme, tuli rapisemalla
kuulia. Säikähdyksissä heittäydyimme lattialle ih-
metellen, mitä oli tapahtunut. Pian selvisi kui-
tenkin suomalaisten vierailu.

Partio katosi nopeasti. Tappioita oli tullut puo-
lin ja toisin. Venäläisiltä kaatui nuori komentaja
ja muutamia haavoittui. Suomalaisilta kaatui yksi
mies ja yhden vaikeasti haavoittuneen he kuljetti-
vat jokisuulla sijaitsevaan osastoonsa.

Näin tämän kuljetuksen tien vieressä katsellen.
Haavoittunutta ei voitu auttaa, vaikka hän koko
ajan huusi kovasti, niin ettei kansallisuudesta ol-
lut epäilystä. Lieneekö tämä haavoittunut enää
hengissä? 

{<

Kerrottakoon nyt tässä tapahtuman kulku sel-
laisena kuin se näin jälkeenpäin on mm. sota-ar-
kistossa olevien asiakirjojen sekä vielä eräiden
elossa olevien kertomusten mukaan selvitettävis-
sä.

HÄVITYSRETKI
KUUSSA 1942

VoDJLAJOELLE MAALTS-

ÄÄNtSlÄnVEN jäädyttyä havaitsivat suomalaiset len-
täjät, että Vodlajoen suuhun oli jäänyt talvehtimaan
viitisenkymmentä alusta, hinaajia, tervahöyryjä, proo-
muja ym. Niinikään olivat he havainneet Mudr-saaren
luona ainakin yhden hinaajan. Kun tuollaisen vesikulje-
tuskaluston näinkin lähellä sijainti voisi avoveden tul-
rua tuottaa arvaamattomia yllätyksiä päätettiin alukset,
ainakin ne niistä, jotka oli varustettu konevoimalla, tu-
hora ennen jäiden lähtöä. Saman tien voitaisiin polttaa
oi räiäyttää lähettyvillä olevia varastoja ja esikuntia se-

kä siepata vankeja, joilta kenties saataisiin tietoja Vod-
lajoen varrella ja Puudozissa olevista joukoista sekä nii-
den tehtävistä. Viimeksi mainittua asutuskeskusta
epäiltiin täydellä syyllä koulutus- ja partisaanikeskuk-
seksi. Kohdealueella Vodlajoki 

- 
§srnonsvan saari ei

tietämän mukaan tällä kertaa ollut huomion arvoisia va-
ruskuntia.

Tehtävää varten perustettiin Ään.RP,ssa erityinen,
vahvahko yksikkö (tilapäinen tiedusteluosasto). Siihen
liitettiin mm. Ryhmä O:n tiedusteluosasto, ioitakin
vapaaehtoisia AHSP:sta ia pari kokenutta sissiä PM:n
Os.Ku:sta (tiedusteluosasto Kuismanen). Osaston vah-
vuus nousikin näin kohtalaiseksi, siihen kuului kaik-
kiaan 6 upseeria, 17 aliupseeria ja71 miestä. Päällikök-

Limosaaren asukkaita

79



si määrättiin luutnantti E Englund. Kahden viikon pi-
tuinen kaukopartiokoulutus pantiin käyntiin 16.2.
1942 ja maaliskuun alkupuolella osasto siirrettiin ret-
kensä lähtökohtaan, Limosaareen (Klimetskinsaari).

Maaliskuun 8. päivän iit"., pirrr..essä laskeutui Li-
mosaaren Luostariniemestä pitkä hevoskolonna Äänisen
jäälle suunnaten kulkunsa kaakkoa kohden. Osasto
Englundin matka oli alkanut! Saaren eteläkäriessä ole-
van valonheittimen keila puhkoi avaruutta tunnin vä-
liajoin, se toimi majakkana, joka helpotti suunnista-
mista yön pimeydessä. Luultiin lähestyttävän vihollisen
hallussa olevaa vastarantaa viiden kilometrin tuntivauh-
dilla. Todellisuudessa oli nopeus kuitenkin vain noin
3,5 kmlr. Puolenyön aikoihin pysähdyttiin, oli saavut-
tu l0-15 km päähän rannasta. Hevoset lähetettiin ta-
kaisin ja matka jatkui hiihtäen avopariionossa (ks 15-
00).

Yön pimeys oli jo häipymässä kun osasro 9. 3. kello 6
nousi maihin Besov Nos'in (ns. Pirunniemi) ja Vodla-
joen suun puolivälissä. Jäällä, noin 40-50 m päässä
rantaviivasta, oli pystyyn !äädytetyistä, 10 cm läpimit-
taisista halkaistuista rangoista tehty este. Oikealla hää-
möitti pitkä niemeke, jolla näytti olevan tyhjältä vai-
kuttava bunkkeri. Paljain käsin revittiin riukuaitaan
aukko, josta osasto solui läpi, ja 

-rjoutui 
1km syvyi-

seen murrokseen.
Saamansa käskyn mukaan lähetti I joukkueen johta-

ja, luutnantti V Supinen tässä yhteydessä vänrikki U

Ratian parin miehen kanssa tutkimaan oliko bunkkerin
luona miinoitusta. Siellä oli! Ensimmäisenä astui mii-
naan stm Välimäki, hän koetti ryömiä takaisin ja rä-
jäytti toisen. Vänrikki Ratia laukaisi seuraavan ja ali-
kersantti Leino neljännen. Luutnantti Englundin oli
tällä välin onnistunut lumipyryn suojassa keinotella
osastonsa enemmittä tappioitta murroksen läpi, ja kun
r^nt^a pitkin kulkevalla tiellä tavattiin sattumalta ohi
ajava hevosmies, otettiin tämä vangiksi ia haavoittuneet
kannettiin rekeen. Kolmen miehen saartamana heidät
lähetettiin takaisin Limosaareen. Kuuden tunnin ajo-
matkan jälkeen hevonen kuitenkin uupui lopullisesti,
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jonka jälkeen haavoittuneira ryhdyttiin vetämään ah-
kioissa. Perille eivät kaikki päässeet, sillä pahoin sil-
poutunut stm Välimäki kuoli matkalla ja ruumis jätet-
tiin ahkioineen jäälle.

Sot.virk. \§Tegelius kuulusteli vankia, joka tiesi ker-
toa, että johonkin Vodlajoen eteläpuoliseen kylään oli
hiljattain saapunut 600 partisaania. Uutinen oli tosin
vähemmän miellyttävä, mutta rohkean Englundin pää-
hän ei edes pälkähtänyr, että tehtäväsrä moisen syyn ta-
kia olisi luovurtava. Hiihto jatkui joitakin taukoja lu-
kuunottamatta kello 19 saakka, mutta suunta, joka
aluksi oli ollut ks. 15-00, kääntyi sittemmin pohjoi-

Vartiomies varmistukssssa

seen (ehkä ks. 55-00, jota ei ole voitu tarkistaa). En-
simmäisen tauon aikana kello 8-9.30 oli koetettu ra-
diolla pyytää haavoittuneille vastaantulijoita, murta yh-
teyttä omiin ei saatu. Kun suunta oli huomaamatta
muurtunur, kävi paikanmääritys epävarmaksi ja lopulta
oltiin eksyksissä. Vieläkaan ei saatu radioyhteyttä, ei-
vätkä osastoa liioin havainneet omat lentäjät, joita näyt-

Matkanteko Äänisen yli alkanut

täytyi pariinkin otteeseen.
Luutnantti Englund oli päättänyt hyökätä kohteisiin

kello 22 ja oli hiihtomarssin päätryessä sen harhaluulon
vallassa, että oltiin niistä vain noin 400 metrin päässä.

Kun lähestyminen sitten kesti kokonaista kuusi tuntia,
paljastui suunnistamisessa tapahtunut virhe, mutta teh-
tyä ei enää saatu tekemättömäksi. 10. 3. kello 4, jolloin
todella oli tultu Shaalan kylän lähettyville, antoi Eng-
lund muuttuneesta tilanteesta aiheutuneen uuden käs-
kynsä. Sen mukaan:

- 
I joukkue (ltn Supinen) käy suoraan joella olevien
alusten kimppuun ja tuhoaa ne,

- 
II ja III joukkue (korn Hirvikunnas, joka johti mo-
lempia joukkueita II joukkueen johtaja, vänr Ratian
astuttua miinaan) hyökkäävät Shaalan, majoitus-
paikkoja vastaan ja

- 
IV joukkue (vänr Karhusalo) varmistaa etelässä,
metsän reunassa, ja hiihtaa vetäytymisladut länti-
seen ilmansuuntaan (ks. 45-00) suoraan jäälle.

- 
f,sgsnsqtti Englund on itse II ja III joukkueen mu-
kana.

Luutnantti Supisella oli vain 17 miestä kun hän niiden
kärjessä syöksyi proomuille. Loput olivat raskaan yölli-
sen hiihtomarssin aikana jääneet jälkeen ja heidät oli lii-
tetty kornetti Hirvikunnaan osastoon. Aluksissa oli joi-
takin vartiomiehiä, jotka heittelivät käsikrunaarteia
hyökkääjiä vastaan ja parhaillaan kun heitä vastaan ka-
hakoitiin, avasi konekivääri tulen joen etelärannalta.
Siihen yhtyi kohta toinen suksitehtaan luota ja pian
kolmaskin pohjoisrannalta. Supinen lähetti nyt korp-
raali Schultzin tiedustelemaan hinaajien sijaintia joen

suupuolella voidakseen myöhemmin ryhtyä niitä tuhoa-
maan. Korpraalin mukaan liittyi omavaltaisesti viisi
miestä 

- 
nimer iääköön mainitsematta 

- 
ainoana tar-

koituksenaan päästä pois kk-tulesta. He eivät enää roh-
jenneet palata luutnanttinsa luo, vaan jatkoivat pakoaan
joen suuta kohden, sytyttäen sentään mennessään yhden
proomun tuleen. Samoihin aikoihin lähti kolme Supi-
sen miestä niinikään omin lupinsa pyrkimään joen poh-
joisrannalle. Sen koommin heistä ei ole kuultu mitään.

Nyt oli Supisella luonaan enåä7 miestä, joiden kans-
sa hän koetti suoritraa tehtävänsä loppuun. Kaksi uu-
sinta proomua loimusikin pian ilmiliekissä, mutta sii-
hen päättyvätkin tietomme tuon urhean joukon kohta-
losta, joka konekiväärien tappavassa ristitulessa yritti
täyttää velvollisuutensa loppuun asti. Kukaan ei var-
muudella nähnyt heidän kaatuvan, se on vain oletta-
mus, murta todennäköiseltä tuntuu, että he joutuivat
tulitaisteluun kenties jäälle hyökänneiden venäläisten
kanssa, eivätkä enää päässeet siitä irtautumaan.

ENGLUND HYöKKÄÄ SUÅETAAN
korn Hirvikunnaan osaston
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hyökkäykseen henkilökohtaisesti. Lähestymisen aikana
katkaistiin kaikki kohdalle sattuneet puhelinyhteyilet ia
kylään päästiin pimeyden suojassa vartiomiesten huo-
maamatta. Osasto oli iaettu pieniin, vain kolme miestä
käsittäviin ryhmiin, yksi aina kutakin taloa kohti. Suu-
rempia rakennuksia vastaan Englund kuitenkin määräsi
lähetettäväksi kaksi tai kolmekin ryhmää. Vangiksi
otettu hevosmies - 

joka paljastui jonkun komppanian-
päällikön lähetiksi - sqngsi tässä vaiheessa kovin ha-
lukkaalta palvelemaan uusia herrojaan. Hän osoitti kä-
dellään innokkaasti kansakoulua, venäläisten päämajoi-
tuspaikkaa.

Hyökkäys tapahtui yllättäen ja ulkosalla olleista lähi-
vartiomiehistä selvittiin kaden käänteessä. Ikkunoisra
heitettiin sisään termiittirasioita ja käsikranaatteja, ulos
ryntäävät venäläiset saivat vastaansa rätiseviä konepis-
toolisarjoja ja tuupertuivat pihamaille. Mutta pian vi-
hollinen toipui ja alkoi kiivaasti tulittaa ikkunoista, jos

kohta hätäpäissä suoritettu ammunta oli tehotonta.
Laukaustenvaihto taa jeni kaikesta huolimatta sitä
enemmän mitä pitemmälle aika kului.

Ltn Englund oli kohta taistelun alettua lähettänyt
tkm Hjeltin ja pari miestä avaamaan vetäytymislatua
suoraan länttä kohden (ks 45-00). Nyt, kun yllätys oli
onnistunut, hän laskelmoi milloin taistelu olisi keskey-
tettävä. Liian pitkään ei sitä sopinut jatkaa ilman että
paluumatka tuli vaarannetuksi. Englundin tätä pohties-
sa lävisti luoti hänen lumipukunsa hupun, toinen oi-
kean käden rukkasen ja kolmas hipaisi nenää. Ajatus-
työhönsä syventynyt luutnantti tuskin tuota huomasi-
kaan, ainakin hän pysyi kylmän rauhallisena. Kun lau-
kaustenvaihtoa oli kestänyt tolr,i. ll2-1 tunnin verran
ja 5-6 rakennusta roihusi ilmiliekissä, antoi Englund
kaskyn irtaantua. Omia menetyksiä ei tähän mennessä
tiettävästi ollur. Vihollisen tappioita on luonnollisesti
vaikeampi arvioida, ne lienevät sentään nousseet aina-
kin 60 pihamaalla kaatuneeseen.

Irtaantuminen suoritettiin vaikeuksitta ja osasto ko-
koontui kylän eteläpuolella olevaan metsään aloittaen
paluumatkan. Väitetään, että Englund olisi taistelun
melskeessä unohtanut yhden tärkeän seikan: Joukkue
Supinen ei muka saanut vetääntymiskäskyä ja että il-
meisesri juuri tämän kaskyn puuttuminen vei sen tu-
hoon. Haluan erityisesti korostaa, että tätä päällikön
väitettyä laiminlyöntiä vastaan puhuvat eräiden paikalla
olleiden (mm. alik Suominen, jääk Gustafson, pioneeri
Heikkinen ja Kinnunen) myöhemmissä kuulusteluissa
esittämät lausunnot. Niinpä esim alik Onni Otto Suo-
minen (Ryhmä 0) kertoi, että ltn Englund antoi kaikille
vetääntymiskäskyn. Ltn Supinen oli jopa huutanut
Englundille vastaan, että hän vetäytyy jo! Käsittääkseni
on näille lausunnoille annettava kiistaton arvo, mutta
vaikka ei niin tehtäisikään jdä aina jäljelle mahdolli-
suus, errä kasky todella annetriin Supiselle, mutta vies-
tinviejä kaatui.

Jathuu

vIl
OLI marraskuun 29. päivän ilta v. 1939 Raasulin
alueen etuvartiokomppaniassa. Komppania oli muodos-
tettu rajajääkäreistä ja reserviläisistä. Mäkrältä, 3 Pr:n
II:n pataljoonan konekiväärikomppaniasta oli komen-
nettu yksi kk-joukkue etuvartion vahvistukseksi. Kir-
joittaja oli ko joukkueen toisen konekiväärin johtajana.

Rakensimme puolustusasemia Liipuan kylään, josta
oli valtakunnan rajalle matkaa 1-1,5 km.

Kylän siviiliväestö oli evakuoitu, joten meillä oli
runsaasti hyvää majoitustilaa. Melkein jokaisella puoli-
joukkueella oli talo käytössään. Kukin vietti iltansa
parhaaksi katsomallaan tavalla. Huolellisimmat puh-
distivat aseitaan, joku kirjoitti kirjettä, pelattiin kort-
tia, jotkut nukkuivat. Yleisenä puheenaiheena oli luon-
nollisesti mahdollinen sodan syttyminen josta keskuste-
lu yleni aina lähelle käsirysyä.

