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K. L. OESCH

§eieirruilcrminen ia Yupeiuden
erclustclminen.

fuirsenäisyyden

VIIME vuosisadan vaihteessa keisarilliseen Venäjään
kuuluneen Suomen suuriruhtinaskunnan korkeimman
vallan käyttäjä itse oli hallinnollisissa toimissaan lähte-
nyt laittomuuden ja sorron tielle murskaten hallitsijan
ja Suomen kansan väliset uskollisuuden siteet. Suomen
kansa olisi kylläkin palkinnut hallitsijavakuutuksen py-
hänä pitämisen uskollisuudella. Mutta kun laillisuuden
ohjenuoraan perustuva yhdysside oli rikotru vallanpitä-
jän aloitteesta, merkitsi se tämän siteen lopullisen kat-
keamisen alkua. Suomen kansan ensimmäinen ja silloi-
sissa oloissa ainoa mahdollinen vastatoimenpide alka-
nutta mielivaltaa vastaan oli ns. passiivinen vastarinta,
t.s. olla alistumatta laittomiin määräyksiin. Vaikka-
kaan kansamme tämän passiivisen vastarinnan noudat-
tamisessa ei ollut täysin yksimielinen, tämä taistelu-
asenne tuotti tuloksia ainakin sikäli, että se laajoissa
kansalaispiireissä säilytti korkean moraalisen velvoituk -
sen annetruja lupauksia sekä tinkimättömän asenteen
lain pyhyyttä ja luovuttamattomia oikeuksiamme koh-
taan. Näissä oloissa alkoi jo orastaa eräissä piireissä vaa-
timus, että Suomen oli kokonaan päästävä eroon Venä-
jästä. Ensimmäisenä aktiivisena merkkinä siitä, mitä
vakuutettujen oikeuksiemme polkemisesta saattaa seu-
rata, oli Eugen Schaumanin rohkea teko, kun hän v.

l9O4 oman henkensä uhraten pistoolinsa laukauksella
raivasi pois Bobrikovin, Venäjän sorron päämiehen Suo-
messa.

Kun tämä sortokausi Venäjän-Japanin sodan, sitä
seuranneiden Venäjän sisäisten levottomuuksien ja Suo-
men suurlakon aikaans^aman keskeytyksen jälkeen al-
koi uudelleen v. 1908 vaiheilla, olivat maahamme koh-
distuvat laittomuudet ja sortotoimenpiteet yhä kovem-
pia ja räikeämpiä. Laillisuuden kannalle palaamista kos-
kevat anomukset jätettiin täysin huomioon ottamatta,
päinvastoin sortotoimenpiteitä kiristettiin uusilla lait-
tomassa järjestyksessä annetuilla laeilla ja asetuksilla.
Mutta mitä synkemmältä Suomen kansan tulevaisuus
tässä laittomuuden kurimuksessa alkoi näyttää, sitä yk-
simielisemmin se oli taipumattomuuden kannalla.
Kaikki puolueet, niin työnantajat kuin työntekijät,
niin köyhät kuin rikkaatkin olivat myöntyväisyyttä vas-
taan vaatien iyrkkää vastarintaa meille hallitsijavakuu-
tuksella taatun autonomiamme säilyttämiseksi.

Ensimmäisen maailmansodan sytyttyä huipentui
tsaarin Venäjän toimintaohjelma Suomen kansan oi-
keuksien ja lakien takaamien vapauksien lopulliseksi
tuhoamiseksi marraskuussa v. 1914. Tällöin annetulla
mitä häikäilemättömimmällä suunnitelmalla pyrittiin
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lopullisesti tuhoamaan kansalliset laitoksemme ja eri-
koisoikeutemme sotatilan varjolla. Laittomuuksien
mitta tuli täyteen, kun 25.11.1914 tuomari ja sittem-
min Suomen Tasavallan Presidentti P. E. Svinhufvud
vangittiin tuomaripöytänsä ääressä ja vietiin Siperiaan.
Tämä häikäilemätön laittomuus muodostui ikäänkuin
aktiivisen toiminnan ia,ääkäriliikkeen lähtölaukauk-
seksi.

Passiivinen vastarinta oli, olosuhteiden muodostut-
tua tällaisiksi, täyttänyt tehtävänsä. Se oli vanhentunut
ja tullut tehottomaksi. Lukuisten Suomen nuorten
miesten realistiseksi vakaumukseksi tuli nyr, että aar-
teellisen oikeustaistelun tietä ei enää voitu kulkea.
Nuoren akateemisen polven keskuudessa tuli nyt yhä
voimakkaammin esiin uusi ajatus aktiivisen toiminnan
välttämättömyydestä sortajaa vasraan pelastuksen ai-
noana mahdollisuutena. Koska sortaja oli pannut lain
pois viralta ja vieras mahti polkenut maahan kaikki,
mikä oli ollut pyhää ja arvokasta, tuli heidän tunnus-
lauseekseen:

IRTI VENAJASTÅ, SUOMI ITSENAISEKSI.

Venäläinen mielivalta ja Suomen autonomisen ase-

man tuhoamissuunnitelma olivat antaneet sysäyksen
maansa tulevaisuudesta syvästi huolestuneille miehille
lähteä uudelle tielle, jonka päämääräaä oli oleva Suo-
men kansan vapaus ja maan itsenäisyys. Mutta tämä ei
ollut välittömästi saavutettavissa, vaan oli odotettava
sotatilanteen kehittymistä meille otolliseksi. Odotusti-
Ian aikana oli kuitenkin valmistauduttava toimintaan
sortajan karkoittamiseksi käyttämällä tarpeen vaatiessa
myös voimaa vastaan. 

- 
Oli itsestään selvää, ertä erään

vähälukuisen suomalaisen tahon esittämä ajatus noin
100.000 suomalaisen miehen tarjoamisesta Venäjän ar-
meijaan ei näissä olosuhteissa ottanut ollenkaan tulta.
Se ei saanut minkäänlaista merkittävää kannatusta.
Olimmehan kaiken lisäksi epäluotettavaa väkeä venä-
läisten silmissä, mikä loppujen lopuksi koitui onnek-
semme.

Tänä oli se aatteellinen pohja, joka sai tulevat idäkä-
rit lähtemään maastaan valmentuakseen Saksassa, silloi-
sessa Venäjän vihollismaassa tulevaan tehtäväänsä. Tä-
mä noin 2000 mieheksi kasvanut joukko sai Lock-
stedt'in leirillä Holsteinissa sotilaallisen harjoituksensa
ja koulutuksensa. Sortajamaansa joukkoja vastassa seis-
tessään Saksan itärintamalla se sai sota- ja rintamatottu-
muksensa. Kun sitten maaliskuussa 1917 Venäjällä toi-
meenpantu vallankumous oli syössyt tsaarin valtaistui-
melta ja kukistanut häntä tukeneen hallitusvallan, alkoi
iääkärien mielessä vahvistua kauan orastanut toivo pääs-
tä toimintaan omaan maahansa vapauttaakseen sen sor-
taiista ja vieraasta ikeestä yhteisesti ja yksimielisesti
koko Suomen kansan kanssa. Mutta aika ei ollut vie-
lä tämän tehtävän suorittamiseen kypsynyt. Oli edel-
leenkin odotettava sotilaallisen ja polittisen tilanteen
kehittymistä otollisemmaksi toimintaan ryhtymiselle
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kotimaan kamaralla.
Maaliskuun 1917 vallankumouksen aiheuttama ku-

moushumu levisi Suomessa kulovalkean tavoin herät-
täen sekä oikealla eträ vasemmalla toiveita itsenäisyys-
ajatuksen toteutumisesta. Kaduilla kajahti laukauksia,
venäläiset upseerit joutuivat verilöylyn kohteeksi ja sa-

kilaisaines sai havainto-opetusta väkivallanopissa. Sor-
rovallan pinttyneimmät tukipylväät, kärjessä kenraali-
kuvernööri Seyn, vangittiin ja passitettiin Pietariin.
Venäjän väliaikainen hallitus vahvisti julistuskirjan,
jolla kumottiin kaikki sortokauden laft, ja senaatti pan-
tiin kokoon jälleen monien vuosien jälkeen suomalaisis-
ta miehistä. Oskari Tokoin johdolla muodostettiin ko-
koomushallitus, johon kuului 6 porvaria ja 6 sosialide-
mokraattia.

Kun tsaari oli pantu viralta tuli ennen pitkää esille
kysymys korkeimman vallan käytöstä Suomessa. Va-
semmistovoittoinen eduskunta hyväksyi suurella äänten
enemmistöllä heinäkuussa ns. valtalain, jonka mukaan
200-päinen eduskunta, ilman erityistä valtionpäämies-
tä, tuli olemaan korkeimman vallan käyttäjä maassam-
me kuitenkin ilman omaa ulkopolitiikkaa ja sotilas-
asioita. Venäjän väliaikainen hallitus ei kuitenkaan hy-
väksynyt tätä lakia, vaan hajoitti eduskunnan. Oli siis
tultu pahaan umpikujaan.

Jo keväästä alkaen oli alkanut näkyä merkkejä ku-
mouksellisen toiminnan jyrkkenemisestä. Pidettiin
meetinkejä, torikokouksia ja alettiin lakkoilla. Vallan-
kumouksen virran vaikutus ja tartunta alkoi ilmetä va-
semmiston johtomiehissä. Itse Tokoi oli hallituksensa
ohjelmapuheessa puhunut isänmaaraan rakastavien nuo-
rukaisten tiestä Suomen vapauden hyväksi, tarkoittaen
jääkäreitä. Mutta myöhemmin hän lausui, että työväes-
tön on tartuttava muihin keinoihin kuin äänioikeuteen.
Eräs toinen vasemmiston johtaja lausui itsenäisyysmies-
ten tarjotessa yhteistyötä: "Me emme neuvottele porva-
rien kanssa. Meillä on nyt val:a 1a me käytämme sitä
hyväksi porvareita vastaan." Vasemmalta kuului kyllä-
kin myös järjesrykseen ja yhteistuntoon vetoavia ääniä,
murta näillä ei ollut mitään vaikutusta vasemmiston
jyrkimpien johtajien keskuudessa.

Oli suoranainen onni, että valtalaki oli saanut sen

kohtalon, joka jo edellä todettiin. Itsenäisyysasiassa se

olisi ollut vain puolinainen ratkaisu, koska ulkopoliitti-
set kysymykset ja sotilasasiat olisivat jääneet Venäjän
kanssa yhteisiksi. Lokakuun alussa toimeenpantujen
vaalien lopputulosta, vasemmiston kärsimää vaalitap-
piora sen edustajamäärän pudotessa92'.een ja porvarien
saadessa 108 paikkaa eduskunnassa, on pidettävä mer-
kitykseltään sekä onnellisena että ratkaisevana itsenäi-
syyskysymyksen tulevalle kehitykselle. Tosin oli vielä
kuljettava monien kiihoituspuheiden, väkivaltaisuuk-
sien ja kauhuien tie. Työ- ja kotirauhan turvaamiseksi
perustetut järjestyskunnat ja vapaustaistelua varten
muodostetut palokunnat, yhteisnimitykseltään suoje-
luskunnat, vasemmisto otti kiihotuksen aiheiksi leima-



ten ne porvariston lahtarikaarteiksi. Porvariston taholta
rarjottuun yhteistoimintaan ei suostuttu, vaan vastave-
tona ja juuri luokkataistelun jatkamiseksi ja päåmääråän
saattamiseksi äärimmäinen vasemmisto alkoi perustaa
punakaarteja, joiden harjoittajiksi alkoi ilmestyä venä-
läistä väkeä. Yhteiskunnallinen vallankumous oli vietä-
vä, pää,määräät ja eräs työläisjohtaja lausui uhkaavasti:
"Kyllä me teidär porvarit vielä nujerramme. " Vallanku-
mouksen virta oli vienyt mukanaan eikä paluuta maltil-
lisuuteen ollut.

Marraskuusta muodostui oikea kauhujen kuukausi.
Venäjän bolseviikkipuolueen toimeenpanema yhteis-
kunnallinen vallankumous antoi vauhtia äärimmäisen
vasemmiston toimenpiteille kapitalistisen yhteiskunnan
nujertamiseksi ja köyhälistön diktatuurin aikaansaami-
seksi. Venäläisit matruusit saivat aikaan Mommilan ka-
hakan, jolloin jalomielinen lahjoittaja A. Kordelin
murhattiin. Ammattijärjestö esitti "Me vaadimme"-oh-
jelman ja kuun puolivälissä alkoi yleislakko, ioka levisi
kautta maan. Punakaarti miehitti julkiset rakennukset,
vankilain portir avattiin rikosvangeille, joista osa lähti
maaseudulle murhatöihin. Lakosta muodostui pöyris-
tyttävien, mielettömien murhien viikko. Tarkoitetun
päämäärän saavuttamiseksi lakon alkuunpanijoilta
näytti kuitenkin vielä puuttuvan voimia, ja raivottuaan
viikon lakko päättyi.

Lainkuuliaisen kansan silmät avauruivar nyt näke-
mään kaikessa pelottavuudessaan sen kammottavan kui-
lun, jonka partaalle oli jouduttu. Oli påiättäväisemmin
alettava koota voimia yhteiskunnan tuholaisia vastaan,
olivatpa ne sitten omia tai vieraita. Venäläisen sotaväen
maasta poistumista alettiin vaatia. Ensimmäisiä toi-
menpiteitä oli kuitenkin päättäväinen ja luja hallitus.
Oli onni maallemme, että uuden hallituksen pämie-
heksi tuli Siperian vankeudesta keväällä jälleen koti-
maahansa päässyt asessori P. E. Svinhufvud, joka no-
jautumatta uuden eduskunnan voimasuhteisiin valitsi
ns. itsenäisyyssenaatin jäsenet miesten kyvyn ja sopivai-
suuden perusteella. Uuden senaatin päämies oli märä-
rietoinen ja rohkea. Hänellä oli edellytykset kayda sel-
vittämään toivottoman sekasortoista tilannetta.

Marraskuun alussa kokoontuneessa uudessa eduskun-
nassa vallitsi mitä suurin epävarmuus maamme itsenäis-
tymisen mahdollisuuksista. Heti alussa ilmeni eripurai-
suutta ja iyrkkaä erimielisyyttä ei vain itse menettelyta-
vasta, vaan asiallisesti myös siitä, minkälainen itsenäi-
syys oli päämääränä. Päättäväisen päämiehensä johtama
senaatti ei kuitenkaan antanut epäilyksien jarruttaa
suunnitelmiaan, vaan esitti Saksan kannanilmaisun tu-
kemana eduskunnan vahvistettavaksi itsenäisyysjulis-
ruksen. Eduskunnan porvarillinen enemrnistö hyväksyi
joulukuun 6 päivänä tämän esityksen, jonka mukaan
Suomi oli oleva riippumaton tasavalta. Nyt ei enä ollut
kysymys valtalakiesityksen mukaisesta puolinaisesta it-
senäisyydestä, vaan täysin suvereenisesta valtiosta, jolla
tuli olla myös oma ulkopolitiikka ja omat sotilasasiat.

Tämä rohkea ja määrätietoinen esitys ja päätös Venäjän
sekä poliittisesti että sotilaallisesti heikentyneessä tilan-
teessa oli ilmeisesti nopeimmin ja vähäisimmin uhrein
päämäärään johtava menettelytapa. Se oli seka moraali-
sesti että valtiollisesti oikeudenmukainen toimenpide
tsaarin valapattoisuutta, lukuisia oikeuksiemme louk-
kauksia ja sortovaltaa vastaan. Se oli poliittisessa mie-
lessä käytyä salamasotaa. Asioiden myöhemmästä mut-
kistumisesta huolimatta oli itsenäisyysjulistuksella rat-
kaiseva merkitys Suomen valtiollisen aseman selvittä-
misen ensimmäisenä askeleena.

Eduskunnan vähemmistönä olleen vasemmiston vaa-
tima menettely, ilmeisesri pitka ja monimutkainen
neuvottelutie Venäjän uusien valtiollisten johtoelinten
kanssa olisi saattanut tuloksen sekä epävarmaksi että yl-
lätykselliseksi. Tämän menetelmän pyrkimyksenä oli
yhteiskunnallisen kumouksen voittoon vieminen Suo-
messa. Tälle tielle lähteminen olisi itse asiassa johtanut
Neuvosto-Suomen syntymiseen Neuvostotasavaltofen
liitossa, jossa Suomen itsenäisyys olisi ollut vain näen-
näinen. Tätä tietä kulkien Suomi ei olisi tullut suveree-
niksi tasavallaksi.

Pelkällä itsenäisyysjulistuksella ei maan itsenäisty-
mistä kuitenkaan vielä ollut saatettu päämäräänsä. Oli
hankittava lähinnä Neuvostoliiton ja sen jälkeen mo-
nien muiden valtojen tunnustus. Ne saatiinkin seuraa-
vassa vuodenvaihteessa, Venäjän tunnustus toiseen ker-
taan parhaillaan käynnissä olevissa Saksan ja Venäjän
rauhanneuvotteluissa Brest-Litovskissa. Sikäli kuin täs-
tä saavutuksesta sellaisenaan oli aihetta iloita, olisi ilon
pitänyt olla yhteistä koko Suomen kansalle. Tunnustet-
tua itsenäisyyttä iuhlittiinkin kaikkialla maassamme,
mutta eri leireihin jakaantuneina. Se oli paha enne.
Viettikö vasemmisto juhlaa omassa leirissään sen vuok-
si, että tunnustus oli vain muodolinen välietappi ja että
lähitulevaisuudessa itsenäistyminen saisi uudet kasvot
kumouksellisen toiminnan kautta.

Todellisen itsenäisyyden, järjestyksen säilymisen ja

oikeuden näkökulmasta katsoen juhliminen olikin vielä
ennenaikaista, sillä venäläinen sotaväki, kaikkiaan noin
,0.000 miestä, ei annetusta runnustuksesta huolimatta
poistunutkaan maastamme, vaikka tätä tarkoittavia esi-
tyksiä senaatti oli tehnyt useitakin. Tunnustamiseen
liittyikin ilmeisesti joitakin salaisia, kirjoittamattomia
ehtoja, joiden tarkoitus ilmeni lähimpien viikkojen ta-
pahtumista.

Suomen äärimmäinen vasemmisto oli puolestaan
myös ollut Pietarissa itsenäisyyden tunnustamista
hankkimassa. On ilmeistä, että silloin neuvoteltiin itse-
näisyyden laadusta ja muodosta. Näihin aikoihinhan
Venäjän posti- ja lennätinministeri selitti nimenomaan,
että Venäjän bolseviikkihallitus tunnusti Suomen itse-
näisyyden luottaen siihen, että Suomen köyhalistti en-
nen pitkää ryhtyy vallankumoukselliseen taisteluun ja
ortaa maan ohjakset omiin käsiinsä. Toiselta arvovaltai-
selta venäläiseltä taholta luvattiin antaa apua veljellises-
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ri ja kättä ojentaen. Luvattiin toimittaa porvareita vas-

taan taisteleville kiväärejä ja kuularuiskuja. Venäläisten
joukkojen Suomeen iättämisen tarkoituksena oli siis tu-
kea tehokkaasti yhteiskunnallisen vallankumouksen
toimeenpanemista maassamme. Jos tämä olisi onnis-
tunut, on selvää, että Suomen itsenäisyys olisi mer-
kinnyt vain alistettua jäsenvaltion asemaa Neuvos-
toliitossa. (Näistä neuvonpidoista antaa T. Polvinen
valaisevan kuvan, mm. vaadittiin suomalaisilta punai-
silta selvitystä siitä, miksi ei tehty vallankumousta Suo-
messa jo marraskuun lakon aikana).

Itsenäisyyden tunnustamisella ei siis näissä olosuh-
teissa ollut käytännössä mitään merkitystä. Maa ei ollut
vapaa, ei ollut järjestystä eikä laillisella hallituksella ol-
lut sille kuuluvaa arvovaltaa. Maahan jääneet venäläiset

loukot käyttäytyivät aivan niinkuin halusivat, eivätkä
aseistetut punakaartit liioin välittäneet mitään hallituk-
sen määräyksistä. Edessä näytti olevan väistämättömästi
aseellinen ratkaisu. Laillinen hallitusvalta koetti sitä
kuitenkin välttää viimeiseen saakka, pyrkien sovitte-
luilla ja neuvotteluilla palauttamaan järjestyksen ja lo-

Ixttamaan väkivaltaisuudet. Senaatin eduskunnalta saa-

mar valtuudet lujan järjestysvallan luomiseen myötävai-
kuttivat vain poliittisen kriisin huipentumiseen, vaikka
tarkoituksena oli laittomuuksien estäminen ja hallituk-
sen arvovallan vahvistaminen.

Kaikki merkit viittasivat selvästi siihen, että punai-
set pyrkivät ottamaan aloitteen kasiinsa ja kukistamaan
laillisen hallitusvallan nousemalla kapinaan venäläisen
sotaväen tukemana. Tammikuun 20 päivän vaiheilla
Viipurissa y.m. punaisten toimeenpanemat mellakoin-
nit saivat valkoiset nousemaan paikallisiin vastatoimen-
piteisiin. Nämä tapahtumat sekä Helsingin punaisen
aluekomitean taipumattomuus sovinnolliseen ratkai-
suun kiiruhtivat laillisen hallituksen vastatoimenpiteitä
tunnustetun itsenäisyyden oikeaan arvoon saattamisek-
si. Äärimmäisen vasemmiston muodostama kansanval-
tuuskunta oli päättänyt uuden venäläisen suunnan tu-
kemana kaapata vallan käsiinsä, se nousi maan laillista
hallitusvaltaa vastaan. Näin alkoi tammikuun 28 päivÅ-
nä, tammisunnuntaina, yleinen nousu maan vapautta-
miseksi, Suomen vapaussota vieraan vallan joukkojen
karkoittamiseksi ja sen ohella punaisen mielivallan ia
terrorin lopettamiseksi.

Laillisen hallituksen joukkojen tehtävä tuli olemaan
vaikea. Kun tositoiminnan nyt tuli alkaa, osoittautui-
vatkin valmistelut perin riittämättömiksi. Halua ja pal-
jon hyvää tahtoa oli valkoisten keskuudessa ollut io
edellisen kesän ja syksyn kuluessa. Oli muodostettu
paikallisia palokuntia eli suojeluskuntia, oli pari pie-
nehköä rasavallan vartiostojoukkoa ia iärjestyslipusto.
Suojeluskunnat olivat paikallisia järjestysmiehiä, ioilla
oli tahtoa toimia laillisen menon puolesta, mutta niiden
koulutus ja lukumäärä oli vielä riittämätön, ne eivät
vielä olleet järjestettyjä joukkoja, eivät liikuntakykyisiä
raisteluyksiköitä sanan varsinaisessa merkityksessä. Ja
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mikä pahinta, ei ollut tarpeeksi koulutettuja iohtajia.
Aseita ja ampumatarvikkeita oli vain nimeksi. Syksyn
kuluessa niitä oli jääkäriliikkeen ansiosta saatu pari lä-
hetystä Saksasta ia salaisilla kaupoilla Pietarista. Mutta
niistä oli huutava puute, niitä riitti vain murto-osalle
halukkaista. Jääkäreitäkin oli tähän mennessä lähetetty
maahan vain muutamia kymmeniä, iotka kylläkin oli-
vat suorittaneet monissa keskeisissä paikoissa tehokasta

valmennusta ja järjestelytyötä. Mutta jääkärien pää-
joukko, josta oli tuleva vapusarmeijan korvaamaton
runko ia johaja-aines, saapui Vaasaan vasta helmikuun
25 påivänå, koska sen lähtöä oli jarruttamassa parhail-
laan käynnissä olevat Saksan-Venäjän rauhanneuvotte-
lut Brest-Litovskissa.

Eräs tärkeä, ehkä ratkaisevaa laatua oleva kysymys oli
kuitenkin juuri taistelun kynnyksellä tammikuun Puo-
livälissä saatu onnelliseen päätökseen. Se oli kysymys
näissä olosuhteissa raskaasta ia vaativasta ylipäällikön
tehtävästä. Tähän tehtävään saatiin Kaarle Kustaa Man-
nerheim, tuleva valkoinen kenraali, joka äskettäin oli
palannut maahan Venäiän sekasortoisista oloista. (Sodan

aikana hän oli hankkinut laajan sotakokemuksen, hän

oli päättäväinen, terävä-älyinen ia toimintatarmoinen.)
Sotilaskomitean, lossa hän työnsä alkoi, hän heti muut-
ti sotilasesikunnaksi, päämajakseen, siirtäen sen viipy-
mättä työhön Pohjanmaalle, valkoisten ioukkoien tule-
valle tukialueelle. Tehtävänsä raskaan vastuun tuntien
hän pyrki valkoisten vähäisistä voimista huolimatta yl-
lättävään iskuun valmistautumalla tempaamaan aloit-
teen punaisilta, jotka valmisteluissaan olivat ehtineet
pitemmälle ja joille aikaisemmin saadun aseistuksen li-
säksi uusia aselähetyksiä saapui Venäjältä. Piti paikkan-
sa, ertä valkoisella Suomella ei ollut varaa menettää
Mannerheimiä, kuten eräs aikaisempi ylipäällikköehdo-
kas hänestä sodan alkuvaiheissa sanoi.

Karialassa, Pohianmaalla ja Savossa venäläiset varus-

kunnat riisuttiin aseista, rintamat muodostuivat. Tais-
telu alkoi, valkoisen kenraalin johtamat joukot torjui'
vat punaisten iskut. Valkoisen rintaman suojassa lain-
kuuliainen kansa nousi, asevelvollisuus Pantiin toi-
meen, iääkärien pääjoukko pääsi vihdoinkin kotimaa-
hansa pitkän molemminpuolisen odotuksen jälkeen.

Saapui aseita ja ampumatarvikkeita, muodostettiin uu-
sia jääkärien johtamia pataljoonia ja rykmentteiä, iotka
kiireellisesti koulutettiin tehtäväänsä. Kestettyään tal-
ven viikot heikoin voimin valkoinen armeija oli kevään

tullen valmis voittoihin, valmis palauttamaan järiestyk-

sen ja lain kunnioituksen. Valkoisen kenraalin iohtama
valkoinen armeija taisteli maalleen itsenäisyyden ia va-

pauden.
Vapaustaisteluamme on tietyillä tahoilla nimitetty

kapinaksi, luokkasodaksi ia kansalaissodaksi. Kaikesta
huolimatta sen oikea nimitys on Suomen Vapaussota,

sillä olihan kaydyn taistelun tarkoitukse na ia päämdÄrä -

nä vaputtaa maa vieraan vallan ikeestä ia palauttaa io
tunnustettu itsenäisyytemme oikeaan arvoonsa karkoit-



ramalla raioien taakse vieras sotavoima, joka lupauksista
huolimatta ei ollut maastamme lähtenyt. Vapaustaiste-
lijamme näkivät suureksi pettymyksekseen osan omista
maanmiehistään tulleen harhaan johdetuiksi ja hake-
neen tukea yhteiskunnan vastaiselle toiminnalleen vie-
raan vallan joukoilta. Tästä ja yksinomaan siitä oli seu-
rauksena vapaustaistelrrn saama kansalaissodan katkera
sivumaku. Jääkärien suunnitelmat eivät olleet toteutu-
neet alkuperäisten toiveiden mukaisesti kansan yksi-
mielisestä noususta sortajaa ja vapauden riistäjää vas-
taan. Oli käynyt niin, että kumouksellisten voimien
vaikutuksesta aluksi keisarillista Venäiää vastaan suun-
nattu yksimielinen rintamamme hajaantui ja suuntau-
rui sekä venäläistä sotaväkeä errä äärimmäistä kumouk-
sellista toimintaa vastaan, jonka lumoihin osa omaa vä-
keämme oli joutunut. Vapaussodan päättyessä maan
pääkaupungissa toukokuun 16 päivänä toimeenpannus-
sa vapausarmeijamme suuressa katselmuksessa pidetyis-
sä puheissa ei puhuttu kapinan kukistamisesta eikä kan-
salaissodasta. Niin vapausarmeijan ylipäällikkö päivä-
käskyssään kuin senaarin puheenjohtaja puheessaan ko-
rostivat saavutetulla aseellisella voitolla turvatun kan-
sallisen ja valtiollisen vapauden merkitystä. Tuotiin
esiin tyydytys siitä, että yhteiskunra jälleen oli saatettu
lainalaiseksi, että pahoin järkkynyt laillinen järjestys ja

vhteiskunnallinen turvallisuus jalleen oli palautettu.
Itsenäisyyden julistaminen oli ollut rohkea ja päättd,-

r'äinen teko, mutta kuten usein kansojen historiassa,
sen ratkaisevin vaihe oli taistellen vietävä päämäärään.
Itsenäisyyden ja sen ehdottoman edellytyksen, valtiolli-

sen vapauden, sinetöi ja vakiinnutti valkoinen armeija.
Vapaussodan jälkeiset vuodet ja eriryisesti maamme vii-
meisten vuosikymmenien historia ovat selvästi osoitta-
neet, että pienen kansamme nousu, itsenäisyyden saa-

vuttaminen, vapautemme ja tunnustetun itsenäisen
maan ja kansan oikeuden puolustaminen ovat tuotta-
neet ja taanneet meille kallisarvoisimman ja korvaamat-
toman tuloksen. Uhraukset näiden arvojen puolesta
ovat sekä kannattaneet että osoittautuneet elämällemme
välttämättömiksi. Sillä olisihan muuten uusi slaavilai-
nen järjestelmä tulvinut ylitsemme ja haudannut alleen
sekä yksilön vapauden että länsimaisen oikeus- ja yh-
teiskunta jär jestyksemme.