Korttisakista alkoi kuulua tavallista suurempaa ään-
tä. 'Lyö jos uskallat". - 

"En minä nyt uskalla, mutta
jos sota syttyy niin sitten kyllä". Viimeinen lause palau-
tui mieleeni seuraavana päivänä hieman toisenlaisissa
olosuhteissa.

Myöhemmin illalla käskettiin 5 minuurin taistelu-
valmius. Tämä tiesi sitä, että ei saanut riisuutua ja he-
vosilla tuli olla valjaat selässä, ei kuitenkaan valjastettu-
na rekien ereen. Tämä tietenkin aiheutti entistä kii-
vaampa mielipiteiden vaihtoa. Yleinen mielipide oli
ertä sota ei syty. Aamuyöstä tuli lähetti ilmoittaen dip-
lomaattisten suhteiden katkenneen Suomen ja Neuvos-
toliiton välillä. Tämä sai jo epäilemään pahinta. Yö ku-
lui kuitenkin rauhallisesti ia usko rauhan säilymiseen
palautui. 30. 11. oli herätys normaaliaikaan. Sää oli
pilvinen ja leuto, räystäiltä tipahteli veträ. Aamuteelle
mentäessä jäin viimeiseksi. Astuessani portaille, vilkai-
sin vaistomaisesti rajalle päin. Koko näkyvältä :.ajavii-
van pituudelta välähteli tulen lieskoja. Ryntäsin sisään

ilmoittamaan havaintoni. Se oli kuitenkin tarpeetonta,
sillä ensimmäinen kranaatti rysähti talon nurkalle en-
nen kuin ehdin sisään.

Kiiruhdimme aseita noutamaan ja saman tien käsket-
tyihin puolustusasemiin. Koko ajan ujelsi ja ryskyi joka
suunnalla. Eteneminen kävi päinsä ainoastaan lyhyitä
syöksyjä tehden. Todellisuus tuntui tarua ihmeellisem-
mältä.

Puolustusasemat sijaitsivat aukealla pellolla, kolmes-
sa syvyyteen porrastetussa linjassa. Miehitimme kes-
kimmäiset. Tähystäessäni kiikarilla vihollisen puolelle,
havaitsin aikaisemmin metsän reunalta näyttäneen
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maastokohdan olevankin naamioituja r:ykkiasemia. Vi-
hollisen tykistökeskityksen syvyys oli n. 6 km ulottuen
aina Raudun kirkonkylään. Menin hetken kulutrua rar-
kastamaan suoja-asemassa olevaa hevosajoneuvoa. Siellä
olikin käynnissä melkoinen piirileikki. Hevosmies
roikkui ohjaksissa ja vauhkoontunut hevonen kiersi ke-
hää ollen suurimman ajan kokonaan ilmassa. Saimme

1'hdessä kiedortua ohjakset puun ympärille, joten hevo-
selle jäi pienempi liikkumatila ja ndin ollen sen rauhoit-
relu oli helpompaa. Tämän jälkeen kiiruhdin ryhmäni
luo. Tykistön tuli jatkui taukoamatta. Oma tykistökin
oli päässyt mukaan ja ampuikin tarkasti, saaden osumia

REINO LAAKKONEN:

muunmuassa Raasulin kansakouluun jonka vihollinen
oli miehittänyt.

N. klo 14 vihollisen tuli siirtyi taemmaksi. Tiesim-
me tämän merkitsevän hyökkäystä. Tähystysalueellem-
me ilmestyikin hyökkäysvaunu. Se läheni hitaasti kohti
en si mmäisessä lin j assa olevaa tyhjäå kk -pesäkettä. Pääs -

ryään pesäkkeen päälle, se kallistui ja yäi liikkumatto-
maksi. Toisen sivun telaketju oli pudonnut yhteyshau-
taan, joten vaunu oli liikuntakyvytön. Metsästä, mo-
lemmilta sivustoilta, kuului pitkiä konetuliaseiden sar-
joja. Ampuma-alueellamme pelloilla ei ollut mitään lii-
kettä. Hyökkäysvaunun antamien äänimerkkien tulok-
sena lähestyi sitä 14 miestä. Kauempana he lähestyivät
parijonossa. Vähän ennen h-vaunua olevassa katveessa
muodostivat ketjun josta nousivat samanaikaisesti nä-
kyviin. 'Tähtäin 4OO 

- tulta", ase toimi moirreetto-
masti. Ampujana roiminut korpr Hämäläinen tunnet-
tiin hiljaisena, vakavamielisenä miehenä, joten hänen
mutinansa "Rauha heidän tomulleen" sopi kuvaan.

Noin puolen tunnin kuluttua toistui sama näytelmä.
Nyt kuitenkin oli hyökkäysvaunusta havaittu kiväärim-
me sijainti ja se vuorostaan muistutti meitä kuolevai-
suudesta. Ensimmäiset kranaatit iskivät lähella olevan
ladon nurkkaan. Seuraavat roiskuttelivat multaa aivan
asemamme edessä. Tässä vaiheessa itsesuojeluvaisto pa-
kotti meidät siirtymään taempana olevaan asemaan.

Komppanian päällikkö saapui luoksemme ia käski
viipymättä palata entiseen asemaan, antaen vahvennuk-
seksi yhden reserviläisistä muodostetun kivryhmän.

Hyökkäysvaunu oli edelleen yksinäisenä paikallaan,
mutta ei tulittanut.

Tykistö ampui taukoamatta takamaastoon. Taistelun
melu sivustoillamme oli siirtynyt jo kohdallemme. Ilta
alkoi hämärtåä ja nälkåkin jo vaivasi. Ajattelimme vesi-
kielellä n. 400 m:n päässä olevaa, katettua teepöytää.

Emme voineet tehdä muuta kuin odottaa. Kohta al-
koikin edestä kuulua hyökkäysvaunun moottorin ääntä.

Lähdin ottamaan tilanteesta selvää ja kurkistaessani
läheisen ladon toiselle puolelle näin hyökkäysvaunun lä-
hestyvän hitaasti n. 150 m:n päässä. Kaksi muuta vau-
nua liil<kui kauempana teiden suunnassa. Meillä ei ollut
minkäänlaisia hv:n torjuntavälineitä, ei edes käsikra-
naarteia ja puukangen käyttöä emme sodan siinä vai-
heessa vielä älynneet ajatella. Palattuani ryhmäni luo,
havaitsin, että ylimääräisenä ollut kivääriryhmä olikin
jo vaistonnut -vaaran ja häipynyt turvallisempiin maise-
miin.

Raudun kirkko
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takaa laukkaava hevonen rekineen. Aiomies viittoili
meille, kaänsi hevosen ympäri ja me syöksyimme re-

keen. Tällävälin oli lisää naapureita ilmestynyt näkyviin
eivätkä hekaan säästelleet patruunoitaan. Hevonen ja

hevosmies yrittivät parastaan. Ampuja latasi konekivää-
rin ja päästeli pelkalla varsinaisell.r. me toiset käytte-
limme omia aseitamme täydellä teholla. Näin iatkui n.
1,5 km ionka jälkeen maisemat rarrhoittuivat.

Hevosmiehenä toimi tuntematon alikersantti jonka

nimeä en tullut tietämään, tuskinpa lienee esiteltykään.
Hän mainitsi lainanneensa ajoneuvon kotiaan evakuoi-
maan palanneelta isännältä Raudun kirkolta. Olen
usein ajatellut: mistä alikersantti sai meidän osoitteem-
me.

Tultuamme maantielle, iäimme pois tästä erikois-
kuljetuksesta. Alikersantti kääntyi kirkolle päin palaut-
taakseen lainan oikealle omistajalle.

Me lahdimme patikoimaan Mäkrälle, alkuperäiseen
yksikköömme. Ensimmäinen sotapäivä oli osaltamme
päätrynyt, olimme saaneet ensimmäisen kosketuksen
viholliseen. Menetetyt kuormasto ja kk:n ialusta kar-
vastelivat mieltä.

Vihollinen oli saavuttanut pääpuolustuslinjan ionka
ereen se pysähryi odottamaan aamua. DKäskin jälleen miehittämään taemman aseman. Siir-

tymisen aikana jouduimme juoksemaan lähestyvän
h-vaunun editse joka oli ehtinyt jo vajaan 100 m:n pää-
hän. Hyökkäysvaunusta ei meitä onneksi havaittu.

Uusi asema sijaitsi lähellä suoja-asemaa jossa tiesim-
me hevosemme olevan. Se oli kuitenkin riistäyrynyt irti
ja todennäköisesti ajatellut samoin kuin edellä mainittu
kivryhmä. Vihollinen alkoi tulittaa asemaamme kra-
naatinheittimillä. Teiden suunnassa oli taistelun melske
siirtynyt jo asemamme taakse, joten olimme jäämässä

pussiin. Nopea vetäytyminen oli ainoa mahdollisuus.
Ensimmäisenä tavoitteenamme oli metsän reunassa kul-
keva tie jonne oli matkaa n. 200 m. Se runrui pitkalta.

Valmistautuessamme lähtöön, ryömi suuren kiven
alta esiin eilinen rohkeudestaan puhuja. Hän oli menet-
tänyt täysin hermonsa, itki ja sanoi eksyneensä ryhmäs-
tään. Oli kaivanut suojapoteron kiven alle.

Lähdimme ylittämään aukeaa juosten harvassa ionos-
sa. Samassa voimakas räjähdys paiskasi miehet maahan,
sirpaleet ujelsivat ympärillä ja lisää kranaatteja putoili
jatkuvasti. Ajattelin jo, että taisi tulla noutajat. Vil-
kaistuani taakseni näin miesten kömpivän pystyyn,
mutta sotamies Makkonen joka kantoi kk:n jalustaa,
makasi maassa hiljaa valittaen. Onneksi hän ei ollut
haavoirtunut, mutta räjähdyksen paine oli tehnyt hänet
täysin voimattomaksi ja puolikuuroksi. Kainaloista tu-
kien saimme hänet mukaan.

Pääsimme kaikki tielle. Aioin lähteä noutamaan pel-
lolle jäänytta kk:n jalustaa, mutta se fäi aikomukseksi,
sillä tien molemmille puolille ilmestyi vihollisia jotka
juoksivat ampuen automaatti- ja puoliautomaattiaseil-
laan kohti tietä, sulkeakseen meiltä veräyrymisrien. Ti-
lanne näytti pahalta. Yht'akkia ilmestyi tien mutkan
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HEIKKI KARTTUNEN

ETETTIIN Talvisodan ankaraa, mutta kunniakasta ai-
kaa helmikuun alkupuolella 1940. Itä-Kannaksella
puolustautuvan "Taipaleen Divisioonan" (7. D) JR 20
oli asemissa Suvannon rannalla. Rykmentille oli alistet-
tu viestipataljoona, ionka komppania majaili Pyhäjär-
ven pitäjän Noitermaan kylässä. Majoitus oli järiestetty
hajalleen kylän taloihin, joihin oli sijoitettu viestijouk-
kueen, vikapartion fa viestilottien henkilökunta. Edel-
leen oli kylään sijoitettu huoltokolonna, huoltotoimisto
ja linnoitusmiehiä, jotka rakensivat "varalta" uutta ase-

maa kesällä rakennetun puolustuslinjan Kiimajänri -Py -

häjärvi kannakselle. Ilmavartiointi oli järjestetty Noi-
termaan kansakoulun katolle.

Linnoitustyömaan ja Noitermaan pysäkille päättyvän
rautatieliikenteen vuoksi oli seutu alituisesti venäläis-
ten ilmahyökkäysten kohteena. Vihollisen pommi- ja
hävittäiäkoneet tekivät sankoin joukoin, joskus kym-
menien koneiden voimalla hytikkayksiä ratapihaa kylän
keskustaa, sahaa ia yksityisiä rakennuksia vastaan. Jos
vain näkivät v?ihänkin liikettä tai teiden uomia, jopa
yksityisiäkin henkilöitä tahi uuneista nousevia savuja,
oli seurauksena ankara ilmapommitus, joka katkoi rau-
tatieliikenteen ja heitteli ratakiskot väntyneinä kuin
korkkiruuvit ympäriinsä. Myös maantiet ja rakennuk-
set saivat lukuisia osurnia. Raskaat pommit tekivät mo-
nimetrisiä kuoppia ja vihaiset luotisuihkut sytyttivät
rakennuksia tuleen sekä repivät räjähtävillä luodeillaan
asuntoien seinät ja aiheuttivat myös tappioita. Edelleen
lukuisat kotiseutua pommittamaan menevät ja sieltä
palaavat suuret laivueet "kunnioittivat" kylää tulisilla
terveisillään. Tämän kirjoittaja laski kerran rintamalla
Noitermaassa käydessään yhtaikaa näkyvissä olevan 127
venäläistä lentokonetta. Helmikuun kirkkaat päivät si-
ten antoivat venäläisille sään puolesta hyvät ilmat yrit-
tämään puolustuskohtamme murtamista. Mutta huolto
ja viestitys, ilmavalvonta ja linnoitustyöt oli kuitenkin
suoritettava ainaisista ilmahyökkäyksistä huolimatta.
Etulinjan täytyi kestää vielä paljon kovempaakin. Sinne
piti saattaa tarvikkeet.

Kaikki toiminta olikin siten suoritettava yön aikana.
Hyytävässä pakkasessa lähti huoltokolonna toisensa jäl-
keen palelevien miesten ja huurteisten hevosten seka pi-
mennettyjen autoien muodossa kohti etulinjaa. Öisin
oli liikettä teillä, vilskettä kylässä, lotat paistoivat ja

lämmittivät rakennuksia. Hv-kaivantoa syntyi. Is.
-miehet vartioivat ja tuhosivat Pyhäfärven jälle pudo-

tettuja lukuisia desantteja, viestimiehet korjailivat ja

rakensivat linjojaan.
Kaikesta huolimatta oli mieliala reipas ja luottavai-

nen vaarasta, väsymyksestä ja pakkasesta huolimatta.
Huumorillakin oli tilaa. Joskus sattui Taipaleen loh-
kolla oleva Järisevän, Kaarnajoen tai Peltoniemen lin-
nakkeella palveleva veli, mies tai naapurin poika käydä
lyhyellä lomalla kotikylässä. Joskus saapui kirje evak-
kotielle joutuneelta omaiselta Alavudelta tai jostain
Länsi-Suomesta. Kylän asemiehet kuuluivat Taipaleen
lahkolle, mutta nuoret poiat ja vanhemmat miehet oli-
vat Is. -tai linnoitusjoukoissa. Tyttäret taas olivat lottia
ja kuuluivat viesti- tai muonituspalveluun. Henki oli
mitä parhain ia puolustustahto korkealla. Rintama piti
ja maahanhyökkäjä oli pysäytetty. Muutamana helmi-
kuun aamuna heräsivät torkahtaneet viestilotat omitui-
seen ylhäältä kuuluvaan ohi kiitävään ulinaan. Talojen
katoilta sinkoili lumi alas. Kylän pohjoispuolelta kuu-
lui voimakkaita jysähdyksiä.

Petäjärven rataleikkaukseen sijoitettu venäläinen
rautatietykistö tavoitteli järeillä ammuksillaan Pyhäjär-
ven aseman seutua, tuli oli niin laakaa, että juuri ylitti
lottien majoitustalon, lennättäen lumen pois katoilta
ilmanpaineellaan. Vonkuen lensivät kranaatit yli, vii-
mein ne putoilivat ll2 km. ennen Pyhäjärven asemaa,

nimismiehen mäen kohdalla maantien kahtapuolen,
säikäyttäen sotapoliisit, jotka juuri olivat samalta pai-
kalta hakemassa korsun paikkaa. Räjähdyskuopat olivat
niin suuria, että kuopan pohjaa tasaamalla olisi korsd
siihen sopinut. Tulitusta kesti muutaman päivän ajan
harvakseen ja se oli lentokoneesta iohdettua. Se ei ai-
heuttanut tappioita, Kaarnajoen patterin omat tuli-is-
kut saivatkin sitten venäläiset lopettamaan ammuntan-
sa.

Ihmeellisiä pelastumisia sattui alituisessa vaarassa ol-
taessa, varsinkin lottien kohdalla. Muonituslotta Kert-
tu oli ollut Sakkolan kunnalliskodin lähellä, aivan ko-
tinsa nurkilla saunakamarissa muonitustöissä. Kiellois-
ta huolimatta hän oli paistellut leipää ja pullaa etulin-
ian pojille, kuunnellut ammusten ja pommien lentoa
yltään, sitten huoltopäällikön ankara käsky sai hänet
jättämään tutun lieden ja hän siirtyi Noitermaan muo-
nitustehtäviin. Erään ilmahälytyksen alussa hän oli
juossut osuuskaupan sementtiseen perunakellariin suo-
jaan erään toisen lotan kanssa. Kun vihollisen pommien
ensimmäiset räjähdykset tärisyttivät maata, sai Kerttu
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Sakkolan kirkon§lä ilmakuvana

päähänsä vaihtaa suojaa ja syöksyi ryskeen läpi yli va-
vahtelevan maan lottatoveri vierellään läheiseen avonai-
seen sirpalesuoiaan.

Siinä hän maaten litteänä kuin lude kuuli vierellään
läähättävän, juoksusta hengästyneen toverinsa hengi-
tyksen, maan ja puiden oksien sinkoillessa heidän sel-
käänsä. Kun pommien jyske loppui ja koneet olivat
poistuneet, nousivat lotat ja katselivat ympärillään
muuttunutta seutua läpi räjähdyspilvien, katsoivat he
ihmeissään myös perunakellarin suuntaan. He näkivät
nyt sen paikalla laajan pommikuopan, josta sauhu vielä
kohosi. Perunakellari, jossa he olivat pommituksen
alussa olleet, oli saanut täysosuman, vain ammottava
kuoppa oli nyt sen paikalla. Sementtilohkareita oli len-
tänyt kauas myös heidän ylitseen ohi sirpalesuoian. On-
nellista pelastumistaan tytöt ihmettelivät. Oli sano-
mattakin selvää miten siinä olisi käynyt. 

- Mikä sai
heidät vaihtamaan suojaa juuri kun siihen iskevä pom-
mi lienee ollut jo tulossaT 

- Jokin suuri, Korkein, oli
pelastanut heidät.

Kansakoulun katolle oli asetettu ilmavarrio. Sieltä
oli hy'vä näköala ja viholliskoneiden lähestyessä oli siellä
olevalla puhelimella annetrava " ilmavaara" -hälytys kes -

kukseen, joka oli maahan kaivetussa entisessä vaateai-
tassa hiekkaisessa kankaassa, kattonaan vain yksi hirsi-
kerta ja 20 cm maata. Korsu oli sijoitettu hv. -esteestä

300 m. pohjoiseen, mäntyjä kasvavaan metsään, valis-
tustalon lähelle. Täällä entisessä Noitermaan puhelin-
keskuksessa oli vuorossa tavallisesti 2 viestilottaa ker-
rallaan. Yhreydet, n. 50 linjaa, olivat divisioonaan,
rykmenttiin, huoltotoimistoon, linnoitustyömaalle, is.
-foukoille, ilmavartioon ja moniin muihin paikkoihin.
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Öisin oli korsun ulkopuolella vartio.
Tällä kertaa olivat aamuvuorossa lotat Tyyne ja Toi-

ni, sisarukset. Keskus oli heille tuttu, sehän oli ollut
heidän kotinaan jo rauhan aikana. Seudut olivat myös
tuttuja, oltiin kotikylän laidassa, mutta nyt olivat kes-
kus sekä naapurikeskukset varustettu peitenimillä.
Korsu oli myös tuttu, sehän oli heidän entinen vaateait-
tansa. Kaikki oli luontevaa, vain sota oli maassa, toi-
minta oli sen mukaisra.

Läheisen linnoitustyömaan vaikeasti naamioitava ase-

ma veti jatkuvasti vihollisen lentopommitukset paikan
ylle, "ilmavaroitus" tuli tavallisesti hyvin ajoissa koulun
katolta olevasta vartiosta ja lotat heti kytkivät sen sarja-
kytkennällä kaikkialle, saaden siten hälytyksen ja suo-
jautumismahdollisuuden kaikkien tietoon.

Muutamana helmikuun päivänä lienee joku uusi
mies ollut ilmavartiossa, silloin satrui 24-30 pommi-
konetta hyökkaamaän Lamminharjun suunnasta mata-
lalennossa niin nopeasti, ettei vartiossa ollut mies teh-
nyt lainkaan hälytystä, vaan nopeinta tietä laskeutui
suojaan alas katolta. Viestikeskus ei siis saanut hälytys-
tä eikä siten ketkän toisetkaan sitä voineet saada. Vuo-
rossa olleet Toini ja Tyyne kuulivat voimakasta surinaa
joka muuttui valtavaksi pommituksen jyskeeksi saaden

korsun heilumaan. Hiekkaa varisi katosta ja seinien ra-
kosista, lyhty tärähteli ja lepatti vaivalloisesti. Jyske lä-
heni nopeammin kuin ajatus ehti seurata, kaikki tuntui
luhistuvan, tytöt olivat vaiti ja odottivat. Miksi ei häly-
tystä tule? Osuuko lähelle2 

- Nyt tuli lähelle. Silloin
jymähti! 

- Huumaava paukahdus täytti kaiken. Het-
keen eivät lotat tajunneet mitään. Sitten tajunta alkoi
toimia. Kitkerä savu, hiekka ja pimeys vallitsi, laverilla



Entisen perunakellarin tilalla on vain iso pommikuoppa

Lotat hoitavat isoa puhelinkeskusta

ollut Tyyne oli lentänyt alas lattialle hirsiä ja rakenteita
vasten. Toini oli paineesta sinkoutunut tuoleineen sei-
nän vierelle. Savu ja hiekka täyttivät kaiken, korvissa
humisi. "Osui" kuului toisen itkunsekainen ääni pi-
meässä. "Jos meidän on kuoltava, niin kuollaan", sanoi
Toini Mutta jytinää ei enää kuulunut. 

- 
He elivät,

y'rittäen nousra sekasorron ja pimeän sisälrä. Toini sai
taskulampun käsiinsä. Keskuksen kaikki hälytysläpät
olivat lentäneet auki ja surina kuului kauan. Vähitellen
lampun valossa saivat he suljettua hälytyksen surinan ja

tarkastelivat tilannetta. Ihme kyllä, he olivat vahin-
goittumattomia, vaikka päässä ja korvissa humisi ja tä-
räys vapisutti jäseniä. Vähitellen kaikki selkeni. Lam-
pun valossa he erottivat korsun takaseinän painuneen
sisään ja katon siltä kohdalta pudonneen melkein alas.

Mutta he elivät ja vaikka jotain jäsentä pakotti, näytti
siltä, ettei muuten ollut pahemmin sattunut.

"Koetetaan yhteyträ", ehdotti toinen. Stöpseli pis-
tokkeeseen ja kierto kammesta 

- tyhja, toiseen pistok-
keeseen 

- tyhjä, kolmanteen 
- 

ryhja, tyhjä, 
- 

tyhjä,

- tyhjä. Koetettuaan viimeistä numeroa, se oli ilma-
vartion numero, -kunnossa. Autuaan onnellinen pelas-
tumisen tunne valtasi mielet, "ilmavartio" vastasi pelo-
kas ääni. 'Terä" täälli,. Olemme loukussa. Korsun kes-
kukseen on tullut täysosuma, murra olemme vahingoit-
tumattomia. 

- 
Miksi erte antaneer tänne hälytystä?"

tiukkasivat tytöt. 'Niin-niin, kun ne koneet ruli niin
äkkiä", sopersi vartiomies. "Kyllä hälytys on aina an-
nettava, että keskus tietää hälyträä toiset!" 'Niin-niin,
kyllä herrat" 

- 
hätääntyi vartiomies. 'Nyt me olemme

pimeässä, juoskaa alas sielrä katolta ja sanokaa vikapar-
tiomiehille että nopeasti tänne, lapioita ja kankia mu-
kaan ja yhteydet kuntoon, ne on muualle poikki 

- em-
mekä näe täällä pimeässä ja emme pääse ulos", vaativar
lotat. "Kyllä, kyllä..."

Kului aikaa - lotat puhdistivat hiekasta keskuspöy-
:ää, ja raivailivat paikkoia. Viimein saapui äänistä päät-
täen miehiä ulos korsun päälle. Kuului lapion kalahte-
lua, vähitellen alkoi valoa tunkeutua sisään ja pian oli
lotat vapautettu loukusta. Pommi oli pudonnut korsun
käytävän mutkaan ja paiskannut seinän sisään, joten
katto oli sivulta pudonnut alas. Jälleen oli ihmeellinen
pelasrus sartunut, 

- 
kuten niin monen kohdalle. 

-Lottien mieli oli pian reipas ja rohkea. He tekivät tär-
keän osansa Taipaleen tärkeällä lohkolla ja siten panok-
sellaan saivat mahdollisuuden vapauteen.

- Nyt, kun yli 30 v. on noista aioista kulunut, on
hämmästyttävää todeta, miten jotkut "vapaat", taiteili-
jaksi itseään kutsuvat kirjailijat, jotka eivät noita aikoja
edes eläneet, suorastaan business-mielessä tallaavat la-
koon kaikki ne kärsimykser ja uhrit, jotka heidän hy-
väkseen vapauden puolesta on annettu. Ei olisi heillä
nyt vapautta kirjoitella, ellei silloin olisi ollut karjalai-
sia, jotka vastasivat tulevasta vapaudesta kärsimällä fa
uhrautumalla. Vapaus edellyttää myös vastuutal !

Toimitukselle saapunutta kirjallisuutta

M. J. Kaltio: Historiaa vai harhautusta.
Oikaisuja ja reunamerkintöjä V. V. i'}ohlebki-

nin ja Juri Komissarovin teoksiin. Tekijä oikoo
vuoroin ystävällisen isälliseen, vuoroin kirpeän
kärjekkääseen tyyliin teoksen virheet ia vddrin-
tulkinnat' ALEAKIRJA oY.
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Vuosqlmen päiviä
HELMIKUUN loppupuolella irroitettiin kovia kolhuja
kärsinyt ja moneen kertaan täydennetty rykmenttimme
JR 23 Taipaleelta,'porsliinidivisioonan" osien ottaessa
keskisuomalaisten veteraanirykmenttien ohella rinta-
mavastuun. Laurilan rykmentti oli tarkoitus siirtä en-
sin lepoon Pyhäjärvelle fa senjälkeen huhujen mukaan
etulinjaan Sakkolan lohkolle, joka Taipaleen miesten
mielissä väikkyi oikeana rauhan tyyssijana.

Toisin kuitenkin kavi. Pyhalärvellä oli ehditty olla
vasta viikon päivät, kun tuli kiireinen marssikäsky
suuntana Vuoksi, murta lähempi tavoite siellä, ainakin
komppanian portaalle oli tuntematon. Kiire oli, sillä
matkaan oli lähdettävä aamulla vaikka marssit muuten
poikkeuksetta suoritettiin vihollisen lentotoiminnan
vuoksi !öllä. Onni kuitenkin suosi meitä. Marssipäi-
väksi sattui nimittäin eräs sen talven pahimmista lumi-
pyryistä ja kun matkan loppuosalla saimme vielä auto-
kuljetuksen olimme jo myöhiiän illalla tavoitteessamme
Vuosalmella. Autokuljetukset panivat meidät aavistele-
maan nopeata tappeluun joutumista, sillä Talvisodan
aikana ei autokyydillä yleensä herrasteltu ellei kysy-
myksessä ollut tosiaan totinen kiire.

Saimme kaskyn majoittua toistaiseksi Vuoksen poh-
joispuolella oleviin taloihin. Ihmettelimme kiireistä tu-
loamme, seutu kun vaikutti täysin rauhalliselta. Åi-
noastaan Länsi-Kannaksen suunnasta kuului kaukainen
rykkien kumu. Asia selvisi meille kuitenkin samana yö-
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nä kun meille ilmoitettiin, että Salmenkaita oli murtu-
nut ja vihollinen oli vahvoin voimin etenemässä Vuosal-
mea kohti. "Päivää kerralla", toteuttaen Taipaleen ai-
kaista iskulausetta asetuimme levolle antaen huomisen
huolehtia itsestän. Joku 'vanha" taisi vain sivumennen
todeta vetäessään manttelia silmilleen, että: "tätä se

mun uneni tiesi". Täydennysmiehiä, Pyhäjärvellä jouk-
koomme tulleita 19-20-vuotiaita poikia iayli 45-vuo-
tiaita I luokan nostomiehiä tuntui kuitenkin valvotta-
van eikä ihmekään, sillä edelliset olivat koulutuskes-
kuksesta ja jälkimmäiset suoraan siviilistä vasta muuta-
ma päivä sitten temmattu suurtaistelun piiriin, jonka
kovuudesta heillä saattoi olla vain harmaa aavistus.

Johdon tarkoiruksena ilmeisesti oli ryhmittdä patal-

ioona (II/JR 23) puolustukseen Vuoksen pohjoisrannal-
le, koska saimme seuraavana päivänä kaskyn ryhtyä ra-
kentamaan asemia osittain aivan rantaviivalle, osittain
vähän kauemmaksi rantatalojen pihoihin ja puutarhoi-
hin. Maaperä oli kuitenkin aivan kivikova, joten emme
saaneet sen päivän kuluessa syntymään muuta kuin lin-
nun rypykuoppia muistuttavia koloja. Yritystä ei meil-
tä puuttunut, sillä katsellessamme Vuoksen eteläran-
nalla olevia korkeita harianteita ja ajatellessamme nii-
den viholliselle tarjoamia edullisia suora-ammunta- ja
tähystysmahdollisuuksia käyttelimme työkaluja epätoi-
von vimmalla. Yö kului rauhallisesti. Yritimme seuraa-
vana päivänd jatkaa asemien kaivamista, mutta yhtä



huonolla menestyksellä vaikka saimme käyttöömme
myös kloraattirakeita, tosin vain vähäisen määrän.

Illan mittaan alkoivat raistelun äänet Vuoksen etelä-
puolella lähestyä. Voi jo eroittaa konetuliaseiden sarjat
ja yksiryiset kiväärinlaukauksetkin. Vihollistykistön
kranaatir rupesivat myös tipahtelemaan Vuoksen jäälle
ja majoitusalueellemme, saamatta kuitenkaan suurem-
paa vahinkoa aikaan.

Myöhään illalla, helmikuun viimeisenä päivänä
saimme kaskyn siirtyä Vuoksen etelärannalle. Vihollis-
rykistö muistutti meitä olemassaolosraan sytyttäen läh-
tömme juhlistamiseksi joukkueen käytössä olleen talon
ulkorakennuksen tuleen.

Ylitimme Vuoksen Vuosalmen lossin kohdalra.
Komppaniamme (6./JR 23) yksi joukkue määrätriin
varmistamaan ylimenokohtaa Vuoksen etelärannalla.
Näimme silloin joukkue Lehtivuoren sen yhtä miestä
lukuunottamarra, elävänä viimeisen kerran. Komppa-
niamme pääosa ohjattiin Äyräpään aseman ja sen lähei-
sen rataleikkauksen maastoon. Hiljaisesti kiroillen tote-
simme, että kaivettuja asemia ei ollut, puhumatrakaan
korsuista. Komppanian komentopaikka oli rosin saaru
sijoitetuksi jonkinlaiseen lankkukattoiseen korsunta-
paiseen suojaan. Joukkueeni tukikohdan alueella oli
vanha hirsisauna, johon komentapaikasta vedettiin pu-
helinyhteys. Muistelimme haikeudella Taipaleen korsu-
ja ja usein sen umpeen ammurtuja taisteluhautoia, jotka
olivat kehnoudestaan huolimatta kuitenkin tarjonneer
meille suojan tulta ja säätä vastaan.