Kun vapautemme syksyllä 1939 oli uhattuna, nousi
kansamme Talvisodan alkaessa yksimielisesti puolusta-
maan maatansa. Mukana oli niin rikas kuin köyhä, niin
työntekijä kuin työnantaja, niin sosialisti kuin porvari
päämääränä Vapaussodassamme saavutettuien arvojen,
itsenäisyyden ja vapauden puolustaminen. Vapausso-
dassa kahtia jakautunur kansa oli jälleen lujasti liittynyt
yhteen, koko kansan tie oli yhteinen. Suomen Marsalk-
ka Mannerheim oli jo 1930-luvun puolivälissä kehoitta-
nut olemaan kysymättä, millä puolella kukin oli ollut

1918. Vasemmalla tai oikealla olleiden oli tultava
puolitiehen toisiaan vastaan ja veljenkättä lyöden unoh-
dettava vanhat riidat. Näin tapahtui, ja kun oli oltava
valmiina taistelemaan yhteistä vaara'a vastaan, oli kan-
samme unohtanut menneisyutensä eripuraisuuden.
Suokoon Jumala, että näin olisi nyt jaaioa tulevaisuu-
dessa. tr

Vapaussodan päätösparaati Helsingissä 1 6. 5. 1 91 8
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riltäitGnnalsen
torluntataisteluihin
EERO HAAPIAINEN

SE erillinen pst. komppania, johon kuuluin Jatkosodan
aikana, sai etenemisvaiheen jalkeen olla melko rauhalli-
sissa oloissa. Olimme päasiassa Syvärillä, jossa siioitus-
paikkamme vaihtui silloin tällöin. Asuimme mm. ns
'Mökkikylässä" Syvärin kaupungissa, sitten voimalai-
toksen tunrumassa Pirkinitsassa sekä joissakin paikois-
sa, joiden nimeä en muista.

Majaillessamme Mökkikylässä, tuntui siltä että sotaa

ei olekaan. Eräs haikea muisto jai kuitenkin tältä "rau-

halliselta" kaudelta. Komppaniassamme oli palvellut
korpraalina noin vuoden afan kenraali Erik Heinrichsin
poika Martti. Hän oli kokenut monet tuulet ia tuiskut
sinä aikana, mutta komennettiin sitten upseerikouluun.
Tullessaan UK:sta takaisin 19. Tykkikomppaniaan
vänrikkinä, hän eräänä päivänä läksi kävelemään linjoil-
le paikkaan, jossa Syvärinioki rajasi linjat. Naapurin
puolella ioku tarkka-ampuja kai aavisti että siinä on eri-
koinen kohde ja niin tapasi Martti-poika kohtalonsa.
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Podporozen asema ia ratapiha

Hän oli rehti toveri, ei ylvästellyt sillä että oli johtajasta

seuraavan miehen poika. Surumme Martin kaarumisesta

oli yhteinen. Myöhemmin kenraali H. kavi usein

komppaniassamme ia toi poikansa muistoksi meille
milloin tupakkaa, milloin muita tuliaisia.

Rauhallinen kausi loppui meiltä silloin, kun saimme

komennuksen lähteä Kannakselle kevän -44 rctiunta-
taisteluun. Tiesimme jo silloin lähtiessämme että nyt
on leikki kaukana. Kun tulimme iunalla Viipuriin,
kohtasi meitä tyrmistyttävä näky. Maaskolan ratapihaa

oli pommitettu rajusti. Siellä oli kaikki mullinmallin.
Ristimäen hautausmaalla näky oli lohduton. Monet oli-
vat sinne menneet etsimään suoiaa ratapommituksen ai-

kana. Hautausmaalla oli pahoin silpoutuneita ruumiita.
Hautoja oli auennut pommituksissa ja hautakiviä len-

nellut ioidenkin suojaa etsimään tulleiden pälle. MeiI-
le, jotka olimme tulleet rauhalliselta Syväriltä, sodan

armottomat kasvot tuntuivat peloittavilta. Siinä teim-



me tiliä toistemme kanssa. Olimme varmoja, että parin
päivän kuluttua meistä ainakin monet ovat vetäneet vii-
meiset henkäyksensä. Tuli vakavasti mieleen: onkohan
minun vuoroni?

Ei auttanut jädä aprikoimaan. Niin pian kuin saim-
me vaihteet kännettyä, jatkui matkamme rantarata
Uuraisiin päin. Vaikka olikin kirkas päivä, kuljetus su-
jui ilman vihollisen häirintä. Tätä me kummastelim-
me. Tiesimme, että tämä oli ryyntä myrskyn edellä.

Junalla pääsimme Johanneksen asemalle, johon pysäh-
dyimme. En tiedä, oliko johdolla tarkoitus jatkaa vielä
eteenpäin, mutta joka tapauksessa siinä oli tauko. Kun
rulimme jaloittelemaan, näimme kuinka seitsemän ko-
netta lensi melko korkealla yläpuolellamme. Arvelim-
me olisivatko ne vihollisen, mutta kun joku sanoi:

Vänrikki Martti Heinrichs

"omiahan nuo ovat", silloin välähti. Näimme kuinka
koneista välähtivät pienoistykin suuliekit. Tiesimme
että kohta "tuliaiset" ovat niskassamme. Kumma kyllä,
kuinka paljon sinä aikana ehdimme, kun liekit näimme
ja yritimme maastoutua. Ennenkuin "granut" räjähteli-
vät maassa, olimme kaikki jossakin isänmaata suutele-
massa eri puolilla ratapihaa. Loppujen lopuksi ammuk-
sia ei tullut kovinkaan paljon. Pian oli kaikki ohi. To-
dennäköisesti )entäjillä ei ollut enempää ammuksia, ei-
ka liioin pommeja, koneet olivat tulossa poispäin pom-
mitusretkeltä. Vain pari miestä komppaniastamme haa-
voittui tässä ensimmäisessä yhteenotossa vihollisen
kanssa Kannaksella.

Pian meidät komennettiin purkamaan vaunuja. Au-
tot ja tykit laskettiin alas ia kuormaus autoihin kävi no-
peasti. Olimme pian valmiit jatkamaan matkaa omilla
autoillamme kohti rintamalinjoja.

Eteenpäin aiellessamme kohti Koivistoa, näimme

kuinka kiire siviiliväestöllä oli ollut lähteä sotaa pa-
koon. Tienvarteen oli tuotu osa arvokkaammasra rava-
rasta, osa oli hieman pakattu, mutta tavallisimmin oli-
vat kaikki huonekalut, ompelukoneet, maatalouskoneet
ym. siinä tienvarressa tuotuina aivan sikinsokin. Sioista
oli laskettu "ilma pois" ja monta ruhoa oli siinä varttu-
massa kuorma-autoja, joilla piti viedä ta.varat sekä teu-
raat pois. Tuskin kuitenkaan mitään näistä tässä vai-
heessa enä voitiin kuliettaa. Rintama läheni uhkaavasti
kohti Viipuria. Ei ollut enää meidänkään pojilla halua
eikä aikaakaan panna lihaa pakkiin kiehumaan. Jonkin-
verran ohi Koiviston kauppalan me jatkoimme matkaa
sodan pauhun yhä kovetessa edessäpäin. Sitten yks'kaks'
panimme "töpinän" pystyyn ja pian jaettiin pojille
muona-annokset, muistaakseni ei keittoa ehditty keit-

1 9. Tykkikomppania käskyniaolla Syrärillä

tämään. Pian piti kiirehtiä maantien vatteen asemiin.
En tiedä miten komppanian päällikkö oli ratkaissut
joukkueiden siioitukset. Yarmaa oli kuitenkin se, että
ensimmäiseksi joutuva foukkue tulisi olemaan kuole-
maan tuomittu. Sen me tajusimme vakavina. Tuskimpa
siinä oli aikaa asiaa enempää harkita; ensimmäisen
joukkueen cykkiä lähdettiin viemän ensimmäiseksi.
Sen tuli ottaa vastaan vihollisen hyökkäysvaunut ensim-
mäiseksi. Toinen tykki jäi hieman taaemmaksi ja sitten
kolmas ja neljäs...

Tässä vaiheessa keittiömestarin hermot pettivät. He
eivät kertakaikkiaan iaksaneet kestää hermopainetta.
Tiedän että he eivät olleet pettureita, eivät he tahtoneet
paeta. Kuitenkin tilanne oli sellainen, että mikään rau-
hoittava sana ei voinut saada sitä shokkia laukeamaan,
jonka nuo keittiömiehet saivat, kaksi veliestä. He mo-
lemmat läksivät metsän pimentoon ja sitä kautta pois
sodan jaloista, jonnekin "granun" kantomatkan ulottu-
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mattomille. Niin he ainakin tunsivat alitajunnassaan.
Minne saakka he päsivät, sitä en tiedä, mutta jossakin
tiellä ennen Viipuria he joutuivat "hoitoon". Kun her-
mot pettävät, se on samaa kuin haavoirtuminen. Ei sel-
laisesta ole taistelutilanteessa muuta kuin vahinkoa.

Vaikkakin keittiömiehet häipyivät, ei sitä kukaan
jaksanut surra siinä mielessä, että nyt jäämme ilman
ruokaa. Jokaisella oli tarpeeksi jännitystä edessä olevas-
ta tilanteesta. Tällaisessa tilanteessa kävi muuten ilmi
se asia, että pelko saa miehessä ylivallan silloin, kun ei
ole toimintaa, joka sitoo kaikki ajatukset juuri siihen
tehtävän. Näin kasitän keittiömiesten hermoromah-
duksen. Sen sijaan jokainen rykkijoukkueen mies joutui
keskittämän kaikki voimansa tykkiasemien kunnosta-
miseen ja pian alkavaan toriuntaan. Totisesti siinä ei ol-
lut aikaa ajatella mitän muuta.

Ja sitten se alkoi. Ensimmäisen joukkueen ykköstyk-
ki oli saatu jotenkuten maantienvarteen asemiin kun
suuri, ehkä 34 tonnin vaunu jyrisi tiellä kohti meitä.
Me tiesimme jo aikaisemmista kokemuksista että mei-
dän neuvostoliittolaisvalmisteinen tykkimme ei pystyisi
puhkaisemaan noiden uusimpien panssarivaunujen kyl-
kiä. Ei ainakaan edestä...

Se tuli kohti. Tykinpiippu suoraan suunnattuna
eteenpåin, siis meitä kohti. Ei tykinjohtaja rohjennut
odottaa sen tuloa aivan lähelle ehkäpä hän ajatteli että
etulyönti on voitoksi. Kukapa olisi tiennyt, olisiko reho
ollut yhtään parempi, vaikka olisimme odotraneet vau-
nun siirtymistä lähemmäksi. Tuskin se olisi aurranur.

Joka tapauksessa, vaunun ollessa ehkä noin 100:n met-

1g

rin päässä johtaja antoi tulikomennon...
Läheltä piti, mutta se ei kuitenkaan osunut vaan me-

ni hieman sivulle. Ennenkuin saimme toisen putkeen,
antoi vastustaja meille muistutuksen kuolevaisuudes-
tzunme. Se tuli niin nopeasti, että emme tuskin tajun-
neet, mitä tapahtui. Jossakin räjähti, aivan lähellä ja
huumautuneina totesimme että tykinjohtaja oli saanut
kuolettavan osuman. Meillä kaikilla lienee ollut korvat
"lukossa" ja rapaa sekä silmissä, että korvissa. Tykkim-
me ei kuitenkaan ollut vioittunut ia hetkessä lähetimme
toisen'piiskansivalluksen" vaunua kohti...

Se osui kohti. Näimme kuinka vaunu tärähti ia py-
sähtyi. Kuitenkin sen tykki oli toimintakykyinen ja se

iski. Sen isku oli meille kuolinisku. Tykkimme hajosi
kappaleiksi ia sekä tykinjohtaja jalataaja häipyivät ole-
mattomiin. En vieläkään tiedä, säästyikö tykiltä enem-
pää kuin kolme miestä, jotka metsän kautta harhail-
tuaan useita tunteia lopulta pääsivät komentopaikalle.
Todennäköisesti osa haavoittui ja joutui vangiksi. En
ole iälkeenpäinkän kuullut, olisiko ketään näistä kah-
deksasta miehestä säilynyt ja päässyt vankienvaihdossa
takaisin. Vai iäivätkö he kaatuneina kentälle. Luulen
että sinne he jäivät.

Kun tilanne on niinkin sekava kuin se voi olla ylivoi-
maisen vihollisen hyökätessä perin vaatimattomia puo-
lustajia vastaan 

- heikot toriuntavälineet ja vähäinen
miehistö 

- ei tavallinen rivimies pääse tietämän mistä
johtuu kuitenkin se, että hyökkäys joskus pysähtyy.
Niin ainakin tässä tapauksessa kavi. Vain 19 Tykki-
komppanian ensimmäinen joukkue joutui tuleen ja kär-



e Maaskolan ratapiha.
Rakenteilla oleva panssarieste
ei ehtinyt valmiiksi

Ristimäen
hautausmaan
jåtteitä

si raskaat menetykser, sekä miehistön että kaluston
osalta. Kaikki toiset pääsivät tällä kertaa säikahdyksel-
la.

Hyökkäys ei tullut "vyörynä" kuten tavallisella talon-
poikaisjärjellä ajateltuna uskoisi. Olihan vihollisella
moninkertainen ylivoima joka suhteessa eikä mitään
puolustuslinjoja ollut olemassa. Ihmettelimme että mi-
tään vyöryä ei tullut eivätkä komppaniamme toiset
joukkueet joutuneet edes kosketuksiin vihollisen kans-
sa. Vaikkakin "kosketus" olisi ehkä merkinnytkin juuri
kuolemaa. Mutta sitä ei tullut. Muistan että meillä oli
ainakin aikaa ruokailla. Vaikkakin keittiömiehet olivat
lähteneet, oli töpinässä miehiä jotka meille ruokaa jake-
livat. Söimme 

- kuten muistan 
- 

kaikessa rauhassa.
Todennäköisesti miehiä oli vihollista jarruttamassa,
mutta jonkin ajan kuluttua 

- 
oliko ehkä tunti kaksi tai

kolme 
- 

en voi sitä enää muistaa, komppaniamme
käänsi autot Viipuria kohti. Sen muistan ainakin että
kysymyksessä oli toinen päivä, eikä sama päivä, kun tu-
limme. Me ajelimme "leppoisasri" kohti Viipuria, oli
kirkas päivä, lentokoneita lensi yllämme pienissä muo-
dostelmissa silloin tällöin. Ja kun katselimme koneiden
tunnuksia, totesimme: ne ovat neuvostoliittolaisia. Tä-
mä on totuus. Koneet lensivät yllämme mitenkdän häi-
ritsemättä meitä.

Mitä tämä kaikki merkitsi? Kuvittelimme että rauha
on jo kaiketi solmittu, tai sitten vihollinen on niin voi-
tonvarma, ettei se katso aiheelliseksi ruhlata turhantrrdi-
ten kalustsamme 

- 
koska he saavat ne kuitenkin itsel-

leen. Me vaan ajelimme ia mietimme... Olimme rurru-

neet...
Tietääkö kukaan tänäkän päivänä miksi meidän an-

nettiin niin rauhassa turistien tavoin ajella Viipuriin
saakka. Tulimme Viipuriin ja meillä oli aikaa hieman
silmäillä paikkoia. Joskin kaupunki oli tietysti autio ia
tyhjä, seka ihmisistä, että tavaroista, ei se kovin pahalta
näyttänyt.

Viipuriin emme kuitenkaan jdäneet, vaan jatkoimme
kolonnana eteenpäin. Vihdoin pysähdyimme Tervajoel-
le, jonne annettiin lupa pystyttää teltat. Siellä myöskin
pantiin soppakanuuna toimintavalmiiksi. Oikeastaan
taisimme juoda vaan teetä ia söimme nakkaria. Silloin
olikin jo iltamyöhä.

Nukuimme yön kaikessa rauhassa. Muistui mieleeni
poikamaiset leiriajat. Ei oikein jaksanut uskoa että
olemme sodassa fa vieläpä heikommalla puolella jolla ei
ollut enä juuri mitän mahdollisuuksia. Tällaisissa ti-
lanteissa oli elettävä vain päivä kerrallaan. Ei oikein vie-
hättänyt ajatella tulevaisuutta. Aamulla läksimme
komppanian kuorma-autolla ajelemaan Viipuriin.
Meillähän ei ollut mitään erikoista tehtävä. Autossa
meitä oli vain kolme miestä. Kun kaupunki oli minulle
tuttu, pääsin oppaaksi.

Viipuri oli todella kuollut kaupunki. Ei siellä 
"äky-nyt paljon ihmisiä, ei sotilaitakaan. Kävimme monissa

kauppaliikkeissä mutta ei niissä ollut mitään evakuoi-
mista. Kaikki oli jo viety pois. Ainakin syötäväksi kel-
paava. Eikä meitä mikään muu kiinnostanutkaan. kn-
tokoneita lenteli yllämme 

- 
tietenkin venäläisiä 

-mutta eivät ne enää pommittaneet kaupunkia. He tiesi-
vät että kaupunki oli heidän, vaikka vielä linjat olivat-
kin kaupungin ulkopuolella. Tyhjin toimin läksimme
takaisin komppaniamme sijoituspaikalle Tervajoelle.

Saimme tietää myöhemmin että seuraavana päivänä
Viipuri jäi vihollisen haltuun. Tosin melko eleettömäs-
ti. Ei siitä nyt juuri taisteltu koska taistelu tiedettiin
turhaksi. Ei silti olihan meillä vielä rajuja taisteluja
Viipurin länsipuolella sekä muualla kaupungin "tällä
puolella." Juustilassa me jouduimme ankariin taistelui-
hin mutta niistä en tässä yhteydessä kerro enempä.

Tämän kertomukseni päätteeksi haluan vielä maini-
ta, ettå silloin kun aselepo solmittiin syyskuussa olim-
me jälleen lähellä Viipuria, Tienhaarassa. Taistelujahan
ei silloin enää käyty, oltiin vain. Olin nukkumassa
erään talon pohjakerroksessa kun joku kaveri tuli sano-
maan: nyt on sota loppunut. Kåänsin kylkeä ja sanoin:
vai niin. Tämä todistanee meidän silloista mielenti-
laamme.

Nyt jälkeenpäin monien vuosien kuluttua, kun
maamme on päässyt uuteen kukoistukseen, muistelen
näitä sodan vuosia kuin unennäkönä. Ei niissä mitän
hurraamista ole, mutta olen onnellinen että sain elää si-
tä aikaa kun pienen maan itsesäilytysky§ joutui koe-
rukselle ja sain omalta vaatimattomalta osaltani olla
ketjussa mukana. Tiedän että jokainen teki parhaansa ja

uskoi tulevaisuuteen. T?imä usko ei ole pettänyt. tr
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KOLLAA oli Suomen Talvisodan kovimpia taisteluran-
tereita, jossa venäläisten hyökkäys pysähtyi joulukuun
alkupuolella ia pysyi myös paikallaan sodan loppuun
saakka. Vaikka suurvalta yritti suuren materiaalimäärän
voimalla tykistön, ilmapommitusaaltojen ja suurten
kuolemaa halveksivien ja uhmaavien joukkojen vyöryes-
sä murtaa asemia, se ei kuitenkaan siihen pysrynyt.
Näin Kollaspurosta tuli katkerien taistelujen ja raskait-
ten uhrien verinen taisteluranner, joka koki runneltuna,
mutta murtumattomana sodan päättymisen. Katselin
aluetta viimeksi syksyllä 1943. Näkymä Kollaasta pu-
huu omaa lohdutonta kieltään, vanha valtion maalla
kasvava suuri mäntymetsä oli kokonaan sodan repimä ja

ruhjoma satojen hehraarien alue. Puut olivat katken-
neet, toiset lyhempään ja toiser pitempään kantoon ja
ruhjoutuneet kappaleiksi kranaatti- ja ilmapommitus-
myrskyssä. Ei ollut sellaista paikkaa mihin ei olisi pom-
mi tai kranaatri pudonnut, oli suuret alueet maata kuin
kyntäjän jäljiltä. Kranaarinsirpaleet peitrivät maata,
niin että monin paikoin se näytti olevan kuin ruosteen
peittämä. Aluerra katsellessa tuli siihen roteamukseen,
että siellä ei voinut säilyä hengissä yksikään ihminen,
eikä asemissa voinut pysyä sodan myrskyn repiessä ja

tuhotessa kaiken tielleen tulevan. Mutta jokainen tiesi
vasruunsa vartiopaikalla kenenkään hänelle siitä puhu-
matta. Tähän velvoitti vuosisatoien isien työ, huolella
rakennettu koti ja jokainen peltosarka, joka tekijälleen
leivän anroi, kauniit järvimaisemat, kotona isät, äidit,
vaimor ja lapset sekä vapauden arvoja rakastava koko
Suomen kansa.

Tä llä taistelivat Suomen miehet yhtenä joukkona,
niin rikas kuin k<iyhä, maanviljelijä kuin ryömies, maa-
seudun mies ja kaupunkilainen. Ei ollut punaisia eikä
valkoisia, oli vain vastuunsa tunreva suomalainen soti-
Ias. Hän säilytti asemansa kolme ja puoli kovaa kuu-
kaurta, kovassa pakkasessa ja teräsmyrskyissä. Sitten
rauhan tultua, kun määräys annettiin, kokosivat he
kamppeensa ja lähtivät työnsä päättäneinä masentunein
mielin. Mieltä painoi kaikki se, mitä oli sodassa mene-
tetty. Täällä käyty taisrelu vaati kalliin uhrin, tuoni
korjasi kallista viljaa jokainen päivä, niin Suomen kuin
Venäjänkin joukoissa.

Kollasjärvi on n. 3 km pitkä etelä-pohjoissuunnassa
oleva kapea järvi, siihen virtaa Kollaspuro (joeksi sitä ei
voi nimittää). Ulismaisista päin rämeen halki mutkaise-
na, kumpareita kierrellen. Kollasjärven itäisellä rannal-
la on venäläisten sotilaiden suuria joukkohautoja, sinne
ovat sankarinsa peittäneet, Kollaan hiekkaan, muisto-
merkiksi oli kyhätty puurimoista viisikulmainen tähti.
Kollasjärven pohioispäässä on kukkula, jonka suomalai-
set ovat nimittäneet "Tappokukkulaksi". Siellä on vi-
hollinen ajanut laumoittain joukkojaan suomalaisten
tappavaan tuleen. Valtavan suuri joukkohauta kertoo
vihollisen suurista tappioista, kerrotaan siellä kaatuneen
yli tuhat vihollista.

Pieneksi eivät jääneet omatkaan menetykset, sillä
moni haavoittui ja moni sai antaa elämänsä kalleimman
uhrin, moni joutui kadoksiin, ei palannut elävänä eikä
kuolleena.

Kollaalra pohjoiseen n. kilometrin verran on korsua-
luetta. Siellä on saanut isosta lentopommista täysosu-
man pohjoisimpana oleva korsu, jossa oli säilytetty pal-
jon venäjänkielisiä lentolehtisiä. Näytti siltä, että täys-
osuman jälkeen ei sitä ollut ihmiskäsi koskettanut, Iie-
neekö ollut yhtään miestä sisällä, kuka tienne kertoa.

Kun tullaan Loimolasta päin Kollaalle, niin sen tällä
puolen on n. kolme kilometriä suoraa tietä. Tämän suo-

ran päähän näkyy Kollaan risti ja näyttdä kuin se olisi
keskellä tietä, mutta kun tulee lähemmäksi, saa huo-
mata, että se on tienojan ulkopuolella. Korkea mäki-
kumpare tien oikealla puolella ulottuu niin pitkälle, et-
tä tie tällä kohdalla tekee puolipallon muotoisen mut-
kan ja tämän ansiosta risti on voitu pystyttää sellaiselle
paikalle, että sen kauempaa katsoen luulisi olevan kes-
kellä tierä. Kollaanristi on tehty niin vahvasta puusta,
että miehen syli ei ylety ympäri rinnan korkeudelta ja se

on mustaksi maalattu, korkeutta sillä on 16 m ja ristin
vaakasuora osa on lujasti raudoitettu. Vaakasuoraa osaa
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kasoissa, tämän työn on rakentaja ensin tehnyt, iotta on
saanut maankamaran jalallaan astuttavaksi. Ei ole ra-
kentaja sittemmin tullut ihailemaan kauniita näköaloja,
koska nykyisin ei ole yhtään eldvdä puuta koko lakeu-
della. Hän on tullut vaalimaan tuttuja ja rakkaita koti-
tanhuitaan, katsoen toivossa tulevaisuuteen, jonka Ju-
malan luonto saa jälleen viheriöimään ja tekemään elä-
väksi sen, mikä on särjettyä, kylmää ja kuollutta.

Viimeinen sotatalvi 1943-1944 teki tuloaan. Kol-
Iasiärvi lepäsi tyynenä vastaanottamassa talven kylmää
jääpeitettä. Kaiken tämän keskipisteenä seisoi Kollaan-
risti, ylempänä muita, puhuen hiljaista kieltään ja jäa-

den sodan loputtua vieraalle maalle vartioimaan suoma-
laisen sotilaan sankarihautaa. f

Korsulen jälkiä Kollaan rintamalla

Jatkosodan arkana oli Kollaan maastoon noussut pieni uudistalo

on päästä kannattamassa yläpäähän kiinnitetyt teräsvai-
jetit.

Kollaanristin on pystyttänyt Metsähallituksen piiri-
ry'önf ohtaja Martti Saarinen työryhmänsä kanssa kesällä
1942.

Aivan lähellä ristiä on suomalainen sankarihauta,
pinra-alalraan n. 10x 10 m ja sitä ympäröi istutettu
kuusiaita. Hautausmaalla oli 36 valkoista ristiä, jokai-
sessa kirioitus "Tuntematon." Talvisodan loputtua ja
kesän tultua olivat venäläiset haudanneet suomalaisia
kaatuneita, jotka olivat jääneet vastaiskuia tehdessä vä-
limaastoon ja lumen peittämiksi, joten heitä ei löydet-
rr'. Venäläiset olivat haudanneet nämä Kollaan rannalle
Teuvo Jokelan peltoon. Jatkosodan aikana suomalaiset
kaivoivat haudan auki, laittoivat vainaiat arkkuun ja

siunasivat heidät mäkikumpareen päälle sankarihau-
caan. Siellä he nukkuvat ja odottavat Suuren Ylösnouse-
muksen aamua. Seisoin Kollaan Sankarihaudalla ia aiat-
relin ihmiselämän merkitystä ja vapauden hintaa.