Ryhdyimme viivyttelemättä kaivamaan poreroira,
mikä kavikin suhteellisen helposti hiekkaperäisessä
maassa. Pataljoonan komentajan, majuri Sihvon käs-
kysrä kävin varhain aamulla tiedustelupartiossa kahden
ryhmän kanssa Äyräpään aseman etelänpuoleisessa mer-
sämaastossa, jonka totesimme tyhjäksi vihollisesra. Sitä
vastoin aukeilla olevien talojen ympäristössä kuhisi vi-
hollisia kuin muurahaisia jalisää miestä ja kalustoa lap-
poi tien täydeltä Vuosalmea kohti. Pelastimme tällä
rerkellä erään naapurikomppanian miehen miltei vihol-
lisen keskeltä ja toimme hänet omien puolelle. Hän oli
jollakin tavalla harhaurunur pimeässä ja kävellyr vihol-
lisjoukkojen miehittämän alueen halki osaamatta itse-
kään selittää miten se oli tapahrunur.

Åamupäivällä vihollistykistö ja kranaatinheittimet
alkoivat tulittaa rykmentin puolustusasemaa koko sen

leveydeltä. Eniten rautaa tuntui saavan Äyräpään kirk-
komäki, jota puolusti I P. Osamme saimme mekin, jos-

kin tuli oli hajanaista ja epätarkkaa, vihollinen ei ilmei-
sesti vielä ollut selvillä asemiemme sijainnista. Iltapäi-
r'ällä aloitti vihollinen hytikkayksen, jota edelsi erittäin
kiivas kranaatinheitinkeskitys. Erityisesti on säilynyt
mielessäni hyökkaavän joukon shakkilautaa muistuttava
kaavamainen ryhmitys, jossa jokaisella miehellä tuntui
olevan oma tarkasti määrätty paikkansa. Joukossa näkyi
myös ratsukoita, lienevät olleet upseereita, jotka tällä-
ravoin halusivat näyttää rohkeudessa esimerkkiä miehil-

leen. Olimme hieman hölmistyneitä, sillä vastaavaa
emme olleet nähneet kuin Taipaleessa aivan alkuaikoi-
na, jolloin vihollinen saattoi suljetussa muodossa mars-
sia asemiamme kohti.

Vahvassa upottavassa lumessa oli vihollisen etenemi-
nen hidasta ja muuttui vieläkin hitaammaksi avattuam-
me tulen. Ratsut menivät nurin tuossa tuokiossa ja kah-
laavia miehiä tuuskahteli hankeen vähän väliä. Oma ke-
vyt kranaatinheitinjoukkue alkoi myös pudotella am-
muksiaan samaan joukkoon. Vihollinen vastasi keveillä
aseillaan tuleemme aluksi ihmeteltävän heikosti, joten
ammuntamme oli tarkkaa vaikka joukossamme oli run-
saasti vasta tulikasteensa saavia miehiä. Itsepintaisesti
vihollinen iatkoi etenemistään samassa muodossa, joka

#rå,1

SA-b*a Vuosalmen lossi
Talvisodan alussa

säilyi hyvin takaa kun tuli uusia miehiä hankeen sortu-
neiden tilalle. Vihollisen kiväärikaliiperisten aseitten
ruli kävi myös hetki hetkeltä kiivaammaksi, etenkin lu-
kuisia konekiväärejä oli äänessä. Suihkut menivät kui-
tenkin jatkuvasti yli, joten ne vahingoittivat lähinnä
vain puita.

Taistelu jatkui iltahämärään saakka, hyokkaajien
etummaisten miesten ja konetuliaseiden ollessa lopulta
käsikranaatin heittoetäisyydellä. Onneksi olimme en-
tisten kokemusten opettamina varanneet tdta tavana
runsaasri monttuihimme, joten syydimme niitä etu-
maasroon, kun vähänkin aihetta ilmaantui. Missään
vaiheessa ei tilanne kohdallamme muodostunut kriitil-
liseksi, ja taistelun laantuessa oli puolustusasema lujasti
käsissämme.

Yön kuluessa suoritimme "evakuointiretkiä" etu-
maastoon ja raahasimme sieltä mm. 12 konekivääriä,
useita pikakivääreitä ja useita kymmeniä kivääreiä, joita
olisi kyllä ollut tarjolla varsin runsaasti, mutta joita
kaikkia emme viitsineet ruveta pois kuljettelemaan.
Kaatuneita vihollisia oli myös paljon, samoin henkilö-
kohtaiseen varustukseen kuuluvia varusesineitä, mikä
osoitti, että vihollinen oli kuljettanut ainakin kaikki
haavoittuneensa pois. Retkemme ulottui vain noin 100
metrin päähän asemistamme, mitä lie sitten syvemmäl-
lä ollut, emme ryhtyneet tutkimaan. Mieleeni on eri-
tyisesri jädoyt se, että tutkiessamme vihollisen aseita
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rotesimme ne kaikki aivan tulireriksi, jopa niin että
moner kiväärit olivat paksussa varastorasvassa, eikä niil-
lä oltu ammuttu laukausrakaan. Tästä, samoin kuin
kaatuneiden uusisra kulumattomista vaarteista päärel-
len, olimme jouruneet tekemisiin vasta ensikertaa tais-
teluun heitetyn joukon kanssa.

Näin alkoivat loppumattomilra runruvar Vuosalmen
päivät ja iäisyyden mitraiset yöt, joiden aikana koettuja
tapahrumia koetan kaivaa esille muistini lokeroista.

Kuten olen jo maininnut, korsuja ei ollur, eikä nii-
den rakentamista voitu kiivaan taistelutoiminnan vuok-
si edes aloirtaa. Pieneen saunaamme ei mahtunut kuin
muutama mies ja niinpä vietimme aluksi öitämme ai-
van röyhkeäsri linjojen välissä olevassa mökissä. Sinne
oli kyllä mentävä sukkasillaan ja oltava hiljaa kuin hiiri
loukossa. Tulta ei tietenkään voinut pitää, mutra olihan
kuitenkin karro pään päällä ja lattia mihin voi itsensä
oikaisra. Tätäkään lysriä ei kuitenkaan kestänyt kauan,
sillä eräänä päivänä vihollinen teki suora-ammunnalla
mökistä hammastikkuja. Saunamme toki säilyi kun se

oli rinteen rakana, murra yöt vietetriin tämän jälkeen
ilmavassa makuuhuoneessa monrun pohjalla palellen.

Taistelut kiihtyivät päivä päivältä. Vihollinen pääsi
jo tien suunnassa lossille saakka, jolloin siellä oleva
joukkue Lehtivuori kaatui yhtä vaille viimeiseen mie-
heen. Suoritettu vastahyökkäys, jota majuri Sihvo hen-
kilökohtaisesti johti, ruhosi ahraaseen kanjoniin sullor.r-
runeen vihollispataljoonan lähes kokonaan.

Sitten eräänä päivänä kuulimme, eträ hiihtomäen
saunassa ollut pataljoonamme komenropaikka oli tr,r-

houtunut tä)'sosumasra, jolloin mm. paraljoonan ko-
mentaja ja adjutantti olivar kaatuneet. Tappelimme nyt
siis tavallaan "omaan laskuumme" 

- 
en muista kuinka

kauan, kunnes saimme uudeksi komentajaksi ratsumes-
tarri Hälvän, jonka entisen yksikön, Kev.Os.8:n pp-
komppania ja nurmolaisren eskadroonan rippeet liitet-
tiin pataljoonaamme. Pataljoonan komenropaikka siir-
rettiin myös samaan "lankkukorsuun", jossa jo oli aikai -

semmin komppaniamme komentopaikka.
Ollessani eråaoå iltana käymässä "lankkukorsulla"

sattui tapaus, joka todistaa, millaisia kömmähdyksiä
sodassa saattaa sattua. Tapauksella on myös huvitravat
piirteensä, joten tulkoon kerrotuksi.

Pioneereja oli läheretty miinoirtamaan ps-miinoilla
(puulaatikoilla) etulinjamme panssarinuria ja rässä mie-
lcssä (ilmeisesti jossakin porraassa saamansa käsk1,n mu-
kaan) miinoirrivat mm. "lankkukorsun" ympäristön,
koska sinne kartan mukaan näytti johtavan jonkinlainen
kärrytie. Täsrä miinoituksesta ei edes "lankkukorsussa"
olru rietoisia. Nyt sitten kävikin niin, errä srm Unkuri
tuodessaan yöllä komenropaikalle muonaa, ajoi hevo-
sensa miinaan. Olimme juuri juomassa kahvia, kun
Unkuri ryntäsi korsuun naama trotyylinoesta musrana
ja tietenkin hirveästi säikähtäneenä koetti änkyttää: "En

riedä, mikä se oli, murta hevoonen meni ilamaan ja sa-

vus vaan". Ryhdyttiin tutkimaan asiaa ja selvisihän se.
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Kun oli todettu miinoitus ja pollen kova kohralo, sekä

että Unkuri oli päässyt pelkällä säikähdyksellä, tuppasi
yhden ja toisen suuta vetämään hymyyn, kun muistel-
tiin Unkurin vauhdikasta tuloa korsuun.

Näistä miinoista meillä oli myöhemmin hyötyä, sillä
otatin ne seuraavana päivänä ylös ja ne vietiin Äyräpään
asema-Kyläpaakkola väliselle tielle väijymään viholli-
sen panssareita. Seuraavana päivänä tulikin kaksi 6-ton-
nista liekinheirinvaunua Äyrapäan aseman suunnasta.
Ajelivat aivan huolettomasti ilmeisesti tietäen, että
meillä ei ole panssarinrorjunta-aseistusta. Odotimme
jännitq'neinä miren äijän käy fa kavihan siinä heille
kalparen. Molemmar ajoivat miinoihimme. Vaunut ei -

vät vahingoitruneet pahasri, murra syystä tai toisesta
lähtivät niiden miehistöt p1'rkimään vaunuistaan ulos ja

sortuivat r'älirrömäsri ruleemme. Yöllä kävimme kor-
jaamassa ralreen kaiken mitä vaunuissa oli meidän kan-
naltamme rarpeellisra ja tuikkasimme ne sen jälkeen tu-
leen. Seuraavana päivänä saapui yksinäinen vaunu tut-
kimairn tovereittens;r kohraloa. Varovasta ajosta huoli-
matta senkin telakerju löysi miinan ja matkan teko
päärtyi kahden palaneen romun väliin. Tämän vaunLrn
miehistö piti kuitenkin päänsä kylmänä, eikä lähtenyt
törmäilemäan ulos, vaan lasketteli pikakivääristään vi-

Tuhottu
vihollispanssari

Salmenkaidar
taistelumaast(



haisia sarjoja niin, eträ oksat rapisivat. Kun meillä ei
ollut välineitä millä olisimme markan päästä voineet
saada vaunun lopullisesti pois pelistä oli keksittävä kei-
not, joilla voisi ensin vaientaa pikakiväärin niin että
pääsisi heittämään polttopullon tai kasapanoksen vau-
nun kannelle. Hetken siinä tuumailtuamme joku keksi
ehdottaa, että ammutaan ruohon pikakiväärin piippuun

s.,,
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aina silloin kun se kääntää tornin niin, että piippu on
sivuttain meihin nähden. Matkaa oli kyllä 80-90 met-
riä ja pk:n piippu varsin ohur, murta ioukossamme oli
useita erinomaisia ampujia ja hyviä pystykorvakivddre-
jä, joten maksoi vaivan yrittää saada venäläisillä ps-luo-
deilla piippuun sellaisia "lommoja", eträ pk lakkaisi pe-
Iaamasta. Ryhdyimme siis 3-4 miehen voimalla am-
muskelemaan pk:n piippua aina kun se oli meihin näh-
den sopivassa kulmassa. Ennen pitkaa vihollinen oli
huomannut rarkoituksemme päätellen siitä, errä vaunu-
mies alkoi liikutella asettaan yhtämittaa ylös ja alas, vä-
lillä kuitenkin laskien pitkän sarjan, jolloin mekin eh-
dimme muutaman kerran laukaista kiväärimme piippua
kohden. Ammuskelumme tuotti lopulta tuloksen, sillä
pk lakkasi rulittamasta ja vaikka "tankistit" yrittivät
hämätä ampumalla pistoolilla nopean sarjan oli selvää,
että pk:sta ei olisi enäÅvaaraa. Otin mukaani polttopul-
lon ja kasapanoksen, sekä läksin kaikkia mahdollisia
karveita käyttäen etenemään vaunua kohri. Pääsinkin
pahemmitta kommelluksitta edellisenä päivänä tuhotun
vaunun suojaan, jonne pysähdyin tarkkailemaan tilan-
netta. Huomasin samalla, että eräs nuori alokaspoika oli
tullut perässäni ja hänellä oli mukanaan myös kasapa-
nos. Elävä vaunu oli romusta 5 metrin päässä, joten räs-
tä sopi yrittää. Päätin heittää ensin kasapanoksen ja el-
len saa sitä kannelle, heitän polttopullon ja sen savun
sokaistessa vaunumiehiä käyn rarpeen vaatiessa vaikka
viemässä toisen panoksen kannelle. Kasapanokset olivat
alkeellisia, laudanpalaseen oli sidottu 200 g:n trotyyli-
kappaleita ja syrytys tapahtui tavallisella aikatulilangal-
la, johon piti tulitikulla raapaista tuli. Tuumasta toi-
meksi. Tarkkailin vaunun tornin liikkeitä ja kun sen
asento oli minulle edullinen syrytin tulilangan ja heitin
panoksen vaunua kohti. Näin että se putosi tarkoitet-
tuun paikkaan ja painoin pääni alas. Pian jysähtikin,
murta totesin heti, että panos oli vierinyt kannelra maa-
han ja räjähtänyt siellä, koska lunta ja jääkokkareita tuli
satamalla päällemme. Aikaa hukkaamatta raapaisin
polrtopullon kyljessä olevaa sytytystikkua ja heitin pul-
lon vaunun torniin, jossa se särkyi ja leimahti liekkei-
hin. Sytytin välittömästi kasapanoksen tulilangan ja

orin pari askelta vaunua kohti ja miltei asetin kasapa-
noksen vaunun kannelle. Ei ollut aikaa palata romun
suojaan, vaan löin maahan siihen missä olin. Samassa

seurasi räjähdys, joka löi vaunun kaikki luukut auki ja
näytti siltä, että asia on sitä myöten selvä. Näin ei kui-
tenkaan ollut, sillä sisukas "tankisti", vaunun ajaja lau-
kaisi pisroolinsa avoimesta luukusta minua kohti kun
kömmin tiellä pystyyn. Se että hän ei tuolta etäisyydel-
tä osunut johtui ilmeisesti siitä, että hänen täytyi olla
räjähdyksestä melko tavalla huumaantunut. Toista lau-
kausta en jäänyt odottamaan, vaan loikkasin romun
suojaan ja annoin parabellumille vuorostaan puheen-
vuoron. Evakuoinnin jälkeen panimme tämänkin vau-
nun palamaan ja totesimme tyytyväisinä vaatimattoman
miinakenttämme tuottaneen hyvän tuloksen. Tarkas-
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Miinaan ajanut
panssari

taessamme vaunun pikakivääriä, roresimme sen piipus-
sa 3 luodin tekemää jälkeä, jotka olivar saatraneer aseen
kä1'rrökelvottomaksi.