Maantien toisella puolella seisoi Teuvo Jokelan mök-
ki jälleenrakennettuna. Sen katolta nousi korkealle
raikkaaseen syysilmaan ohut savujuova. Mökkiin vievän
polun varressa oli haravalla vedettyjä kranaatinsirpaleita
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Keioluneitten Omeiislen liitto roi mi

"KANSA, joka unohtaa kaatuneet soturinsa, unohtaa
itsensä ja oikeuksistaan ensimmäisen 

- 
vapaurensa."

Tämän J. §f . Snellman'in lausuman ajatuksen tahdom-
me jälleen, kaatuneirten muisropäivänä, toukokuun
kolmantena sunnuntaina elävöirrää mielissämme.
Näyttää siltä, että siihen on aiherta. On kuin tuo ajatus
ei olisi vain unohtumassa, vaan herärtämässä nykyisin
määrätietoista vastusrusta sekä avoinra ertä peitettyä.
Snellmanin sanoissa meidär kohtaa mddratty maailman-
katsomus, selväpiirteinen ajatukseltaan, yksiselitteinen
sanonnaltaan. Kaatuneitren Omaisten Liitto runnusraa
varauksettomasti Snellmanin ajatuksen, aserruu sen
taakse ia tahtoo olla mukana kokoamassa sen ympärille
yksimielisen Suomen kansan. Se on päämäärä. Eri asia

on tietysti sen saavuttaminen. Vastassa on nykyisin ko-
ko asteikko erimielisiä aatevirrauksia, yhteisenä pyrki-
myksenä kaatuneitten muiston siirtäminen historian
museoon, heidän tekonsa turhenraminen ja heidän vai-
kuttimiensa merkitseminen tyhmyydeksi rai muuten
epäilyttäväksi.

Kaatuneitten muistopäivänä kertovat kuirenkin san-
karihautojen tuhannet graniittipaadet tai koruttomar
pienet ristit karua totuutta Suomen kansan menneistä
vaiheista, ia taiteilijain luomat muisromerkit, sankari-

patsaar, ikäänkuin huipentavar ruon sanoman kuulu-
maan yli nykyajan tulevillekin sukupolville. Se on hil-
jainen viesti täynnä kiitosta ja velvoitusta. Kiitosta Ju-
malalle siirä, että yhä elämme kansakuntana ja olemme
irsenäinen, vapaa valtio; velvoitusta jokaiselle polvelle
hoitamaan hyvin ja oikeamielisesti kansakunnan yhtei-
ser asiar, että välttyisimme kansojen välisiltä ristirii-
doilta, uusilta sodilta, ettei sankarihautoja enää mil-
loinkaan tarvittaisi avata.

Meidän rulee vielä tänäänkin muisraa, että viime so-

tien väestötappio Suomen kohdalla oli 85.555 ihmis-
hengen menetys, mikä vastasi 2,2% koko silloisesta
maamme asukasluvusta. Tästä kokonaismäärästä oli tal-
visodassa kaatuneita 23.157 ja kadonnei:a 8O4 eli yh-
teensä 23.961. Jatkosodan vastaavat menetykset olivat
lähes kolminkertaiset siihen verrattuna: 53 .7 36 +
,.708 : 59.444. Puhdas rintamatappio oli näin w
1939-1945 83.405 henkeä. Kotirintamalla sai sodan
johdosta surmansa 1.961 ia kauppalaivojen upotuksissa
189 henkilöä. Mutta väestötappio ei rajoittunut näihin
suoranaisiin hengenmenetyksiin. Sodissa haavoittuneis-
ra noin 50.000 miestä jäi invalideiksi, toiset vähem-
män, toiset enemmän, jotkut iopa kokonaan ryökyvyt-
tömiksi. Entä sitren ne monet perheet, joilta huoltaia

Yleisnä§mä Marielundin lepo-
ja virkis§skodin alueesta

Marielundin

158

ihana uimaranta



nul 30 ffi 18.5. 1975 vE,KKo ,,E*NEN

menetettiin. On laskettu talvisodassa kaatuneista joka
toisen miehen, jatkosodassa joka neljännen olleen per-
heellisen. Nämä jättivät jälkeensä noin 30.000 sotales-
keä, 50.000 sotaorpoa ja noin 100.000 kaatuneen van-
hempaa. Nämä ovat sellaisia lukuja, joita ei voida pois-
taa Suomen historian lehdiltä.

Isänmaan vapauden puolesta on paljon tehty työtä,
uhrattu ja uskottu. On uskottu, että omaa on oikeus
puolustaa, pyhää on velvollisuus varjella, ja toimittu
sen mukaan. Kaatuneemme ovat vapautemme hinta.
Sankarihaudat ovat kuin uhrialttari, ionka äärelle ko-
koonnutaan, ei sodan vaan rauhan merkeissä.

Kaatuneitten muistopäivänä lasketaan siniristilip-
pumme jälleen hetkeksi suruasentoon, murra pian se

taas kohotetaan ylös liehumaan vapuremme tunnukse-
na. Se nousee taivasta kohti kiitokseksi työstä ja uhri-
valmiudesta.

Kr"t,r.r.itt.n Omaisten Liitto, joka viettää tänä
vuonna 30-vuotisjuhlaansa, on maamme ainoa kaatu-
neitten omaisia yhdistävä valtakunnallinen keskusjär-
jestö. Se

- 
vaalii sodissa kaatuneitten muistoa

- 
järjestää valtakunnallisen kaatuneitten muistojuhlan

Apurahc{en jakotilaisuudesta

kaatuneitten muistopäivänä, toukokuun kolmantena
sunnuntaina

- 
toimii henkisen virkistyksen virittäjänä kaatuneit-

ten omaisten keskuudessa, järfestämällä neuvotteluti-
laisuuksia, kristillisisänmaallisia iuhlia ja hengellisiä
päiviä

- 
tukee taloudellisesti pitkaaikaisten sairauksien joh-

dosta vaikeuksiin joutuneita kaatuneitten omaisia

- 
valvoo ja kehittää kaatuneitten omaisiin kohdistu-

vaa lakisääteistä huoltoa

- 
5uqliggxa maksutonta neuvontatyötä kaatuneitten

omaisille

- 
ylläpitää omaa Marielundin lepo- ja virkistyskotia

kaatuneitten omaisia varren

- 
julkaisee omaa "Huoltoviesti"-lehteä toimintansa

tunnetuksi tekemiseksi ia jäsenistönsä valistamiseksi

- 
toimii yhteistyössä viranomaisten ja muiden sosiaa-

lista toimintaa harjoittavien järjestöjen kanssa ja

- 
ylläpitää yhteyksiä vastaaviin ulkomaisiin järiestöi-

hin.

Liiton jatkuva toiminta on edelleenkin välttämätöntä
ia sen tähden se rohkenee toivoa kaikkien kansalaisten
ymmärtämystä ja tukea työlleen. tr

lapsille
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YLLArcMKOSSA
ARVO SALMI

SODASTAHAN on kulunut jo vuosikymmeniä. Me
silloiset, ainakin omasta mielestämme ripeät sotilaat
olemme vanhoja ukkoja, joiden leuka on parinoiru ho-
pealla ja useimmilla on latvapuoli puleerattu kiiltäväksi
kuin munankuori. Sen tähden en minäkään voi olla enää
varma päivämäärästä, tuskinpa vuodestakaan. Oli luul-
tavasti 4.6. 1942.

Asemasotavaiheen aikana oli pataljoonastamme, Pio-
n.P 32, aina yksi komppania ollut ns. linjatöissä, ra-
kentamassa esteitä ja huoltoyhteyksiä, miinoittamassa
ym. sellaisessa touhussa. Niin sitten tuli meidänkin
komppaniamme vuoro siirtyä linjoille.

Kuormasimme kamppeemme "Idän pikajunaan", sii-
hen heilahtelevaan, puksuttavaan "pässiin", jonka rata
kulki Podporozesta jonnekin itäänpäin, ohi Shemens-
kin, yli liniojen. Ajoimme mahdollisimman lähelle lin-
joj^, jossa aikaisemmin lähteneet hevosemme olivat
odottamassa. Pianhan ne työkalut, teltat ja sen sellaiset
olivat rattailla ia taas matka jatkui. Perille päästyämme
pystytimme teltat satakunta metriä jalkaväen korsujen
taakse, jotta työmatka olisi lyhyt. Ruokailtuamme läh-
dimme tutustumaan työkohteeseemme.

Maasto, johon estettä rakennettiin oli kapea, ehkä
noin 6G-100 m leveä ja mutkikas. Se oli aikojen alussa
veden muovaama rotko. Syvyyttä oli 10-15 m, penke-
reet ia pohja paljaiksi hakatut, mutra vihollisen puolella
alkoi heti penkereen päältä tiheä, pensaikkoinen seka-
metsä. Pohjalla luikerteli pieni puro, tuollainen ylihy-
pättävä, jäännös entisiltä suurien vesien ajoilta. Omalla
puolella oli rinteen yläreunassa pesäkkeitä yhteyskai-
vantoineen sekä jv:n asuinkorsut. Pesäkkeiden edessä
oli vähän tavallista aitaa korkeampi, jalkaväen itsensä
rakentama yksirivinen piikkilankaeste.

Rotkossa oli paraljoonamme 1. komppania parhail-
laan työssä, mutta meidän tullessamme he lopettivat
työnsä, kokoilivat kamppeensa lähtien vähin äänin pois.
No, mikäs siinä, menkööt, olivathan he jo aikansa hi-
koilleetkin "ei kenenkään maalla".

Minulle oli näissä hommissa aina langenut junttapo-
rukan johtajan osa. Eihän täflainen porukka paljon joh-
tajaa tarvinnut kuin nimellisesti, sillä jokainen tiesi
oman tehtävänsä. Niin se kavi nytkin. Pojat tyrkkäsivät
kiväärinsä joidenkin pitempien kantojen varaan, sillä
eihän juntan varressa enempää kuin paalun kannossa ja

-teossa kivääri oikein sopinut selkään. Paaluja oli pai-
kalla valmiina, esteen suuntaa katsottiin linjakepeistä ja

pian alkoi toppatakeilla pehmustettu juntta jysähdellä
paalujen päihin. Juntan päässä olevat pehmusteet toi-
mivat äänenvaimentajana, etteivät terävät läiskähdykset
olisi kuuluneet naapurin korviin.

Upseerimme, ltn Kärki sekä vänrikit Syrjänen ja

Toivonen lähtivät 1.K:n upseerien ja tukikohdan pääl-
likön, ylikersantin kanssa tutustumaan estelinjaan, kun
tukikohdan päällikkö oli tätä ennen vakuuttautunut sii-
tä, että jalkaväen varmistus oli paikoillaan. Kun työt
olivat näin mukavissa merkeissä alkaneet, oli minulla-
kin aikaa silmäillä ympärilleni. Lähdin tulevan esteen
suuntaan, nousin rotkon omanpuoliselle rinteelle aivan
piikkilankaesteen eteen. Aurinko paistoi, linnut liver-
telivät, ruoho tuoksui. Eiväthän nuo juntan jysähdyk-
setkään häirinneet. Tuntui kuin ei sotaa olisikaan. Tuo-
kon muissa mietteissäni seisottuani muistin, että mi-
nunhan piti katsoa miltä rotko näyttdä seuraavan mut-
kan takana. Sinne katsoessani näin upseeriemme seiso-
van hajallaan rotkon pohjalla ia 1.K:n päällikön, ltn
Tuppuraisen keskustelevan tukikohdan päällikön kans-
sa. Näin Tuppuraisen osoittavan kädellään vihollisen
puoleiselle rinteelle ja melkein samassa silmänräpäyk-
sessä kuului sieltä yksinänen kiväärinlaukaus. Ehdin
ajatella, että siellä varmaan varmistusmiehen kivääri
laukesi vahingossa, mutta jo muutaman sekunnin ku-
luttua tuli muuta ajateltavaa. Vihollisen puoleiselra
penkereeltä alkoi 3-4 konepistoolia paahtaa täydellä
metelillä rotkon pohjaa ja meidän puoleistamme rinnet-
tä ja rotkoa sielä pääsrä johon upseerit olivat menneer,
ampui kaksi automaattikivääriä pitkiä sarjoja. Siis räy-
dellinen ristituli! Vilkaisin alas rotkon pohjaan siellä
näin miesten loikkivan ja painautuvan vihollisen puo-
leiseen rinteeseen. Itselleni nousi eteen Hamletin kysy-
mys: ollako vai ei. Ja mihin sitäpaitsi mennä. Alas ja
vihollisen puoleiseen rinteeseen ei ollut yrittämistä-
kään, omalle puolelle yrittäessä oli ylämäki ja tuo hal-
vatun este. Edessäni näin parin metrin päässä ruohon
värisevän konepistoolisuihkun voimasra, samoin ala-
puolellani. Luiskautin konepistoolin käteeni, toisella
kadella aitapaalusta kiinni iu hyppy epätoivon antamin
voimin. Se onnistui niin mahdottomalta kuin se jyrkäs-
sä mäessä näyttikin. Muutama nopea loikka vielä, ja
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Kapearaiteisen raulatien
! | veturi Syvärillä

olin jalkaväen poterossa. Riuhtaisin liikkuvat osat taak-
se ia kp. montun reunalle. "Makseraanpas hyppimiset"
välähti mielessäni. Painoin liipaisinta, lukko loksati
alas, ei laukausta. Voi perr...

Muistattehan senaikaisen venäläisen konepistoolin,
sellainen minullakin oli. Siinähän oli lippaan pidätin-
salpa sellainen pitkä, saranoitu vipu, joka piti olla tuk-
kiin taitettuna. Minulta se oli jäänyt suoraksi ja tässä oli
tulos. Hypätessäni oli kämmensyrjäni lyönyt tuota vi-
pua ja lipas oli pudonnut pois. Sieltä esteen luota sen
loysin sitten tilanteen selvittyä.