Äyräpään aseman länsipuolella oli rataleikkaus, jonka
kohdalla puolustusasemamme ulottui yli rauratien. Tä-
män oli erittäin hankala paikka pitää, sillä päiväsaikaan
vihollisen panssarivaunut ajoivar aseman ereen rinra-
maan ja rulirtivat lyhyelrä etäisyydelrä päin silmiä, jon-
ka jälkeen vihollisen jalkaväki hyOkkasi. Menetimme
joka päivä säännöllisesti tämän kärjen ja orimme sen jo-
ka yö yhrä säännöllisesti rakaisin. Tappiomme kasvoivat
tuossa merkitykseltään mitättömässä paikassa aivan
suhteettomiksi. Jatkuvien esitysren ja todistelujen jäl-
keen saimme lopulta luopua ruosra kärjesrä ja oikaista
puolustusaseman tälläkin kohdalla raurarien pohjois-
puolelle, jolloin päivittäiset tappiomme vähenivät huo-
mattavasti ja mahdollisuuremme paranivat, kun pää-
simme puolusruksellisesti paljon edullisempaan maas-
toon.

Pientä saunaamme olivat monet kranaatit ravistelleet
ja sen seinät olivat sirpaleilla kirjaillut, mutra yhtä sit-
keänä kuin sen asukkaarkin se seisoi myrskyä vastaan.
Sen seinän viereen kannoimme kaaruneet taisteli jat
odottamaan poiskuljetusta, sen lauteilla makasivat vai-
keasti haavoittuneer, sen kiukaan edessä huolsi mainio
asealiupseerimme, kersantti Jussila aseita ja sen nurkas-
sa olevan kenttäpuhelimen kautta virtasivar käskyt, oh-
jeet, ilmoitukset ja pyynnöt.

Vanhola betonilaitteita Vuoksen linjalla

Pataljoonaamme ja siihen liitetry kevyt osasto hupe-
nivar päivä päivältä. Varsinkin täydennysmiesten rivisrä
poistuma oli suuri. Alokkaita ei suinkaan voitu syyttää
arkuudesta, varomartomuus sen sijaan usein tuotti tar-
peertomalra tunruvia menetyksia. Vanhoja nostomiehiä
kävi usein sääliksi. Heidän joukossaan oli kyllä muura-
mia erinomaisia sotureita, mutta hyvin monet menerri-
vät kokonaan hermonsa ja olivat enemmän vaivaksi
kuin hyödvksi. Asiahan on kyllä hyvin käsitettävissä.
Vaatii rosiaan lujaa miestä, joka kestää keski-ikäisenä
suoraan siviilisrä remmartuna moisen leikin.

Vanha Taipaleen kaarti, joka joukon selkärankana
raisteli epätoivon vimmalla jokaisesta metristä hupeni
myös päivä päivälrä. Nämä miehet olivat jo ylittäneet
inhimillisen kesrävyyden rajat. Repaleisissa, likaisissa
Iumipuvuissaan, silmär verestäen jatkuvasta valvomi-
sesta he larasivat ja ampuivat, uhmamielisesti monesri
näkyviin nousren, riisuivat paitahihasilleen voidakseen
tehokkaammin syytää käsikranaatteja vihollisen nis-
kaan, kumarsivat tuskin enää suurimpiakaan ammuksia
ja odotrivat vaistomaisesti vain sitä luotia tai sirpaletta
joka poisraisi heidät rivistä. He tiesivät tilanteen toi-
vottomuuden, mutta kesrivät koska oli kestettävä. Up-
seerit olivat kaatuneet ja haavoittuneer. Komppanioit-
ten rippeet olivat monesti aliupseerien komennossa.

Näin kuluivat päivät ja yöt. Pataljoona oli pitänyt
suurin piirtein alkuperäiset asemansa, vaikka sen ja
Kev.Os.8:n yhteinen taisteluvahvuus oli maaliskuun
kymmenentenä päivänä, jolloin allekirjoittaneen vuoro
tuli, vain vähän yli 100. Olin haavoitruessani viimeinen
alkuperäinen pataljoonan taisteluosaan kuulunut upsee-
ri. Vain aniharva niistä, jotka Seinäjoella merkittiin
rykmentin kirjoihin palasi täysin ehyenä takaisin.

Nämä tapahtumat, jotka olen kertonut ovat vain vä-
häpätöisiä, irrallisia kuvia sodan kovasra arkipäivästä
Vuosalmella armon vuonna 1940. En muista rarkkoja
päivämääriä, enkä edes sirä missä järjesryksessä tapah-
tumat ovar sarruneet, murra sillä ei kai ole niin suurta
merkitystä. Pääasia lienee, että nämäkin rivit muistut-
tavat pienelrä osaltaan niistä miehisrä, jotka taistelivat
ja kaatuivat, ja tekivät mahdottomankin mahdolliseksi,
silloinkin kun ei missään enää näkynyt toivon pilkah-
dusta.
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SYYSKUUSSA 1941 kutsuttiin 1922 syntyneet aseisiin
ja koulutuskeskus S:ssa Orivedellä, mm. Pirkka-Hä-
meen sotilaspiirin pojat opiskelivat sotataitoa seuraavan
vuoden tammikuuhun saakka. Lasraus junaan tapahtui
muistini mukaan tammikuun 9. päivänä ja raskaasti
kuormitettu juna alkoi huohottaa etelää kohti. Määrän-
päästä ei ollut tarkempaa tietoa, murta toivoimme pää-
sevämme Karjalan kannakselle ja niinhän sitten kävikin
ja Terijoen Haapalan kylästä muodostui seuraava oles-
kelupaikkamme seuraavaksi viideksi viikoksi. Vuoden
-41 lopussa oli vanhimpia ikäluokkia kotiutettu ja niin-
pä me poikaset saimme perinnön harteillemme ja meis-
tä muodostettiin nuorennettu JR 48, komentajana ev.
luutn Sora. Haapalassa sitten viimeisteltiin taitojamme
ja vastuu etulinjasta säilytettiin niskoillemme helmi-
kuun 22. pnä.

2. I JR 48:n puolustuslohkoksi tuli länsi-Kannaksel-
la, hyvin tunnerusta "Sormenkärki" -nimisestä tukikoh-
dasta Suomenlahden rantaan ulottuva alue. I joukkue
miehitti Sormenkärjen ja II joukkue, johon tämän kir-
joittajakin kuului, asettui asemiin sen oikealle puolelle.

Talvi oli sinä vuonna ankara, mutta veri kiersi kuu-
mana ia olo 'vitjassa" tuntui sen verran jännittävältä
puuhalta, ettei vilu päässyt pahemmin ahdistelemaan.
'Vihanpito" oli aluksi laimeata, ainakin naapurin puo-
lelta, itse kyllä pidimme meteliä yllä. Olimme saaneet
kehoituksen ensimmäisten vuorokausien öinä pitää
"nikkelivarmistusta" yllä ja sitä kehoitusta käytimme
hyväksemme nuoruuden innolla. Pumppasimme ilman
täyteen kuulaa ja innokkaimmat iatkoivar samaa päiväl-
läkin, sahaten konepistoolitulella pesäkkeiden edessä

olevia vahvoja puita poikki. Patruunain kulutus kohosi
näin huikeaksi, kun sitä seuraavana kesänä levossa olles-
sa meille h.rennoitiin, niin tuppasi pyörryttämään, niin
suuria lukuja eteemme ladeltiin. Mutta ajallaan sitten
havaitsimme, että on asiallisempaa kuunnella kuin tyh-
jää ammuskella ja allekirjoittanut oppi vielä senkin, et-
tä vaitiolo on kultaa vartiossakin.

Päivällä oli satanut runsaasti lunta, pakkasta ei ollut
kovinkaan paljon, keli oli sellainen untuvanpehmeä,

Tukikohta "Sormenkärjen" maastoa SA-huva

jossa askeleen ääni ei kuulu. Olin keskiyön tunteina
vartiossa ja toverinani oli Kulkkilan Heikki, Teiskon
poika, rauhallinen ja luotettava toveri.

Sinä yönä emme kokeilleet edes aseitamme, niinkuin
tavallisesti teimme, vaan kuuntelimme aluksi hyvinkin
tarkasti, mutta kuinka ollakaan, aika kavi pitkaksi ja
niinpä me pistimme lauluksi. Siinä sitten lauleskelim-
me kaikki ikivihreät, mitä mieleen juolahti, "Pienestä

ihmissydämestä" aina "Rantakoivuun" asti. Heikilla oli
laulussaan ammuvainaan nuotti eikä allekirjoittanut-
kaan olisi menestynyt iskelmäkilpailussa, mutta mölyä
oli ilmassa ja vihollispartio kuunteli sitä varmaankin ilo
mielessä 

- 
syystä, jota ei ole vaikea anrata. Seurasi

vaihto ja vartioon tulivat Kurran Martti ja Koivujärven
Pentti ia heti alkoi tapahtua iotain. Kurran herkkä kor-
va kuuli heikon napsahduksen alhaalta kuulopesäkkeen
suunnalta, joka sijaitsi mäen alla, ns. yläpesäkkeestä oi-
kealle ja jossa silloin tallOin käytiin kurkistamassa.
Mutta kun rätä napsahdusta seurasi pitkä hiliaisuus ar-
veli Kurra äänen lähteneen etäämpänä olevalta koneki-
vääriltä, kunnes sitten naksahti uudelleen ja silloin
Kurra tiesi, että ei ole asiat oikealla tolallaan ja lähti
katsomaan. Koivujärvi ampui valoraketin ja siinä oli-
vat! Kaksi iivanaa valkoisissaan makaamassa viiden
metrin päässä kulkevalla lieriöesteellä, esteessä parin
metrin aukko ja langaopätkät sievästi kasalla vieressä.
Kurra kohotti konepistoolin ja painoi liipaisinta, mutta
ase oli mykkä. Koko illan ja yön oli liikkuvat osat olleet
takana ja vaikka pakkanen ei ollutkaan kova, oli kp:n
lukko jäätynyt kiinni. Suomi-kp on tunnetusti hyvin
tarkkaa työtä ia herkkä eräillä häiriötekijöille. Kurra
säntäsi hakemaan ylipesäkkeestä parempia soittimia,
mutta hänen paluutaan eivät viholliset iääneet odotta-
maan, vaan luikkivat kuolleita kulmia hyväkseen käyt-
täen omalle maalleen. Myöhemmin iälkiä tutkittaessa
havaitsimme yläpesäkkeen edessä, jyrkässä rinteessä, ai-
van nenämme alla olleen vielä yhden partiomiehen pas-
sissa ia poislähtiessään pudottaneen kp:n panoslippaan
muistoksi käynnistään. Vanginkaappausyritys oli näin
kuivunut kokoon, mutta monesti Heikin kanssa poh-
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dimme, mitenkä olisi käynyt, jos vielä vähän aikaa oli-
simme olleet laulamassa. Naapuri olisi tullur selkäpuo-
len kautta, olisimme ehkä yllättyneet, kokemattomia
kun olimme. Mutra sen jälkeen varriossa ollessa pidim-
me päässämme olevan suuren läven kiinni ja ne kaksi
pienempää auki ja kun vihollinen jonkin ajan kuluttua
uusi yrityksensä melkein samoja iälkiään pitkin ja sa-
tuin jälleen olemaan Kukkilan kanssa vartiossa, olimme
tietoisia vihollispartion tulosta jo kaukaa ja rauhallisina
odotimme pesäkkeissämme tilaisuutta iskeä.

Tilanne päättyi kuitenkin siihen, eträ eräs vihulaisis-
ta oli löytänyt jollain ihmeen tavalla miinan jalkojensa
alle ja siinä sen tossur sitten levisivät ja partio katsoi
parhaimmaksi palata takaisin, mikä oli meille petry-
mys, sillä olimme innokkaasti odottaneet toisenlaista
välienselvittelyä. Näiden kahden tapahtuman väliin
ajoittui vielä kolmaskin, selvästi vangin saantiin pyrki-
vä vihollisen partioinri. Sormenkärjen ja joukkueemme
välissä oli useita satoja metrejä pitkä puuton laakio, jota
nimitettiin "Saharaksi". Tämän Saharan puolivälissä oli
pesäke, jossa pidettiin vartio vain öisin ja vartioinnista
huolehti II joukkue. Tapahrumayönä vartiossa olivat
Olli Vehosalo ja Heikki Naaranen, aseistuksena heillä
oli vain kiväärit ja niihinkin niukalti patruunoita. Kä-
sikranaatteja oli muutamia, mutta valoraketteja oli vain
yksi ainoa, kiväärillä ammurrava unkarilainen. Aseistus
oli siis kehnonlainen näin yksinäisen ja erillään olevan
vartiopesäkkeen aseistukseksi, mutta pesäke oli mitään

Aukko piikkilanka-aidassa

tapahtumattoman paikan maineessa ja näinollen suh-
tautuminen todellisuuteen kevyenlaista.

Lumi oli pehmeää, taivas pilvessä ja yö pimeä. Pojat
kuuntelivat tarkkaavaisesti, mutta hiljaisuus oli syvä.
Sitten ammuttuaan valoraketin ylös ja sen lepattaessa jo
viimeisillään huomasi Naaranen sivulleen vilkaistessaan
kaksi valkoista olentoa kumartuneena tuskin kymme-
nen metrin päässä pesäkkeestä. "Mitä noi on?", suhahti
Naaranen, johon Vehosalo vastasi, että taitavat olla rys-
siä. Raketti sammui, pimeys täytti jälleen tienoon ja

niinpä Naarasen hätäisesti suuntaama laukaus meni ohi
lyhyestä etäisyydestä huolimatta. Mutta sekin riitti vi-
hollispartiolle, kun yllätys ei onnistunut, eivär miehet
r1'htyneet taisteluun, vaan sukelsivat hankeen ja onnis-
tuivatkin syvällä hangessa kroolaten ja pimeyttä hyväk-
seen käyttäen pääsemään välimaastossa olevaan metsik-
köön, jossa oli vihollispartion muu osa odottamassa, ja
sitä tietä edelleen omalle maalleen. Vehosalo lähetti
Naarasen hakemaan kp:ta korsulta ja iäi yksin hätyyttä-
mään partiota. Toisen kiväärin panospesään juuttui hyl-
sy, toinen sentään pysyi kunnossa ia sillä sekä muuta-
malla kasikranaatilla hän sai kiireen pysymään viholli-
sen kantapäillä. !
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Saapunutta kiriallisuutta

Kirjayhtymä
Kaarlo Pitsinki: VASTAHYÖKKÄYS
'Vastahyökkäys" on pirullinen, ällistyttävä, ärsyt-
tävä tarina siitä, kuinka Masa ja Reiska ryhtyvät
iärjestämään äärioikeistolaista vallankaappausta
parantaakseen Suomen kansan vaarallisesta poliit-
tisesta sairaudesta, hymyilevästä depressiosta. De-
mokratian ongelma on tässä parodiassa keskeinen
ja osansa saavat Solzhenitsyn-jupakka, Zavidovo,
perustuslakien muuttaminen, SDP...
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TALVISOTA oli jatkunut io yli kolme kuukautta ja

kun Summa murtui kulki katkera perääntymistiemme
Säiniön, Ihantalan ym. seutujen kautta Kilpeenjoelle,
jossa näimme Moskovan rauhan ajan, mikä on suurim-
pia tapauksia mitä ihmisen elämään voi ollenkaan sisäl-
tyä ja jossa hän voi olla silminnäkijänä. Taistelumme oli
jo kauan ollut toivotonta, sillä vihollisen ylivoima oli
monikymmenkertainen. Meillä ei ollut enää miehiä,
tykkejä eikä lentokoneita. Venäläisten lentokoneita oli
aina sadoittain ilmassa ja tykistön tuli oli valtava. Kar-
jalaiskylät paloivat takanamme ja sivuillamme niin, et-
tä taivas ruskotti kaikkialla punaisena. Talvella sentään
pääsi pimeässä liikkumaan, mutta kirkkaat keväiset
päivät tekivät senkin mahdottomaksi, sillä lentäjillä
olisi ollut suuri halu tappaa meidät. Tehtävänämme oli
viedä ruokaa, kirjeet ja muut tarvikkeet patterin esi-
kuntaan ja sitten jatkaa aina tulenjohtoon asti. Tämä oli
kahden miehen yöllinen matka, joka oli erittäin vaaral-
linen mutta velvollisuuden täyttämisen tärkeys teki sen

mahdolliseksi. Koko matkamme aikana riehui sota ym-
pärillämme enkä ryhdy sitä tässä kuvaamaan. Yllä jyri-
sivät pommikoneet ja valonheittäjien kiilat kulkivat
aivaalla. Tälläiselle matkalle läksi aina kaksi miestä he-
vosella ja reellä, jossa oli kaikki tarvittavat t^yarat.
Maaliskuun kahdentenatoista päivänä lähdimme velvol-
lisuuttamme täyttämään. Huomasimme, että matka oli
eilisestä paljon lyhentynyt, ja siten perääntyminen oli
ollut nopeata. Oli kirkas ilma ja lentovaara suuri! Sa-

malla kun tykistö läheni jatkui perääntyminen n. l0
km päivävauhtia. Saimme tehtävämme hyvin suorite-
tuksi ja kotimatkalla istuimme hiljaa reessä kun hevo-
nen juoksi kotiin päin ja tunsimme tilanteen toivotro-
muuden. Koko perääntymisajan olimme varmat, eträ

Palavia kyliä Talvisodan aikana

meitä ennen pitkaa kohtaa täydellinen tuho. Linnoite-
tut alueet on meneterty, perääntyminen nopeata, aseita
ja ammuksia vähän ja nekin olivat huonoja vanhanaikai-
sia. Miehiä oli vähän ja nekin loppuunväsyneitä. Meidät
valtasi siinä reessä istuessamme sanoin kuvaamaton pel-
ko ja kauhu katsellessamme tienvarsinäkymiä. Näin
poispäin oli helpompi kulkea sillä aina vaara pieneni
mitä pitemmälle pääsi, mutta huomenna on meillä taas

uusi matka edessä. Emme aavistaneet, että fuuri näillä
minuuteilla kirjoitetaan nimiä rauhansopimuksen alle,
eikä huomenna enää tarvitse tänne tulla. Pääsimme ma-
japaikkaamma onnellisesti ia olimme Jumalalle kiitolli-
set siirä että Hän varjeli matkaamme!

Maaliskuun 13. päivä valkeni kirkkaana pakkaspäi-
vänä. Kevään merkkejä oli ilmassa sillä vesi tippui räys-
täistä. Meillä oli kuitenkin suuri pelko siitä millainen
päivä oli tuleva sillä oli hyvä lentosää. Ja tykin ammuk-
setkin tulivat jo tänne asti eikä meillä ollut minkään-
laista suojaa. Asuimme koulussa joka voisi haudata
meidät kaikki allensa, jos siihen tulee osuma. Koetim-
me suojata majapaikkaamme ia välineitiimme mahdolli-
simman hyvin.

Ihmetyksemme oli kuitenkin suuri kun ei lentoko-
neita alkanutkaan enä ilmestyä, mutta tykistön tuli
kiihtyi ennennäkemättömän kiivaaksi, oikeaksi sulku-
tuleksi. Jatkuva jyrinä kuului ia vaikka olimme siihen
jo tottuneet yli kolmen kuukauden aikana, arvelimme
oliko se koskaan ollut näin kovaa. Mielemme tuli syn-
keäksi, sillä meillä ei ollut mitän mihin olisimme suo-
jautuneet. Päättelimme, että tässä on loppumme oleva,
sillä io ennen iltaa olisi hävirys käynyt ylitsemme ja jo-
kainen meistä olisi taistellut viimeisen taistelunsa.
Näissä synkän pelottavissa mietteissä oleskelimme.
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Siinä odotellessamme koska sirpale sattuu, kuulim-
me jonkun puhuvan jotain rauhasta siinä kymmenen ai-
kaan. Lähetti oli käynyt siitä ilmoittamassa ja kiiruhta-
nut nopeasti eteenpäin. Hänen mukaansa oli viime yönä
allekirjoitettu rauha, joka astuu voimaan tänään klo 11.
Tieto oli meille erittäin mielenkiintoinen, mutta tuntui
näissä olosuhteissa olevan mahdoton. Jäimme odotta-
maan tuon ajan kulumista ja sodan loppumista ja saim-
me niskaamme kaikki venäläisten ammusvarastot, etrei
niitä tarvinnut siirtää pois sodan jälkeen. Tämä oli ikä-
vää, sillä sinä aamupäivänä, vaikka rauha oli jo allekir-
joitettu sai moni sankarikuoleman ikäänkuin hukkaan.
Kellomme näyttivät pysähtyneen sillä ne eivät näyttä-
neet menvän enää ollenkaan eteenpäin. Kyllä kesti se

puolituntinenkin ja lopulta klo oli 10,30. Nyt vasta al-
koi tuntua oikein pitkalta ja lopulta se oli 10,45. Lop-
puaikana tuntuivat kellot pysähtyneen ja tuntui mah-
dottomalta että se on koskaan 11. Elimme joka sekun-
nin mitä suurimmassa jännityksessä ia samalla tykistön
tuli yhä vaan kiihtyi. Olimme jännityksestä ihan liik-
kumattomia ja puhumattomina silmät kiinteästi suun-
nattuna viisareihin, !otka matelivat eteenpäin. Samalla
pelkäsimme, emei rauhan rulo olisikaan ollut tosi. Lo-
pulta kello oli 11 

- ia samalla hetkellä paukkina
lakkasi !a kaikkialle tuli peljäträvä hiljaisuus, joka tun-
tui oudolta yli satapäiväisen paukkinan jälkeen. Kukaan
ei voi kuvata ajatuksiamme näinä hetkinä loita variosti
ajatus, ettei tämä sittenkään ole totta. Kauan siinä ajat-
telimme mitä tuleman pitää tämän hiljaisuuden iäl-
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Vihollisen lentokonerta oli ilmassa sadoittain.
Kuvassa venäläisiä pommikoneita

Radiota kuunnellaan uteliaina

keen. Vähitellen uskoimme, että rauha on todella tul-
lut, koska ei enää laukastakaan kuulu eikä lentokoneita-
kaan ole näkyvissä. Vähitellen aloimme katsella ympä-
rillemme ja näytti varmalta ettei kukaan enää vainoa
henkeämme, ja uskoimme että rauha oli tullut. Roh-
keimmat uskalsivat jo lähteä kävelemään ja lopulta
olimme kaikki jalkeilla. Näin nähtiin kaikki jäljellä
olevat miehemme, niitä ei rodella ollut palion. Oli kau-
nis kevätpäivä ja rauha maassa. Mikäs nyr on ollessa sil-
lä pian päästään kotoisiin askareihin eikä täälläkään ole
hengenvaaraa niin kuin oli äsken. Oi miten ihanaa on-
kaan kulkea suorana ia vetdä sisäänsä raikasta kevätil-
maa! Kyllä ero sodan ja rauhan välillä on äärettömän
suuri. Lähetti tuli uudelleen kertomaan, että rauha oli
todella tullut ja vihollisuudet loppuneet ja saamme olla
toistaiseksi vapaasti paikoillamme. Iloitsimme ja rie-
muitsimme sydämemme pohjasta, olimmehan säilyneet
hengissä joka usein oli ollut vaarassa kun asetoveri oli
kaatunut viereltämme. Ilollamme ei ollut rajoia ja aja-
tuksissamme kuljimme tämän katkeran tiemme uudel-
leen. Neuvottelun aikana olimme Summassa ja olimme
jännittyneitä siitä miten meidän käy kun joukkomme
oli pieni ja aseemme huonot ja vastassamme on hyvin
varustautunut Suurvalta. Muistimme harmaan tuvan
tien varrella jossa kävimme aina uutisia kuulemassa ja
kuinka vain muutamat mahtuivat sisälle ja pihalla oli
saroja miehiä kuuntelemassa. Toivoimme hartaasti eträ
sovinto saataisiin aikaan. Muistimme sodan alkamispäi-
vdn ja kuinka järkähtämättömästi pidimme kiinni huo-
noista asemistamme monikymmenkertaista ylivoimaa
vastaan. Olimme päättäväisiä isänmaatamme puolus-
taessa. Ylivoima oli kuitenkin liian suuri ja lopulta
Summa murtui. Meillä ei ollut enää tykkejä ja niihin
ammuksia fa vihollisella oli niitä runsaasti. Lentokonei-
ra ei meillä ollut ja venäläiset koneet olivat aina sadoit-
tain yläpuolellamme. Historia aikanaan paljastaa rotuu-
den, mutta Talvisodan ihme on selitettävissä ainoastaan
siten, että Jumala suojeli maatamme ja kansaamme hä-
viämästä! Meidän tulisikin muistaa siitä aina kiittää,
että saamme elää vapaassa maassa!

Ilon aiheidemme vuoksi emme ensin täysin ymmär-
täneer lähetin selostuksen toista puolta, sillä rauhan eh-
dot olivat äärettömän raskaat. Ne kuultuamme tulim-
me surullisiksi. Erityisesti se koski Karjalan heimoa,
joka joutui jdttdmddn kotiseutunsa vieraalle valtiolle ja
lähtemään raskaalle evakkotielle, iossa tulevaisuus oli
tuntematon. Vuosisataiset siteet katkesivat nyt täydel-
lisesti ja auttamattomasti, mutta matka suuntautui silti
omaan maahan. Kaikkien iloiset kasvot muuttuivat su-
rullisiksi, ja jäimme ajattelemaan taisteluamme, oliko
se kokonaan ollut turhaa. Kun tiesimme etteivät rinta-
mamme olisi kestäneet vakiintui ajatus, että taistelul-
lamme olimme silti säilyttäneet itsenäisyytemme ja pie-
nemmässäkin Isänmaassa voidaan elää kun kansalla on
vapaus jäljellä. Melkein itkimme Karjalan kansan kovaa
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EIKO patalioonassa ole yhtään miestä joka uskaltaisi
lähteä partioon? Komentajan äänessä oli hieman pilkal-
linen, mutta silti kehoittava sävy... 

- 
l(3j5set tähyili-

vät alakuloisina, ja häpeäntunteita salaillen maahan,
minka lumi oli verhonnut edellisenä yönä valkoiseen
vaippaansa. Seurasi miltei kammottava hiljaisuus. Ei
ainoatakaan laukausta kuulunut miltään ilmansuunnal-
ta. Jokainen odotti vain jotain ratkaisua kiusalliseen ti-
lanteeseen.

Eteneminen ei saisi pysähtyä tähän. Olimme jo tot-
tuneet siihen, että vihollinen perääntyi hitaasti mutta
varmasti. Sotilaat olivat nyt kuitenkin väsyneitä edel-
listen päivien taisreluiden jälkeen. Ei kukaan uskonut
todeksi että meidän yksikkömme joutuisi jatkamaan
hyökkäystä. Olimme yön aikana ylittäneet Suunujoen
räjäytetyn rautatiesillan ja olimme hyökkäysvalmius-
asemissa joen penkereen suojassa. Yö valkeni kuitenkin
päiväksi kehoituksen kaikuessa kuuroille korville. Kun
partioon ei ilmoittaurunut ainoatakaan miestä, jatkoi
komentaja vielä: "Olisi noloa jos vihollinen on io lähte-
nyt perääntymään, ja me vain kyttäisimme täällä em-
mekä uskalla edes kayda ortamassa asiasta selvää." 

-Tunsin oloni melko kurjaksi. Hetkeä aikaisemmin ha-
vaitsimme Lehtosen kanssa lojuneemme yön ruumiska-
san päällä. Havainto hieman tympäisi, vaikka ne olivat-
kin jäässä ja lumen peitossa. Vilu puistatti jäseniä ja
apaattinen mielentila valtasi uupuneen miehen. Kun
kukaan ei vastannut mitään komentajan tiedusteluun,
niin lopulta astelin häntä lähemmäksi ja sanoin vähän
kiihtyneenä: "Kyllä minä lähden, että tästä pääsee pi-

VÄINU LEMOLA

kemmin vilua ja nalkaa kärsimästä!" Seurasi jälleen hil-
jaisuus. Kaikki tuijottivat vain minua aivankuin olisin
menettänyt järkeni. Jokainen tiesi että on mahdotto-
muus selviytyä hengissä Suunun asemalle asti, jos siellä
olisi vastustaia vielå puolustusasemissaan. En kestänyt
tämänkaltaista huomion keskipisteenä olemista, vaan
nousin Muurmannin radalle ja lähdin kävelemään kohti
Suunun asemaa. Olin itsekin melko varma tehtäväni
päättymisestä, ja sanoin Lehtoselle lähtiessäni: 'Vie ko-
tio vain terveisiä! kyllä minua nyr viedään." Jouk-
kueemme johtaja, vänrikki Rantanen sanoi rauhoittaen:
"Ethän sie kaau", murra ei hankään pystynyr perustele-
maan tarkemmin sanojaan. Hän oli nähnyt minun sel-
viytyvän melko vaikeista rilanteista, mutta näin yli-
luonnollista tuuria tuskin riittäisi rajattomasti. Yritin
unohtaa edeltäjäni, stm Johannes Uskelan sanoja: 'Mi-
nä olen nyt rykmentin ensimmäinen mies, ensimmäisen
pataljoonan ensimmäisen komppanian ensimmäisen
joukkueen ja ryhmän ensimmäinen mies, ja siltä pai-
kalta on kaatunut jokaisessa hyökkäyksessä mies..."

- 
Hänen ennustuksensa kävi roreen omalta osal-

taan, mutta ei minun. Mutta päättyisikö kulkuni ryk-
mentin kärjessä tähän? En halunnut ajarella tulevai-
suuttani, koska sellaista en kuvitellut minulla olevan.
Ei ainoatakaan ajatusta pystynyr vioittuneissa aivoissani
syntymään. Astelin vaistonvaraisesti ratapölkylrä toi-
selle kohti konekivääriä joka oli suunnattuna itseäni
kohden asemarakennuksen nurkalla. En nähnyt sitä,
mutta olin sen olemassaolosta niin .|arma ertä miltei
unenomaisena näkynä saatoin seurara kuinka ampuja
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seurasi jokaista liikettäni sormi liipaisimella. Olihan se

tulittanut meitä jatkuvalla syötöllä, enkä uskonur hei-
dän lähtevän livohkaan ilman painostusta. Saavuin
piikkilankaesteelle, joka oli noin sadan metrin etäisyy-
dellä asemasta. Vain rautatien kohdalla oli aukko es-

teessä, eikä sen ylitys tuottanut vaikeuksia. Katseeni
tutki jokaista kohtaa mihin astuin, sillä näin pioneerin
astuvan miinaan joen ylityksen jälkeen. Sillä ei ollut
merkitystä astuinko miinaan taikka kuolin kk:n suih-
kuun, mutta itsesäilytysvietit ja vaistot toimivar auto-
maattisesti loppuun asti. Olin jo esreen etupuolella, ei-
ka vielakaan kuulunut laukauksia. Välimatka minun ja
konekiväärin välillä lyheni nopeasti... Yritin kiirehtiä
ja lyhentää piinallista kuoleman odotusta. En tiedä, on-
ko pelko kuoleman tai jonkin vaaran odotusta, murta
sietämättömältä se odotus aina tuntui. Enää ei ollut
matkaa kuin vajaar sata metriä. Puristin yhä kovemmin
konepistoolin lipasta ja kiihdytin askeleitani. Aseeni oli
tottumuksesta ampumavalmiina, vaikka tiesinkin tä-
män olevan aivan turhaa tässä tilanteessa. Olin niin toi-
vottomasti heikommassa asemassa ettei aseestani olisi
lainkaan hyötyä. Ät<tia havaitsin makaavani maassa ra-
takiskojen välissä ja kk.suihkut pyyhkivät ylitseni mil-
tei selkää hipoen. Jäiset ratapölkyt allani sekä kiskot si-
vuillani huokuivat kylmyyttä... Edestä syöksi kk.luo-
teja jatkuvalla syötöllä. Ei pienintäkään tulisuojaa. Oli
vain maattava maalitauluna ja odotettava milloin läsäh-
tää armahtava luoti. Mutta sitä ei vain tullut odotuk-
sestani huolimatta. Jännityskin siinä vähitellen alkoi
laueta ja ajatukset luistaa entistäkin selvemmin. Ne

luulevat varmaankin minun jo kuolleen, mutta miksi
ne jatkavat ampumista? ajattelin. Oli vain maattava
hiljaa ja odotettava... Pitka päivä tästä tulee, jos jou-
dun iltaan asti tässä makaamaan. Käänsin hitaasti pää-

tåni ja katsoin taakseni. Nyt vasta huomasin mikä pe-
lasti henkeni. Suurehko joukko pataljoonan miehiä oli
seurannur esimerkkiäni ja lähtenyt yrittämään hyök-
käystä. Näin heidän kuitenkin tulituksen alettua ryö-
mivän ja syöksyvän takaisin joen penkereen suojaan.
Olin jälleen yksin kentällä ja tulitus jatkui. Kaikki luu-
livat että olen jo kuollut, sillä näin läheltä eivät usko-
neet huonoimmankaan ampujan ampuvan ohitse. Lo-
pulta tulitus lakkasi, ehkä panosvyöt tyhjenivät? Otin
äkkinäisen syöksyn ja ryntäsin takaisin piikkilankaes-
teen toiselle puolen. Rautatie oli aivan lähellä rantapen-

Bercd, minkä suojaan ehdin ennen kuin jälleen luoti-
suihkut pyyhkivät ylitseni... Kukaan ei puhunut mi-
nulle sanaakaan. Ehkä he luulivat hermoni jo olevan lo-
pussa kun lähden näin kohti varmalta ndyttåvdä kuole-
maa. Mutta nukuttuani raskaasti yön tiesin hermoni
olevan kunnossa. Jokaisella ihmisellä on toleranssi-, eli
inhimillisen kestokyvyn raja ja se oli minun kohdallani
vielä melko etäällä.