Jalkaväki miehitti asemiaan ja antoi kaikella mitä oli
kättä pitempää. Heittimetkin aloittivat louskutuksen-
sa. Naapurin tuli lakkasi. Pioneerit tulivat hissukseen
teltoille. Siellä sitten yhdessä pohdittiin, miten tällai-
nen yllätys oli mahdollinen. Komppanian päällikön pa-
lattua se kuitenkin tuli helposti selvitetyksi. Silloin kun
näin ltn Tuppuraisen näyttävän kädellään vihollisen
linjoille päin, hän oli havainnut miehen seisovan pen-
saan takana. Kysyessään tukikohdan päälliköltä oliko
tuo varmistusmies, vastasi tämä myöntävästi. Mutta sa-
massa tämä "varmistusmies", joka olikin vihollispartion

Podporozen kauppalaa
lähellä Sryärin asbmaa

,1,

miehiä oli häräpäissään ampunut osumatta silti kehen-
kään. Näin tulivat yllättäjät itse yllätetyiksi, eikä heillä

- 
tätä yhtä miestä lukuunottamatta 

- 
ollut vielä nä-

kciyhteyttä rotkon pohjalla työskenteleviin pioneerei-
hin. He !outuivat tulittamaan pensaiden läpi ääntä koh-
den, ja se koitui meidän pelastukseksemme. Jos he olisi-
vat saaneet rauhassa edetä vielä muutaman minuutin,
olisivat tappiomme varmaan olleen melkoiset. Nyt ei
kukaan meistä saanut naarmuakaan, ainoa haavoittunut
oli tukikohdan päällikko, joka sai lievän säärihaavan.
Vihollispartiosta oli luultavasti haavoittunut joitakin,
koska heidän jäljiltään löytyi kolmesta eri paikasta veri-
siä sidetarpeita.

Miksi jalkaväen varmistusmiehet eivät sitten suorit-
taneet hälytystä? En koskaan saanut selvää oliko tuki-
kohdan päällikkö unohtanut määrätä varmistuksen, vai
olivatko miehet unohtaneet mennä paikoilleen. Se vain
oli tosiasia, ettei mitään omaa varmistusta sinä päivänä
ollut olemassakaan.

Tämä oli meille pioneereille sellainen operus, ertä
senjälkeen valvoimme aina itse, että jalkaväki todella
asetti varmistuksen. D
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VILJO HALONEN

"Pakit"
käy{össä,
yksinäistä
keittäiåä
ei sallittu

JOKAINEN suomalainen sotilas tietää, mikä on pakki.
Sehän on Suomen armeijassa käytettävä kenttäkeittoas-
tia, muuten parhaita kapineita, mitä armeijassa on ole-
massakaan. Nyt minulla on tarkoirus kertoa yhdestä
tällaisesta armeijan pakista, joka oli minun hallinnassa-
ni koko sodan ajan, ja niistä sodan aikaisista tapahtu-
mista, jotka ravalla taikka toisella liittyvät tuon pakin
ympärille. Ensiksikin sanon sen, että minur valtasi sel-
lainen kumma taikauskoisuus tuota pakkiani kohtaan:
jos luovun tuosta pakista, minulle käy huonosti ja sodan
viimeinen påivä jää näkemättä, mutta jos minä sen pi-
dän, niin terveenä selviän tästä verileikistä. Ja niin seu-
rasi tuo pakki minua kaikki sodanaikaiset vaiheeni.

Kun liikekannallepano tuli v. 1941 kesäkuussa, mi-
nunkin oli tietysti lähdettävä armeijan rulliin. Sain so-
tilasvarusteeni paikkakuntani suojeluskunnan varusva-
rastolta, mm. tuon pakin. Muutaman välivaiheen kaut-
ta jouduin Kalastajasaarennolle. Siellä oli Turusta ja sen

lähiympäristön miehistä koottu rykementti, joka kantoi
nimeä JR14. Jouduin tämän rykmentin toisen patal-
joonan Krh-joukkueeseen tulenjohtueen tähystysmie-
heksi. Huom. Kalastajasaarentohan ei ole mikään saari,
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vaan sen yhdistää mantereeseen muutamia kilometrejä
oleva kannas. Tällä kannaksella käytiin armottoman ko-
via taisteluita, joissa omat tappiotkin olivat huomatta-
van suuret. Moni Turun poila löysi siellä matkansa
pään. Samoin kylmeni täydennysmieskin. Näihin tais-
teluihin en puutu laajemmin sillä onhan Kapt Leikko-
nen kertonut niistä. Sanon vain, että olimme sanan täy-
dellisessä merkityksessä tuliholvin alla. 

- 
Palatakseni

kertomuksessani lähemmäksi pakkia, täytyy minun vä-
hän kertoa Saarennolle menevästä huoltotiestä. Petsa-
mon Parkkinasta lähti Muurmanskin suunnalle autoilla
ajettava tie. Tämän tien varrella oli Titofka-niminen
venäläinen rajavartiokylä, josta lähti polku Saarennolle

- ios tuota poluksikaan voi sanoa. Seudun maasto on
vain kiveä ja kalliota silmän kantamattomiin. Jossakin
tunturijärvien rannoilla kasvaa pientä, kiertoa vaivais-
koivua. Täällä kulki sitten huoltotie, nousten ensiksi
korkealle tunrurille laskien sitten taas alas rotkoon ja

kiemurrellen kalliojyrkänteitä, foiden alapuolella oli
järvi tai torko. On luonnollista, että kaikki huolto rin-
tamalle kulki hevosen selässä tämän 15 km mittaisen
taipaleen. Suomalaiset hevoset olivat aluksi tottumatto-
mia tällaiseen maastoon. Niitä putoili jyrkänteiltä me-
nettäen henkensä, samoin kuin moni polle taittoi jal-
kansa. Polttopuu saakoon oman mainintansa. Se tuotiin
yli sadan kilometrin päästä autolla Titofkaan, sieltä he-
vosen selässä etuliniaan. Sitä ei ollut paljon paljoa ryh-
mää kohti; sellainen 6-7 tuuman vahvuinen, metrin
mittainen pölkky Lapin punahonkaa, joka piti kestää 3

päivää.
Olimme sitten kerran korvikekeittopuuhissa. Nuo-

tiossa oli useampia pakkeja yhtä aikaa, yksinäistä kor-
vikkeen keittäjää ei sallitukaan, sillä sehän olisi ollut
puun haaskausta. Saman aikaissti rupesi venäläinen ty-
killä ampumaan hakuammuntaa. Jokaisen laukauksen
jälkeen tuli läheni meitä. Arvasimme, että seuraava lau-
kaus tulisi tähän maastopisteeseen. Ei muuta kuin jou-
tuin kallionkoloon piiloon odottamaan, mitä tuleman
piti. Ja niinhän siinä kävi, että kuuden tuuman 'römp-
sä' tuli aivan lähelle kahvitulia. Tietäähän sen, miten
pakkien ja nuotion kävil 'Pohti'ne levitti ympäri kallio-
ta. Siinä sai minunkin pakkini tulikasteensa, ikuisen
lommon kylkeensä. Kyllä me niitä puunpalasia ja kekä-
leitä haimme kuin kultasormuksia, niin kauan, että !o-
ka tikku oli yhdellä koolla. Niin arvossaan oli siellä
puu. Eräänä päivän, se oli kai syyskuun puolivälissä,
meille tuli vaihto, ja pääsimme pois Saarennolta. Kyllä
mielellämme lähdimme sieltä, sillä niin epämieluinen
paikka se oli, koko Kalastajasaarennon kannas.

Tulimme Liinahamariin, jossa otimme vastaan Jää-
meren rannikon vartiointitehtävät. Muuten minun
kohdalleni sota-ajan parhaita paikkoia. Siellä sattui yksi
huvittava tapaus, jossa esitti omaa osaansa pakki. Lähel-
lä Liinahamarin satamaa oli saksalaisilla iso muona- ja
varusvarasto, jota jatkuvasti kiersi vartiomies. Tämän
varaston ulkopuolella, eräässä nurkassa oli valkoviini-
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tynnyri, jonka yksi päälauta oli poikki 
- se oli enem-

män kuin puolillaan viiniä. Me 'finskipojat'päätimme
vähän pihistää tuota ainetta. Suunnittelimme asian
niin, että silloin kun vartiomies on rakennuksen taka-
puolella menossa kaydaan tynnyrille. Yksi vain kyttää-
mään vartiomiestä ja merkkiä antamaan, kun hän on
palaamassa. Mutta tämä homma ei osoittautunutkaan
niin helpoksi kuin luulimme. Se katkenneen laudan jät-
tämä aukko oli juuri niin ahdas, että pujortelemalla sai
pakin tynnyriin ja erikoista tarkkuutta vaari sen nosta-
minen ylös. Monella pojalla siinä loppui aika kesken,
kun vartiomies oli lähellä tulossa. Ei muuta kuin piri
heittää sangasra irti ja pakki putosi tynnyriin. Kävi
siellä minunkin pakki omistajansa kanssa, mutta sillä
olikin paremmat lahjat siihen tehtävään, koska sillä oli
se lommo kyljessä.

Lokakuun alkupäivinä saimme siirron Kiestinkiin.
Otimme asemat vastaan JR53:en kuuluvalta pataljoo-
nalta. Olimme niissä asemissa niin kauan, kunnes al-
koivat ne marraskuun mottitaistelut. Pataljoonamme
otti hyvin aktiivisesti osaa näihin motritaisreluihin.
Minulla on pieni juttu näistä mottitaisteluista, jossa

pakkikin tulee taas esiin. Olimme saartaneet venäläisen
mottiin ja vallanneetkin jo osan bunkkerikylää. Olin
niin utelias, että menin katsomaan yhtä bunkkeria si-
sältä. Luultavasti tutustumaan, millaisissa lukaaleissa
ne naapurit asustelevat. Konttasin sisään, mutta olin
jähmettyä paikalleni, kun sisällä olikin naapurin mies.
Hän alkoi puhua karjalanmurteisella suomenkielellä.
Hän sanoi: "4, hyvä poika, pane pätsiin tuli. Olen haa-
voittunut. Minua palelee. " Vastasin siihen: "Eihän tääl-
lä ole puitakaan. En voi tehdä tulta, eikä minulla ole ai-
kaakaan". Palasin bunkkerista ja menin kersantti Uoti-
lan luo, jolla tiesin olevan kenttäpullossa rommia. Tah-
doin Uotilalta pakin kanteen vähän tuora ainetta, jotta
saisin viedä lämmikkeeksi tuolle haavoittuneelle venä-
läiselle. Uotila kaatoi sellaisen reilun ryypyn pakkini
kanteen ja minä palasin bunkkeriin, nostin miehen pää-
tä ja mies ryyppäsi rommin suihinsa. Kävin vielä sama-
na päivänä katsomassa sitä miestä, mutta hän oli siirty-
nyt sen rajan taakse, josta ei ole paluuta. Sanon nyt rässä
vain huomautuksena, että kovien taisteluiden aikana oli
lääkintämiehillä niin paljon tehtäviä, etteivät he aina
ehtineet vihollisen haavoittuneita auttamaan. Venäläi-
nen oli ollut tässä motissa viikon päivät. Saadut vangit
kertoivat, että motissa vaivasi melkoinen ruoan puute.
Kävi vielä niinkin, että kun lentokone kävi pudotta-
massa mottiin muonaa ja ammuksia, yksi säkki putosi
meidän puolellemme. Siinä oli hiivaleipäkorppuja, ka-
lasäilykepurkkeja ja kiväärin patruunoita. Korput olivat
hyviä syödä, mutta ne kalapurkit olivat pahan makui-
sia. Me suomalaiset emme ole tottuneet sellaista syö-
mään. Se oli tunkalle haisevaa öljyyn säilöttyä turskaa.
Mutta kun motti laukesi, saatiin siitä palion vankeja.
Nämä iloiset arofen pofat näyttivät eleillään, että heillä
on nälkä. Me koetimme vaimentaa poikien nälkää,

niinkuin niissä olosuhteissa oli mahdollista. Panimme
pakit nuotioon ja keitimme heille korvikkeet. Suoma-
laisista vanikkaleipää pojat kehuivat eleillään kovasti.
Mutta ne kalapurkit vasta herkkua olivat. Huopatossu-
jen varsista he vetivät lusikat esiin ja söivät tdtä kalaa
erittäin hyvällä ruokahalulla.

Motteja oli useampia. Tämä motti oli isompi, mistä
nyt kerron. Meitä oli kaksi pataljoonaa valmiusasemissa
tämän motin laidalla. JR53:sta yksi paraljoona ja mei-
dän pataljoonamme. Majuri Reunanen oli operaation
johtaiana. Tykistön oli määrä ampua tulipeite ennen
hyökkäystä, mihin me kranaatinheittimellä yhdymme.
Tykistö alkoi ampua neljällä psto:lla. Toisin sanoen
48 lla tykillä. Mutta tapahtui jotakin odottamatonta;
tykistö ampui lyhyitä. Koko tulipeite ryöpsähti meidän
niskaamme. Voi minkälainen sekasorto ja hämminki

Parkkinan tunturi

siinä syntyi. Haavoittuneitten valituksia, kuolevien ko-
rahtelua, tykistön sättimistä ja mieletöntä pakoon iuok-
sua. Toverini kersantti Uotilan 'pohti'löi ihan sekaisin.
Koetin raahata häntä taaksepäin. Muuta minulle ei tul-
Iut kuin että lumipukuni oli aivan kurassa ja pakkiini,
joka oli leipälaukun päällä, jdätyoyt maan palanen tai
voimaton sirpale löi toisen lommon. Mistä tämä ereh-
dys johtui, sitä emme koskaan saaneet detdd. Mutta jo-
ka tapauksessa näin kävi. Niin voi käydä sodassakin, et-
tä omat koirat purevat. Sillä kertaa meidän hyökkäyk-
semme meni mynkään. Mutta seuraavana päivåoä. iär-
jestäydyttiin uudelleen. Tämä motti oli paljon sitkeäm-
pi purkaa, kuin aluksi luultiinkaan. Mutta sirten pur-
kaminen tapahtui venäläisille tuhoisin seurauksin,
mutta omiakin tappioita oli.

Niin mottitaistelur menivät ohi ja olimme taas ase-

masodassa aina helmikuun puoliväliin saakka, jolloin
lähdimme Jelettijärvelle. Tämä oli Kiestingin suunnan
pohjoinen siipi. Tämä seutu osoittautui hyvin rauhatto-
maksi paikaksi. Venäläinen partioi ja teki väkivaltaisia
tiedusteluretkia ja häiritsi kenttävartiota lakkaamatta
koko kevättalven. Mutta huhtikuun 24. päivänä se teki
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oikein suuren hyökkäyksen pataljoonamme kenttävar-
tioita vastaan. Sillä oli aikomus katkaista Kiestingistä
Ahvenlahteen menevä tie. Tämä merkitsi käytännössä
sitä, että Ahvenlahden ja Jelettijärven kylä olisivat jou-
tuneet mottiin. Ja tielle päästyään sillä oli sen kautta
rarkoitus vallata Kiestinki. Ahvenjärven kylässä oli vie-
lä pataljoonan muona- ja ammusvarasto. Muonaa oli va-
rastoitu kelirikkoakin varten, sitä oli enemmän varas-
tossa kuin tavallisesti. Oli onni, että ylemmältä taholra
tämä oivallettiin, ja annettiin määräys vetäytyä tältä
alueelta pois. Oli jo paha kelirikko aika eikä kaikki tie-
tenkään mennyr ihan suunnitelmien mukaan. Varastoi-
den siirto tällä kelirikkoisella tiellä lyhyessä ajassa oli
ylivoimainen tehtävä. Senpä takia varaston hoitajat au-
kaisivat ovet ja sanoivat miehille, että saisivat ottaa niin
paljon kuin kantaa jaksasivar. Ja me otimme vielä
enemmän kuin jaksoimme kantaakaan. Minäkin vaih-
doin uuden manttelin ia asetakin. Pakinkin olisin saa-
nut vaihdetuksi, mutta enhän minä sitä tehnyt. Vanhan
repun sisustoineen iätin sinne. Otin uuden repun, jonka
lastasin täyteen voita ja sokeria ja panin sinne myös yh-
den alusvaatekerran. Sitten korpr Martti Tapanisen
kanssa otimme 10 kg marmelaadiastian, jota kannoim-
me vuoron perään ja yhtå aikaa, kunnes kyllästyimme
koko hommaan. Kouralla pakkiin vain panimme mar-
melaadia ja samalla aseella ammensimme suhun niin
paljon kuin jaksoimme syödä. Lopun nakkasimme tien
poskeen. Kyllä siinä tiellä oli paljon muutakin tavaraa,
kun moni oli keventänyt kuormaansa. Siinä oli voita,
sokeria, margariinia, korppuja, keksiä ym. ihan kilo-
metrikaupalla pitkin tietä ja tien varsia.

Aivan viime hetkellä oli tämä perääntyminen, sillä
parin tunnin kuluttua oli jo venäläinen karkaissut tien
ja suurella voimalla lähti tulemaan kohti Kiestinkiä.
Mutta joukkoja oli jo meilläkin ja lisää oli jo tulossa.
Pysäytimme venäläisen etenemisen. Ja siitä kehitryi ko-
va taistelu. Muita Kiestingin suunnan joukkoja ruli
meidän avuksemme sekä Uhtuan suunnalta kaikki mitä
suinkin vain saattoi irrottaa. Mutta niin siinä vain
kävi, että venäläinen joutui perääntymään suuresta
miesylivoimasta huolimatta. Saimme enriser asemam-
me takaisin kuukauden ankarien taistelujen jälkeen.
Tässä taistelussa kaatui paljon suomalaisia. Mutta venä-
Iäisiä ihan tuhottomasti. Meitä vastassa oli mm. Mus-
tanmeren laivastorykementti, joka oli aivan tottumaton
korpisoraan. He kärsivät erittäin suuria menetyksiä. Jo-
ku oli ripustanut näiden kaatuneiden merisotilaiden la-
keista ottamiaan mustia nauhoja kasvaviin puihin. Niin
tuli mieleen sellainen epämiellyttävä tunne, että nyt ol-
laan murhakarnevaaleissa.

Olimme jonkun aikaa entisissä takaisin vallatuissa
asemissa mutta sitten tuli vaihto. Saksalaiset ottivat
meiltä asemat vastaan. Pääsimme huilaamaan Kiestin-
gin kylälle, jossa olimmekin useita päiviä. Kesäkuun
alussa muutimme taas suuntaa. Seuraava sotatoimrpaik-
kamme oli Uhtuan suunnan vasen siipi. Kaista, jossa
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olimme kenttävartiossa oli 20 km pitkä ylettyen Röhön
kylään saakka. Oli siinä maa-alaa puolustettavana. Kun
ottaa vielä huomioon ne kymmenien kilometrien pitui-
set partiomatkat, niin kyllä siinä laveutta riitti. Tdmd
paikka osoittautui rauhalliseksi alueeksi, lukuun otta-
matta partiokahakoita ja väkivaltaisia tiedusteluja. Sen

takia oli aikaa harrastaa metsästystd ja kalastusta. Oli-
han siellä riistaiset metsät ja kalainen Röhönjärvi. Mo-
nesti minunkin pakissani kiehui kalasoppa taikka teeri-
keitto, jopa välistä hirvenlihaakin. Saatiinpa joskus tätä
riistaa ja kalaa niinkin paljon, että käytiin vaihtamassa
se konjakkiin naapurilohkon saksalaisten kanssa. Silloin
vain pakki tulelle. Ja pakin kanteen tehtiin pieniä'plö-
röjä'. Näihin aikoihin alkoivat kaverit sanoa minulle,
että se taitaa ollakin sinun tuuria pakkisi. Ja kaikenlais-
ta muutakin virnuilua rupesi pakistani kuulumaan. Stm
Erkki Laakso Piikkiöstä sanoi kerran näin: "Kuink helk-

Liinahamarin satama

karis sä viittiki pitää noin resui pakei." Mutta ei heistä
kukaan osannut ajatella kuinka vahvat siteet minulla
pakkiini todellisuudessa oli.

Tällä kaistalla olimme aina syksyyn 1941 saakka.

Niihin aikoihin rykmentti yhdistettiin yhdeksi patal-
joonaksi. Sehän tiesi kaikenlaisia sisäisiä muutoksia.
Minäkin sain heittää tulenjohtueessa olevan vakanssin
pois, ja muutuin yhteen komppaniaan kiväärimieheksi.
Samoihin aikoihin pataljoona muutti taas paikkakun-
taa. Seuraava paikka oli Uhtuan suunnan oikea siipi,
Jyvälahti. Täällä sotatoimet olivat samanlaisia kuin Rö-
hön puolessakin. Pakilleni sattui pari pientä tapausta
jotka nyt kerron. Kuivamuonajaon yhteydessä jaettiin
punaviiniä. Minäkin ostin pojilta niitä osia, joten pakki
oli miltei täynnä. Aioin kait ottaa muutaman tuikun
murheeseen. Siihen tuli silloin Alik Huotari, joka tah-
toi ryyppyä. Minä sanoin, että hän säisi sen jos panisi
Pohjanmaan kautta ja tarjosin hänelle pakin. Hän rupe-
si juomaan ia katsoi todella pohjan pakista. Mutta sen

tien hän iuoksi korsusta ulos. Punainen läikkä hangella



Pst-q/kki asemissa Kiestingissä

jäi vain todistamaan, että mies kyllä joi, mutta sisukset
eivät pitäneet sisällä tuota kitkerää ainetta. Toinen ta-
paus oli tämä: Meidän porukkamme oli tullut Tornion-
jokivarren poikia täydennysmiehiksi, nämä olivat reilu-
ja poikia. Kotoaan he saivat hyviä paketeista. Tottapa
heidän kotiväkensä kävi ostoksilla Ruotsin puolella.
Sattui sitten niin, että Enbuskan Antti sai paketin, Pel-
lon poikia muuten. Kun hän aukaisi sen ja katseli pake-
tissa olevan läskin palasen yhtä laitaa: 'Tämä on 'här-

kiä", otti puukon ia leikkasi ne olosuhteet huomioon
ottaen ison palasen pois läskistdän, ja jakoi puhettaan:
'Tämän minä vien korsun akkunalle talitiaisille", ia vei
myös. Minä ajattelin! "Annas olla poika, kuinka kauan
luulet sen läskipalasen viipyvän siellä". Katsoin sopivan
tilaisuuden ja hain läskinpalasen pois. Pakin kannessa,
kamiinan päällä, rupesin sitä sitten paistamaan kun sii-
nä joku poika toiselta kysyi: "Onko korppikin saanut
paketin". Pianhan se tuli tietoon, mistä korppi läskin
sai. Siihen Antti lausumaan aidolla Tornion murteella:
"Perkelheen korppi, kun söi talitiaisen evhäät." Sattui
myös tällä tavalla, kun alatorniolainen sotamies Ailin-
pieti tuli lomalta hyvin täynnä olevan reppunsa kanssa,
niin kuin Tornion puolen pojat yleensä. Silloin me tam-
perelaisen sotamies Väänäsen kanssa olimme vailla hä-
neltä 'siviiliä' hän sanoi: "Saatte jos keitätte korvik-
keen". Minä juoksin heti hakemaan pakilla suohetteestä
vettä ia panin korvikkeet tulelle. Siinä sitten korviketta
ja siviiliherkkuja nautittaessa huusi vartiomies, että
karhu oli valvontalinjalla. Kaikki juoksivat silloin kar-
hua katsomaan, paitsi Väänänen ja minä. Me varmaan
panimme suurimman arvon Ailinpietin tarjoamille si-
viiliherkuille kuin karhun katsomiselle. Se olisi ollut
ainutlaatuinen tilaisuus nähdä luonnossa karhu mutta
näkemättä se tällä tavalla iåi.

Niin kului aika, mies ia pakki vanhenivat ja rutistui-
vat. Elettiin jo kevätkesäå 1944 pataljoonammekin oli
saanut uuden nimen se oli nyt Er.P 11, komentajana oli

majuri Nisula, komppanian päällikkönä oli kapt Fors-
ten ja joukkueen johtajana luutn Janson. Olimme kuul-
leet Kannaksen kovista taisteluista ja siitä, että muilla-
kin erelän rintamilla vihollinen liikehti kovasti. Hu-
huttiin että meidätkin siirrettäisiin sinnepäin. Ja hu-
hussa oli perää, sanoimme Uhtuan suunalle hyvästit ia
lähdimme, mutta minne, sitä emme tienneet. Juhan-
nuksen jälkeisenä päivänä nousimme Hyrynsalmella ju-
naan ja lähdimme kohti etelää ja Äanislinnan suuntaan
sen saimme jo matkalla tietää.

Matkaselän asemalla oli yksi vaunujono, iossa oli eva-

koitua sotilastavaraa mm. pakkeja ym. ruokailuvälinei-
tä. Pojat kävivät tarvikkeitaan vaihtamassa iopa aiheet-
ta. Minullakin olisi ollut tilaisuus, mutta ajattelin vain:
"Sotakaveristani en luovu". Tulimme perille Jessoila-ni-
miseen kylään Säämäjärven rannalle. Siihen iäimme
muutamaksi päiväksi'huilaamaan' ia påiväå paistattele -

maan. Vihollinen oli jossakin lähella tulossa. Sitä sekin
juorusi, kun kuormastoa, tykistöä ja viimeksi jalkaväen

miehiäkin kulki ohitsemme Suorneen päin. Viimein
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koitti se herki, eträ kaikki suomalaiset olivat jo meidän
takanamme. Olimme etuvarriossa. Kaikki vastuu vi-
hollisen pidättämisestä lankesi meille, sen me tiesim-
me.

Se oli heinäkuun alussa kun eräänä ilrana otimme
asemat vastaan Jessoilan kylän rakana olevalla korkealla
hariulla. Puolenyön jälkeen alkoi venäläinen jo liikehtiä
ja ampui rykistö[ään häirintätulta. Pataljoonamme oli
häly'tystilassa, ioren kaikki oli asemissaan omissa pore-
roissaan. Meidän komppaniamme oli pataljoonan va-
semmalla siivellä, joukkueemme oli komppaniamme
oikeassa laidassa. Komppanian vasen siipi ylettyi aina
Säämäjärven ranraan asti. Tassä järvi muodostui sellai-
sen lahden poukaman, joka ulotrui melkein maanriehen
ja rauratiehen kiinni ne kulkivar tässä ihan vierekkäin.
Niin ollen viimeiser miehet vasemmalla joutuivat ole-
maan asemissa lahden poukama selän takanaan. Maantie
ia rautatie kuuluivat komppaniamme puolustukseen.
Aamuyöstä alkoi sataa tihurtelemaan joren meillä kai-
killa oli manttelit yllä. Aamulla siinä kuuden aikaan al-
koi sataa kovasti ia samanaikaisesti alkoi vihollinen ty-
kistöllään 'paahtaa' rauraa asemiimme. Vähän jälkeen-
päin vihollisen jalkaväki teki kovan hy,okka;'ksen ase-

miamme vasraan. Tilanne oli kestänyr noin runnin kun
joukkueemme johtaja, hyvrn rauhalliseksi tunnettu
mies luutn Janson juoksi pitkin lioiaa ja sanoi: "Irtau-
rukaa nopeasri. Vihollinen on päässyr läpi komppanian

Röhon rantaa

vasemalta siiveltä". Emme varmasti tarvinneet toista
käskyä, kun reppu nousi nopeasti selkään ja lähdimme
iuoksemaan harjua alaspäin. Mutta edessämme harjun
alla oli noin kolmesataametriä leveä sr.ro, joka oli mel-
kein puuton ja pehmäkin, että saapas upposi siihen
nilkkaa myöten. Nopeasti siinä ajateltiin että nyt oli
kevennettävä painoa juoksemisen helpottamiseksi ja
niin lensivät reput seläsrä ja manttelit päältä, jättipä jo-
ku aseensakin samoin lensi reppu ja mantteli minunkin
seläsräni. Ja sitren kovaa juoksuun. Mutta kun olin
muutaman askeleen ottanut välähti aivoissani. Voi per-
hana pakki jäi. Palasin ottamaan pakkiani, mutta se oli
kahdella remmillä reppuun kiinnitettynä ja olisi vienyt
oman aikansa, kun niitä remmejä olisi piränyt näplätä
auki. Katsoin parhaaksi nosraa koko repun selkääni. Ja
niin sitä mentiin konepistooli kädessä ja reppu selässä.