- 
Aamulla pataljoona kokoontui jälleen joen ran-

taan. Meille selostettiin lyhyesti, että eräs jääkäripatal-
joona on iskenyt vihollisen irti asemistaan ja tehtävä-
nämme on jatkaa jälleen etenemistä.

Nyt alkoi taasen minun varsinainen tehtäväni. Yön
aikana oli asemarakennus ja puutavaravarastot poltettu.
Taistelun iälkiä ei ennätetty kauan tutkia kun kuului
komento: 'Jatketaan etenemistä!" Kävelin aluksi Muur-
mannin rataa pitkin, mutta maantien ylittäessä radan,
jäin odottamaan kumpaako myöten oli tarkoitus edetä.

Pian tulikin tieto että maantietä pitkin.
En tuntenut aluksi kovinkaan suurta jännitystä, kos-

ka kokemuksesta tiesin, että vihollinen perääntyi aina-
kin kaksi kilometriä ennen kuin asettuisi jälleen puo-
lustusasemiin. Joskus se asetti kuitenkin pienehköjä
viivytysryhmiä teiden varsille, ja niitten vuoksi oli olta-
va varuillaan joka hetki. Mitä pidemmälle eteneminen
edistyi, sitä enemmän jännitys kohosi. Vajaa kilometri
oli edetty, kun maantien laidassa oleva bunkkeri ilmes-
tyi naktipiiriini. Jännitys kohosi jo suureksi lähestyes-
säni sitä. Siinä näytti olevan ampumasektorit joka
suuntaan, mutta oliko se miehitetty siitä ei ollut tietoa.
Siinä oli fälleen vain kaksi vaihtoehtoa. Toinen tiesi
vaaraa ja toinen ei. Katsoin taakseni ja näin rykmentin
karkipaan miesten lähestyvän liiaksi itseäni. Tunnuste-
lijan on kuljettava palion etäämpänä muita, ajattelin ia
syöksyin kohti bunkkeria. Huokaisin helpotuksesta ha-
vaittuani sen tyhjäksi. Ensimmäisen joukkueen miehet
ennättivät kuitenkin minun tasalleni tutkiessani bunk-
keria. Marssimalla eteneminen muodostui näin sotati-
lan aikaan hieman katkonaiseksi, kun tunnustelijoiden
oli tutkittava kaikki vaaralliselta vaikuttavat maasto-
kohdat.
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Tuo on varmaankin komentokorsu! Päättelivät sen

rutkijat, mutta en ennättänyr puutrua keskusteluun
kun perästäpäin kuului jo huutoja: "Mitä siellä keulassa
oikein munitaan... ?" En jäänyt odottelemaan kehoitus-
ta, vaan lähdin eteenpäin. Toisena tunnustelijana oli
stm Auvinen Heikki, hiljainen savolaispoika, joka sit-
temmin kaatui Maaselän aseman edusralla. Hän seurasi
jäljessäni varjon tavoin noin 5 metrin päässä. Auvinen
oli myöskin melkein kuuro, emmekä kuulleet kävelles-
sämme juuri mitään. Lukuisat, hyvin lähellä räjähtä-
neet kranaatit ja pommit olivat vaurioittaneet korviem-
me tärykalvoja. Ne surisivat ja tärisivät jatkuvasti.
Liikkuessa jokainen askel synnytti rummun lyöntiä
muistuttavan äänen, jonka seasra oli muita ddnid vai-
keata eroittaa. Eipä tässä tunnustelijan rehtävässä pal-
jon kuulosta apua ollut, sillä kk:n ääni oli vaistottava jo
muutamaa sekuntin kymmenystä aikaisemmin, jos ai-
koi selviytyä ehjin nahoin. Kiväärin ääni oli kyllä siksi

Käytössä oleva ainoa teltta kävi ahtaaksi

voimakas että sen saatoin kuullakin, ja kuulon heiken-
ryessä muut aistit ja vaistot kehittyivät entisestään.
Maasto on Suunun ja Kontupohjan välillä metsäistä.
Loivasti mutkittelevan maantien vuoksi ei voinut nähdä

kovinkaan pitkalle eteenpäin. I joukkueen miehet seu-
rasivat tarkasti jokaista liikettäni kun tiesivät minun
joutuvan ensimmäisena kohtaamaan vihollisen. Se saat-

toi tapahtua mi11ä hetkellä hyvänsä. Jokainen pensas tai

iokin muu näkösuoja vaikutti vaaralliselta. Millä het-
kellä hyvänsä r'oisi saada luotisateen vastaansa. En osan-
nut kuvirella, eträ sodassa saattaisi joutua tämän piinal-
lisempaan tilanteeseen. Ifuissa tilanteissa tuntui aina
olevan pieni mahdollisuus selviyrl'ä hengissä, mutta
tässä ei. Jokin ihmeellinen sattuma oli kuitenkin aina
pelastanur henkeni. Ennen Suunujokea olin samassa ti-
ianreessa kuin nyr, mutta silloin pieni koiranrakki il-
maisi isantänsa juuri kun olimme kävelemässä heidän
maalitaulukseen. Meitä oli silloin vain viiden miehen
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partio ottamassa selvää kuinka etäälle he perääntyivät.
Koiran ansiosta yllätimme melkoisen osasron soppajo-
nosta. He eivät ennättäneet paeta eikä paljon aseitaan-
kaan käyttä. Olihan meillä neljällä miehellä konepis-
toolit ja yhdella automaattikivääri. Ehkä koira ammut-
tiin maansa petturina, koska en sitä enää sen jälkeen

nähnyt. En voinut toivoa edes koiraa henkeni pelasta-
jaksi. Katsoin taakseni ja näin Auvisen kasvojen olevan
kalpeat kauhusta. Yritin hymyillä rauhoittaakseni hän-
tä, mutta ilmeensä eivät vähääkään muuttuneet. Hän-
kin näytti odottavan vain pikaista ja kivutonta kuole-
maa. En tiedä kuinka pitkän matkan olimme kulke-
neet, sillä arvioinnit kyllä menivät sekaisin odotettaessa
vain tulista vastaanottoa. Olin suunnilleen Kontupoh-
jan ja Suunun puolivälissä kun kk:n luotisuihkut jälleen
pyyhkivät ohitseni ja taisi osua kohtikin, koska tunsin
kuin tönäisyn kupeessani. Samalla iokin räjähti leimah-
taen. En ennättänyt ajatella vielä mitään kun jo olin
vaistomaisesti heittäytynyt maahan... Toivuin saikah-
dyksestä nopeasti ja ryömin pois tieltä metsään kk. -

suihkujen pyyhkiessä pitkin tien pintaa. Auvinen seu-
rasi tarkoin jokaista liikettäni ja huomasimme olevam-
me ehjin nahoin turvassa. Tunnustelin kuvettani, oliko
luoti sen lävistänyt, mutta ihmeekseni huomasin vain
räjähtävän kuulan osuneen kp:n lipaaseen. Heitin vioit-
tuneen lippaan metsään ja sanoin Auviselle: "On noista
kirotuista räjähtävistäkin joskus hyötyäkin... Olis siinä
nyt käynyt vähän huonosti jos se ei olisi ollut råjdthtd-
vä... "Rykmentin kärkipään miehet syöksyivät myöskin
metsän suojaan kk:n ampuessa jatkuvasti maantielle
sulkutulta. Eteneminen oli pysähtynyt, ja miehet odot-
telivat uusia toimintaohjeita. Hämmästys oli melkoi-
nen saapuessani sakkiin Auvisen kanssa. He olivat näh-
neet meidän kaatuvan kk:n eteen, ja nyt ilmestyimme
sakkiin hymyillen ja täynnä toimintatarmoa. Ehkä oli
pakko pelon ja turhan jännityksen laukaisemiseksi toi-
mia tavallista ripeämmin. Kukaan ei ennättänyt reagoi-
da vielä tilanteen laukaisemiseksi kun huusin: 'Voloti-
nen tänne äkkiä nakunsa kanssa!" Alikersantti Voloti-
nen saapui paikalle pienoisheitin olallaan. Kaikki kat-
selivat ihmetellen, mutta minä jarkoin: 'Nopeasri hei-
tin asemiin ja posautetaan pari kranua niitten niskaan,
että piiästän iatkamaan etenemistä!" Volotinen laski
pienoisheittimen maahan ja aloimme suunnata putkea.
Emme olleet saaneet krh.koulutusta lainkaan, '1a näitd
pienoisheittimiä pidettiin paremmin leikkikaluina.
Niitä kun saimme sotasaaliina, niin joku kuljetti mu-
kanaan niin kauan kuin ammuksia riitti. Yritin selostaa
kk:n sijainnin mahdollisimman tarkasti, ja vaistonva-
raisesti asetimme putken sen verran kallelleen viholli-
sen suuntaan, että kuvittelimme sen sinkoavan kranaa-
tit kk. pesäkkeeseen. Suunnilleen puolen minuutin
suuntauksen iälkeen Volotinen pudotti ammuksen put-
keen, ja toisen heti ensimmäisen lähdettyä. Hieman
hymyillen mutta jännittyneinä katselivat 1. komppa-
nian miehet kranaattien lähtöä, jääden seuraamaan nii-

den vaikutusta. Kuului kaksi räjähdysrä ia konekiväärin
ammunta taukosi. "Taisi osua!" sanoin ja lähdin puoli
juoksua kohti kk:ta. Kukaan ei kuitenkaan lähtenyt
seuraamaan minua, sillä eivät he uskoneet kk:n vaien-
neen näiden kranaattien ansiosta.

Saavuin kk:n luo ja havaitsin molempien kranaattien
räjähtäneen kahden metrin päässä sen takana. Ampuja
ja apulainen makasivat tiedottomina aseensa vieressä.
Kk:n ympärillä oli hevosenkengän muotoinen suojavalli
joka oli avoin vain takaa, joren kranaattien teho oli ol-
lut miltei suurin mahdollinen. Jäin odottamaan kone-
pistooli ampumavalmiina saapuisivatko omat vai venä-
läiset auttamaan vaikeasti haavoitruneet sotilaat pois
paikalta. Miltei heti saapuikin venäläinen sotilas hevo-
sella. Huomattuaan minut, hän epäröi eikä tiennyt mi-
tä tehdä. Viitoin käsilläni ja kehotin hänen nostamaan
haavoittuneet kärryille. Ripeästi hän nostikin heidät ja
vielä konekiväärinkin. Yritin kieltää häntä viemästä

Tyhiänä vallattu bunkkeri
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kk:ta mutta sotilas ei ollut ymmärtävinään puhettani,
ja huitaisten ohjaksilla hevostaan selkään kiiti vinhaa
vauhtia paikalta veriviirun vain jäädessä tielle. Olin
kahden vaiheilla, ampuako sotilas kun ei totellut kiel-
toani, mutta en kuitenkaan katsonut sellaista tekoa
kunnialliseksi teoksi. Seuraavana päivänä kyllä käsitin
tehneeni täysin oikein, katsellessani kuinka korpraali
Lehtonen lähti noutamaan paarien kanssa Kontupohjan
sairaalan edustalta saman kk:n edestä vaikeasti haavoit-
tunutta toisen komppanian miestä. Åseet vaikenivat, ia
he saivat tuoda haavoittuneen aivan rauhassa.

Tuskin ennättivät vielä venäläiset häipyä näköpiiris-
tä, kun omat saapuivat ihmettelemään kranaattien vai-
kutusta. Eteneminen olisi suiunut nyt helPosti, mutta
ihmeeksemme saimme kaskyn pysähtyä. Eipä siitä ku-
kaan tainnut olla pahoillaan, vaikka laskivatkin leikkiä
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Venälästen tekemää munosta

sen iohdosta:

- Silloin kun me menisimme eteenpäin, niin eivät
'viskaalit" pääse suunnitelmiensa kanssa mukana, ja
kun he menisivät, niin me ei päästä eteenpäin...

Oli kuitenkin odotettava huolto-osastojen etenemis-
tä, ja se viivästyi tuhottujen siltojen rakentamisen
vuoksi. Kun kuormastot sitten pääsivät joen yli, ajoi
1.K:n aseajoneuvo miinaan. Jäljelle tästä jäi vain valta-
van kuopan reunalle hevosen pää.

Yö vietettiin tien laidassa metsässä. Yksi teltta oli
saatu ja siihen yritti ahtautua koko pataljoona. Vaikka
ei tuo yksikko niin kovin iso ollut ei se sentän yhteen
telttaan mahtunut. Teltta oli pullistua hajalle, eikä ku-
kaan voinut oikaista itseään pitkälleen. Joku upseeri sa-
noi: "Pitäisi kai ionkun mennä vartioonkin!" Vastauk-
seksi kuului ärtynyt ääni: 'Menköön vartioon se joka
pelkää." Kukaan ei tunnusranut pelkäävänsä eikä var-
tiointia järjestynyt. Yö kului verkalleen. Joku hyväher-
moinen saattoi hetkeksi torkahtaakin rämän ahdingon
keskellä. Yön hiljaisuuden rikkoi konepistoolin lau-
kaussarja tieltä. Oli syntyä paniikki, mutta jokaisen jä-
senet olivat niin puuduksissa ettei nopea ryntäys teltas-
ta käynyt päinsä. 

- Se oli oman konepistoolin ääni, ei
se niin vaarallista ole, sanoi joku, ja kaikki rauhoittui-
vat hetkessä.

Aamun valjettua sotilaat kömpivät ulos teltasta, ja
metsässä yönsä viettäneet saapuivat teltan luokse. He
ihmettelivät kun tiellä lojuivat kahden venäläisen soti-
laan ruumiit. Kun kukaan ei kyselyistä huolimatta sa-
nonut niitä ampuneensa, niin joku tokaisi: "Joku on
vain päästänyt ilman pois kusella käydessään." Ei sitä
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sen enempää ihmetelty, sillä kuului komento: Pataljoo-
na kokoontuu tielle...! Seisoin jälleen rykmentin keu-
lassa ja odotin vain käskyä lähteä liikkeelle. Sotamies
Eino Ketola ilmestyi taakseni toiseksi tunnustelijaksi
ennen kuin kukaan ennätti kysellä vapaaehtoisia tähän
tehtävään. Uusi päällikk<ikin ilmestyi ensimmäiseen
komppaniaan, luutnantti Lahnaviiki. Tuskin sen suu-
rempia menetyksiä enää mikään muu komppania oli
kärsinyt kuin meidän, sillä Viipurin valtauksen jälkeen
mieshukkamme oli ylittänyt sata prosenttia. Lahnaviiki
oli muistaakseni jo seitsemäs päällikkö. Useista räyden-
nyksistä huolimatta taisteluvahvuutemme pysytteli
20:nen miehen vaiheilla, mutta siitä huolimatta kul-
jimme keulassa, koska 1.K:n oli esiinnyttävä maineensa
veroisesti. Lopulta sain käskyn lähreä liikkeelle. Saa-

vuimme tavoitteeseen mikä meidän piti vallata tämän
päivän aikana. Eteen avautui kahdensadan metrin levyi-
nen aukeaksi hakattu murros. Sen toisessa laidassa näyt-
ti olevan vahvat linnoitukset. Pysähdyin ja odotin 1.

K:n saapumista paikalle. Kaikki katselivat äänettöminä
linnoituksia. Eteneminen oli pysähtynyt, enkä tiennyt
pitikö minun iatkaa. Mutta kun kukaan ei puhunut
mitään niin lähdin ylittämään m'rrrosta. Ketola seurasi
perässäni, mutta ketän muita ei lähtenyt. Rantanen
sanoi kuitenkin lähtiessäni: "Koetahan olla varovainen
ertet jää liekaan noihen bunkkereihen eteen!" Ajattelin,
ettei tässä nyt enä varovaisuuskaan auta, kyllä sitten on
ihme jos tästäkin vielä elävänä selviää. Tuntui usko-
mattomalta että näin suuritöiset puolustuslaitteet olisi-
vat vailla miehitystä. Olimme saapumassa piikkilan-
kaesteelle, kun alkoi kuulua kiivasta ammuntaa. Ih-
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meeksemme ammunta kuului takaapäin, vaikka odo-
timmekin sitä edestä. Istuimme Ketolan kanssa ojan
reunalle odottamaan miksi tilanne kehittyisi: "Kuinka-
han tässä meitin mahraa kdyrd, olemmeko joutuneer
saarroksiin?" sanoi Ketola. "Eipä tässä tiedä tilanreesta
sen enempää mitä näemme ja kuulemme, murra syn-
kalta vahan ndyttäa" , sanoin. Ammunta taukosi kuiren-
kin nopeasti, sillä sinne oli vain jäänyt venäläisten par-
tio väijyksiin. Se antoi meidän mennä rauhassa ohitse ja
tulitaistelu alkoi ollessamme murroksella. Partio jäi il-
meisesti pian alakynteen koska pataljoonan kärkipää il-
mestyi tielle odottamaan etenemistämme.

Nousimme jälleen maantielle ja lähdimme ohitta-
maan piikkilankaestettä. Jokainen askel tuntui taas hi-
povan tuonelan portteja. Kahden puolen tietä olevat
ampumasektorien aukot tuntuivat uhkaavilta surman
loukuilta. Vaikutti siltä kuin olisi seisonut mestausla-
valla ja odottanut pyövelin kirveen iskua. Ketolakin,
rämä huoleton Nivalan poika tavallisesti laskerteli
suustaan miltei joka tilanteessa jännitystä laukaisevia
sutkauksia, mutta nyt hänenkin hymynsä näytti hyy.y-
neen. Enää 50 metriä matkaa bunkkereihin, eikä vain
kuulunut laukauksia jotka olisivat vapauttaneet meidät
tästä hermoia hivuttavasta jännityksesrä. Eihän se kuo-
lema niin kammottava elämys ole, mutta vain harvojen
hermot kestävät kovinkaan kauaa rämänkalraista odo-
tusta. Olin nähnyt monen tunnustelijan kaatuvan
hvökkayksessäkin vain siksi, että he eivät pystyneet toi-
mimaan näin suuren jännityksen alaisina, vaan jdivät
vain odottamaan kuolemaa, vaikka hytikkayksissä tämä
tunnustelijan tehtävä kestikin tavallisesti hyvin lyhyen
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aian. Aja«elin, että nyt he varmaankin odottavat mei-
dän kävelevän niin lähelle, errä varmaankin osaavat, tai
sitten ovat pääträneet ottaa meidät vangiksi. Kun ei
vrelä viidenkymmenenkään metrin päästä alkanut kuu-
lua ammuntaa, tilanne alkoi käydä minullekin sietä-
mättömäksi. Ajattelin, ettei tässä enää kannata odottaa
kuolemaa, vaan on tehtävä jotakin. Laitettava ranttelik-
si ja tehtävä tekoja, joihin vain tosi miehet pystyvät.

Jäljestäpäin ehkä tämä tuntuu leuhkimiselta, murta sii-
nä tilanteessa oli pakko suggeroida mielialansa pystyäk-
seen lainkaan toimimaan.

Lähdin syöksymään kohden lähintä bunkkeria kone-
pistooli ampumavalmiina ja täynnä taisteluintoa. Päå-
tin taistella mahdollista ylivoimaa vastaan viimeiseen
hengenvetoon asti. Tiesin etten voinut saada apua, vaan
jäisimme Ketolan kanssa kahden, jos linnoitukset olisi-
vat miehitetyt. Ketola seurasi perässäni, ja pian olimme
bunkkerin sisäpuolella. Henkäisimme pirkään ja Kero-
lan kasvoille ilmestyi tavanomainen hymy: 'l[yhjä! 

-Aivan suotta jännitettiin... minullakin oli paska jäyk-
kana ja syrän läpätti kuin lampaan saparo... Ollaan me
vaan aika poikia kun vallaraan tämmöset linnakkeet
kahrestaan..." Meitä kyllä nauratti karsellessamme am-
pumasektorin aukosta kuinka toiset jännäsivät puoles-
tamme.

Varmuuden vuoksi tutkimme kaikki pesäkkeet, ja
kun pataljoona ei ollut lähtenyt seuraamaan, nousin
bunkkerin katolle ja huusin: "Bunkkerit vallattu, lähte-
kää vain jo Iiikkeellel" Riitti siinä ihmettelemistä kun
tavoite oli kerrankin saavutettu näin helposti. Mitäs
tässä sen enempää tehdään kun päivän urakka on suori-
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tettu, tuumailivat miehet ja alkoivat keitellä saikkaa
nuotiolla. Kun kaskya etenemisen jatkamisesta ei kuu-
lunut, lähdin eteenpäin ja sanoin:

- Minä menen ainakin niin pitkälle kuin vanjat
ovat perääntyneet, tulkoon perässä ketä huvittaa!

Perässäni lähti I joukkueen miehiä ja heidän peräänsä
ilmeisesti ainakin osa pataljoonan miehistä ilman min-
käänlaista johtoa. Saavuimme Kontupohjan kauppalan
laitaan, josta avautui ereemme miltei koko kauppala.
Teatteritalon luota lähti marssimaan noin sadan miehen
vahvuinen yksikkö ja asettui puolustusasemiin sairaalan
mäelle. Sairaalan luona oli jo ennestään sotilaita ja edel-
lämme perääntyi joitain polttoryhmiä. Ammuin heidän
peräänsä sarjoja, ja heiltä jäi sytytys kesken tiilitehtaan
kohdalla olevassa puutalossa. Kk. - ja kymmenet muut
aseet alkoivat tulittaa, ja menimme pois tieltä taloon.
Huoneen lattiaan oli rikortu polttopullo ja tuli oli le-
viämässä. Alikersantti Heikkinen löysi täysinäisen vesi-
sangon ja sammutti tulen sanoen: 'Tästähän saahaankin
hyvä kortteeri, käyväähä vain taloksi!" Samassa kuiten-
kin kk:n suihkut pyyhkivät hirsiseinän lävitse luotien
läsähdellessä uunin kupeeseen. Oli heittäydyttävä lat-
tialle pitkälleen, ja pahimman luotiryöpyn rauotrua

Heikkinen sanoi: "Ei helvetissä! ei tämä taiakkaan olla
oikein terveellinen kortteeri? Pois täältä on häivyttävä."

Juoksimme maantielle, mutta ammunta kiihtyi heti
äärimmilleen. Etäämpää kuului huuto: "Salmivaara

kaatui!" Salmivaara Reino, Kirvun poika oli niitä vii-
meisiä miehiä joita oli säilynyt sodan alusta asti 1.K:s-
sa. Tätä en nyt ennättänyt miettiä kun omakin henki
oli hiuskarvan varassa. Syöksyin maantien ojaan, mutta
siinäkään ei ollut tulisuojaa. Otin syöksyn läheiseen sa-
vikuoppaan, joita oli maasto räynnä tiilitehtaan ja
maantien välissä. Se oli veträ räynnä ja ohut jää alkoi
painua allani. Liukuilin liukasta jäätä myöden kuopasta
toiseen yhä eteenpäin. Allani ohut ritisevä jåä ja ilma
ympärilläni luoteja täynnä, siinä oli iännitystä aivan
tarpeeksi. Edessä oli taas piikkilankaeste, minkä luokse
saavuttuani vasta katsoin taakseni. Kukaan ei seurannut
perässäni, olin aivan yksin tulituksen kohteena. Toiset
olivat jääneet tiilitehtaan vahvojen seinien suojaan. No,
mikäs siinä... Jos toisten kans'en mennä saa, niin kai
yksin... ajattelin ja syöksyin maantielle, kun siinä vain
oli aukko esteessä. Tulitus kiihtyi, ja päästyäni esteen
toiselle puolen syöksyin tieltä korsun katoksen suojaan.

Tiesin sairaalan mäellä olevan ainakin roisrasataa
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miesrä minua rulittamassa, eikä matkaaenaä sataa met-
riä. Sairaalan ikkunoista ammuttiin, ja minä päästelin
rakasin että ikkunat helisivät. En tiedä oliko minun tu-
Iitukseni yhtä tehotonta kuin naapurien, mutta kovaa
sotaa kuitenkin kävimme. Olin pitänyt vihollisuuksia
yllä yksin muutaman tunnin jollavälin sairaala oli il-
meisesti tyhjentynyt, koska sieltä ei enää ammuttu. Ei-
kä enää näkynyt liikettä kahtasataa metriä lähempää ja

tämä matka oli jo liikaa konepistoolille. Tilanne huvitti
suuresti, kun olin yksin vallannut osan kauppalaa ja pi-
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din sitä myös hallussani. Enhän saattanut tietää isom-
pien operaatioiden olevan parhaillaan käynnissä, vaan
kuvittelin vihollisen peräytyvän vain omasta painostuk-
sestani. Mutta äkkia ylemmyyden tunteeni romahtivat,
sillä maantietä myöden kaveli sotilas valkoisessa lumi-
puvussaan. Tiesin ettei hän ollut oman rykmentin mie-
hiä, kun meille ei vielä oltu jaettu lumipukuja, vaikka
olisimme niitä jo tarvinneetkin. Luulin hänen tulevan
Iuokseni, murta sotilas käveli ohitseni. Ajattelin ettei
hän ole tilanteesta selvillä ja sanoin: "Ätt aa menkö enää

ereenpäin! sillä siellä on jo vanjat vastassa." Edes pysäh-
tymättä hän vastasi: 'Niitähän minä juuri ersinkin."
Tulitus kiihtyi jälleen ja tiesin miehen olevan tilanteen
tasalla. Jouduin nyt itse katsomoon, ja vaivoin sain it-
seni pysymään paikallani. Olinhan tottunut kulkemaan
keulassa, ja nyt ilmestyi näyttämölle mies joka halusi
näyttää olevansa itseäni paljon rohkeampi. Olin onneksi
ampunut panokseni miltei loppuun, enkä sen vuoksi
voinut lähteä hänen mukaansa. En kasita kuinka hän
saattoi selviytyä kiivaasta tulituksesta huolimatta sai-
nalan nurkalle asti. Silloin hänen konepistoolinsa alkoi
vasrara tulitukseen, ja yhden miehen sota ylivoimaa
vastaan jatkui.

Pari tuntia oli kulunut ja edelleen näin tämän tunte-
martoman puikkelehtivan pensaiden suojassa noin 50
merriä venäläisten asemien edessä. Hänen taistelutah-
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toaan ei näyttänyt mikään lannistavan, v^ai jatkuvasti
yritti päästä vihollisen asemiin kasiksi. 2.K:n vänrikki
Maunu saapui luokseni. Kuultuaan tilanteen, hän lähti
yksinäisen taistelijan avuksi. Joukkueensa miehet lähti-
vät seuraamaan hänen perässään, vaikka Maunu ei mi-
tddn mdäraystä heille antanutkaan. Yksi sotamies kaatui
heidän ylittäessään maantien nopein syöksyin. Luoti lä-
visti toisen vatsan asemien edustalla. Erikoislaatuista
näytelmää saapuivat seuraamaan 2.K:n päällikkö, luut-
nantti Välimäki ja 1.K:n vänrikit Rantanen ja Sormu-
nen sekä joitain pataljoonan miehiä. Olimme polvil-
lamme korsun katoksen suojassa selostaessani tilannetta
Välimäelle. Luoti suhahti päittemme välistä, ja Väli-
mäki sanoi: 'Oh hoh! ollaampas vähän varovaisem-
pia..." Aivot toimivat kuumeisesti mitä pitäisi tehdä
Maunun ja toisten hyväksi. Mutta tilanne kehittyi niin
nopeasti ettei kukaan ennättänyt tehdä mitään. Mau-
nun onnistui päästä runtematroman sotilaan luo, ja sil-
loin alkoi yksi sodan erikoislaatuisimmista näytelmistä.
Kaksi hurjaa miestä lähti hyökkäämään vallatakseen
Kontupohjan kauppalan vaikka tiesivät puolustajien
suunnattoman ylivoiman. Olisivat edes malttaneet
odottaa tunnin, niin pimeän turvin olisi ollut parem-
mat mahdollisuudet, muta nyt he kaatuivat kk:n luo-
tisuihkuihin. Vänrikki Maunu oli muistaakseni kotoi-
sin Tl. Kosken pitäjästä, ja joku oli tietävinään että tä-
mä tuntematon sankari oli JR 60:n miehiä jahävirtdjä-
lentäjä. Ehkä tämänkaltaisen hurjapään aikaisemmat
vaiheet hipoisivat mielikuvituksen rajoja, mutra nyt
hän kaatui vieraan yksikön edessä ja rekonsa jäi vaille
huomiota.

Näytelmä jatkui yhtä jännittävänä. Maunun jouk-
kueen miehet vetäytyivät takaisin ja kertoivat tapahnr-
neesta. Yksi heistä oli jäänyt varsaan haavoittuneen
luokse odottamaan, että joku toisi paarit. Oli uhkaroh-
keaa lähteä hakemaan haavoittunutta vihollisen asemien
edestä, mutta ilman epäröintiä korpraali Lehtonen läh-
ti, ja he toivat haavoittuneen.

Illalla seurasimme vielä kuinka venäläiset sytyttivät
miltei kaikki Kontupohjan puutalot tuleen. Kohta roi-
husi miltei koko kauppala tulessa. Näky oli järkyttävä
ja valtava luonnonvoimien näyte. Tulen loimut valaisi-
vat tienoot laajaki aivan valoisiksi. Venäläiset valmis-
tautuivat jdttdmddn kauppalan ja polttoryhmät paljasti-
vat aina ensiksi heidän aikeensa. Yön aikana valtaus ta-
pahtuikin, ja aamulla ihmettelimme vain raunioita,
jotka eivät mielialojamme pystyneet kohentamaan. I

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia lehden
jakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä
osoitteeseen: PL 820 0fi)03 H:ki 300. Toimitus
(Töölönkatu 35 B) ei niitå käsittele. Puh. 90-
790822 tai 790355
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