Kuvittelin pakin sanovan siellä repun karolla: anna nyt
kaveri polsusaapaan lentää, kyllä minä koetan osaltani
rätä reppua keventää. Ja nirn tulimme suon ylitse. Sa-

non nyt vielä jälkeen päinkin että emme olleet viimeisiä
siinä pakoonjuoksussa, pakki ia minä. Mutta kaikkien
ei käynyt yhtä onnellisesti. Mm. oululaisen Esko Dorf -

fin matka päättyi tdö.lld. Muitten nimiä en muista. Siel-
Iä vasemmalla siivellä kävi vielä onnettomammin, pojat
kaikki eivät olleet kerinneet kiertämään sirä lahden
poukamaa, vaan olivat jouruneet uimaan. Mutta lahden
toiselle rannalle heistä ei selvinnyt muita kuin alik Pel-
lervo Sainio Oulusta. Muutamaa päivää myöhemmin
tämä sama mies kaatui Suojärvellä. Railakka poika ja

entinen ss-mies. Muista järveen joutuneista muistan so-

tamies Allan Usvalan Kemisrä. Hukkuivatko he vai
joutuivatko järveen ammutuiksi, kukapa sen rietää.

Perääntymisemme jatkui Hyrsylän mutkan kautta
Suojärvelle. Täältä erästä vastaiskua tehtäessä komppa-
niamme päällikkö kapt Forsten kaatui. Hän oli Tammi-
saaresra, hyvin peloton mies. Tässä taistelussa kaatui
edellämainittu Sainio. Perääntymisemme jatkui Äglä-
järven ja Aittojoen kautta Yläjärven tietä Tolvajärvelle.
Tällä välillä käytiin koviakin taisteluilta. Oltiin kerran
Jyvälahden rantaa
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motissakin. Tämä sattui heinäkuun 20 päivän paikkeil-
Ia Suojärven ja Korpiselän piräjien rajamailla. Mutra
sieltä tulimme väkirynnäköllä ulos. Paraljoona kuiren-
kin tappioita kärsineenä mm. ensimmäisen komppa-
nian päällikko kapt Valkonen kaatui. Hän oli Turun
miehiä. Komppaniasramme kaatui ainakin soramies
Yrjö Veskoniemi lappalaispoika Ivalosta. Kerron rässä

yhden tapauksen siitä kun olimme morissa: Sotamies
Huttunen täydennysmies sai pahan shokin. Hän oii hu-
kannut rekohampaansa ja lasisilmänsä ja juoksi vauh-
koontuneena edestakaisin karmealla eläimellisellä ää-
nellä huutaen.

Kun motista pääsimme pois, toimiterriin hänet hoi-
toon. Tolvajärvelle peräännyttyämme ja sinne asemiin
jäätyämme teki venäläinen voimakkaitakin hyokkayksia
asemiamme vastaan kovan tykistötulen rukemana.
Mutta ne asemar pidimme rauhanruloon asri.

Kotikaupunkiin, Ouluun, saavuttuani, piti varusreet
luovurtaa teknillisellä koululla. Jokaisella varusesineel-
lä oli oma kasansa, johon ne pantiin, niin oli pakeilla-
kin. Luovutin viimeisenä varusreena pakkini. Siihen
isoon pakkikasaan nakatessani kulunutta pakkiraiskaani
sanoin hiljaa: "Siinä on ruurin pakki". Katsoin vielä
hetken pakkiani ja sanoin sille näin ajatuksissani: "Äla
häpeä olemassaoloasi, olirhan omalla tavallasi yhtenä
nivelenä puolustamassa kansaamme sen kovina kohtalon
vuosina. n
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JATKOSODAN loppuvaiheissa JR ,8 oli raskasta 
- 

ja

osittain kiivastakin viivytystaistelua käyden vetäytynyt
Vammeljoen maastoon. Vetäytyessään sen I pataljoonan
2. komppania oli kärsinyt melkoisia menetyksiä, sillä
kesäkuun 10 p:nä 1944 iolloin seuraavat rähinät käy-
tiin, komppanian upseereista oli jäljellä ainoasraan
luutnantti Vehkaoja ja aliupseereista ei ollut ainoata-
kaan. Luonnollisesti miehistötappiotkin olivat olleet
suuret, vaikka täsmällisiä lukuja en voikaan osoittaa.

Nyt tämä komppania pysähtyi maanrien viereiseen
metsään ruokailua varten. Kuitenkaan ruokailua ei
päästy alkamaankaan kun vihollisen tykistö alkoi syytää
rautaa niille rienoille, joten henkensä pitimeksi komppa-
nian oli tärkeämpää siirtyä kuin ruokailla. Ja se siirtyi
melkoista hanhenmarssia joitakin satoja metre jd, maan-
tietä vetäytymissuuntaan. Tien oikealla puolella, jonkin
matkaa maantiestä, oli maantien suuntaisesti pitkä ja
kapea järvi. Sen eteläpäässä oli korkea rantapenkere ja
sen alla kapea kaistale tasaista rantamaata. Tähän tasdn-
golle luutnantti Vehkaoja pysäytti komppaniansa.
Täyttä suojaa tykistön tulta vastaan sekään ei antanut,
mutta kuinkin korkealla penkalla räiähtävien kranaat-
tien sirpaleet lensivät miesten ylitse ja järveen pudon-
neista kranaateista sirpaleita ei juuri tullut. Aluksi
luultiin että tuli oli keskitetty nimenomaan ruokailua
suunnittelevaan komppaniaan, mutta pian voitiin tode-
ta ettei niin ollut koska sitä tuli tasaisesti kaikkialle
maantien tienoille ja siitä oikealle 2r0-3OO metrin
päähän eli viivytysasemiimme saakka. Se oli voimakasta
häirintätulta.

- 
Korkeita vesipatsaita veli venäläinen nostattelee,

lausahti sotamies Arvo Uusipaikka.

- 
Kun ei ole muutakaan hommaa, jatkoi joku.

- 
Mutta tuolta saisi varmasti kaloja, innostui Uusi-

paikka.

- 
Mene hakemaan jotta saadaan lounas, kun se sop-

patykkikään ei tule! leukaili lääkintämies.
Vihollinen tuntui ankarasti painosravan viivytysase-

miamme, koska sieltä oli kuulunut konetuliaseiden pa-
patus kaiken aikaa ja nyt niiden räiske tuntui yhä kiih-
tyvän. Joitakin poikia nousi rantapenkereelle nähdäk-
seen mitä sen takana tapahtuu. Ja he näkivät viivytysa-
semistamme tulevan miehiä ryömien ja kontaten jahar-
janteen taakse päästyään juoksevan maantielle. Joitten-
kin vaatteet olivat aivan riekaleina. Osa heistä tuli il-
man puseroa, muutamat ilman lakkia. Vihollisen pai-
nostus alkoi käydä yli voimien. Lähetteiäkin juoksente-
li, tullen mennen.

Tätä näytelmää ei ollut kestänyt montakaan minuut-
tia kun luutnantti Vehkaoja huusi:

- 
Valmistautukaa!

Niin ruokailu jäi vain haaveeksi ja komppania alkoi
levittäytyä harjanteen rakana, lähteäkseen viivytysase-
missamme taistelevien avuksi. Kun komppanian oli
edettävä tykistötulen alaisena se jo yksistään pakotti
apujoukon hajaantumaan, mutta sen lisäksi vihollinen
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saattoi olla pääsemässä 
- 

tai jo päässytkin viivytysase-
miimme ja nämä mahdollisuudet vielä lisäsivät levit-
täytymisen tarvetta. Näistä syistä komppania levittäy-
tyi alusta alkaen taisteluketjuun.

Levittäytymisvaiheessa komppanian ohitse kulki
kaksi tuntematonta miestä, luutnantti ja kersantti. He
puhuttelivat joitakin miehiämme ja menivät omille
teilleen.

Heidän käytöksessään oli jotakin outoa ja niin mei-
käläiset miehet keskenään johtuivat pohtimaan mitä
miehiä he olivat. Kysymyksiinsä he eivät saaneet tyy-
dyttävää vastausta ja niin asiajåi kiusallisena painajaise-
na joittenkin poikien mieleen. Useimmat kuitenkin
pian unohtivat koko asian.

Eteneminen alkoi korkealta harjanteelta ja piti jatku-
man syvän notkelman kautta toiselle harjanteelle, noin
Vetäy§minen Vammelsuusta melsiä myöten,
mukana urhoollisia lottiakin

&;ff;t-;ffi*ryry
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tllanne
150 metrin päähän, jossa viivytysasemar sijaitsivar.
Suunnitelma oli edetä salaa mahdollisimman pitkalle,
siltä varalta että jos vihollinen jo olisi päässyt asemiim-
me. Notkelmassa kasvoi harvakseen noin miehen mit-
taisia kuusia, niiden suojassa miehet syöksyivät kuma-
rassa puulta puulle. Kranaatit räjähtelivät kaikkialla, ei
tosin taajaan mutra kuitenkin niin, että se pakotti heit-
täytymään maahan tämän tästä. Siitä johtuen jorkut
miehet konttasivat, toiset ryömivät käyttäen suojanaan
korkeita mättäitä, kiviä ja kantoja. Kaiken aikaa kone-
kiväärit syöksivät kiivasta tulta, pk:t papattivat ja ki-
väärit räiskivät, murra näillä oli suurimmaksi osaksi
vain moraalinen vaikutus, koska vihollisen tuli suun-
tautui harjanteella olevia asemiamme vastaan ja etene-
minen tapahtui toistaiseksi kuolleessa kulmassa.
Komppania eteni ääneti, se luikerteli kuin käärme.
Metri metriltä se lähestyi hariannetta ja vihollista.
Komppaniassa oli hyvä henki, sen taistelutahto oli järk-
kymätön.

Notkon pohja oli märkä, siellä oli jopa suuria vesi-
lammikoita. Miehet kastuivat melko perusteellisesti.
Uusipaikkakin totesi olevansa niin märkä ettei kuivaa
paikkaa ollut muualla kuin hartioilla.

- 
Tämä vielä puuttui, ajatteli hän.

Ennestään hän oli väsynyt ja nälkäinen 
- 

pelottikin,
ja oyt vielä tämä suossa uinti.

- 
Mutta periksi en anna, ajatteli hän edelleen ja

konttasi päättävästi kaatuneen puunjuurakon taakse.
Komppania oli enää l5-2O metrin päässä tavoit-

teestaan, kun ketjua pitkin tuli käsky:

- 
Toinen komppania vetäytyy!

Sotamies Tienhaara välitti käskyn Uusipaikalle ja sen
jälkeen aseveljet hieman lähestyivät toisiansa ja Uusi-
Vammelsuun motista vetäytwät miehet
odottamassa turhaan muonitusta

paikka kysyi:

- 
Mitä tämä tarkoittaa?

- 
En ymmärrä, eihän tästä olisi kuin hyvä loikkaus

harjanteelle.

- Ja vihollisen tuleltakin olemme melkein kuollees-
sa kulmassa. Tämä on ihan käsittämätöntä.

Kaverukset alkoivat tarkastella komppaniansa muita
miehiä ja totesivat, että he olivat alkaneet vetäytyä sitä
mukaa kun olivat välittäneet vetäytymiskäskyn. Näin
he, äärimmäisinä oikealla sivustalla, olivat jääneet

kauaksi jälkeen keskustasta, josta käsky todennäköisesti
oli lähtenyt. Kaverukset alkoivat vetäytyä kiireesti ja
pääsivätkin kommelluksitta lähtökohtaansa. Siellä
luutnantti Vehkaoja oli hurjana ja tiukkasi komppa-
nialtansa:

- 
Kuka täällä käskee?

Vastausta hän ei saanut, sillä kukapa muu hänen
komppaniassansa olisi käskenyt kuin hän itse. Olihan
hän ainoa upseeri ja aliupseereita ei ollut lainkaan. Hä-
nen puheestaan tavallinen rivimies sai semmoisen käsi-
tyksen, ettei hän ollutkaan antanut veräytymiskäskyä.
Mistä sitten käsky oli lähtenyt? Sitä ei kukaan tiennyt,
mutta jotkut pojat jo supattelivar runrematromasta
luutnantista. Kukaan ei tiennyt sitäkään mikä hän oli
ollut miehiään, tai minne hän oli mennyr.

Kun komppania oli ollut pitkässä ketjussa iavedyty-
miskäskyn välitettyään miehet olivat alkaneet vetäytyä,
niin komppania oli hajonnut entistään laajemmalle alal-
le ja näin ollen ei enää ollut ollut päällikkönsä johdetta-
vissa. Lukuun ottamatta ehkä Vehkaojaa lähinnä olleita
miehiä, kukaan ei tiennyt mitä käskyjä hän mahdolli-
sesti oli antanut vetäytymisen pysäyttämiseksi. Tunnet-
tu tosiasia vain oli se, että komppania kokonaisuudes-
saan oli kokoontunut lähtökohtaansa, tuntemattoman
järven eteläpäähän.

Eräässä mielessä tämä oli tyypillistä suomalaista kor-
pisotaa, jossa tavallinen rivimies ei tiennyt missä hän
taistelee. Oli vain iso metsä ja siellä harjanne ja sen vie-
ressä rotko, ja niissä käytiin verinen taistelu. Taistelu,
iota ei milloinkaan tulla kirjoittamaan sotahistoriain
lehdille. Sen taistelijat, sankaritkin, olivat pian vain
tuntemattomia sotilaita. Mutta oleellisin asia heille oli
selvä, he tiesivät minkä puolesta he taistelivat.

Ilman suurempaa purnausta komppania oli valmis al-
kamaan saman operaation uudelleen. Tällä välin tilanne
oli kuitenkin vaikeutunut, koska vihollinen oli jo huo-
mattavilla osillaan pureutunut viivytysasemiimme, ku-
ten hetkistä myöhemmin jouduttiin katkerasti totea-
maan. Komppanian levittäytyminen ja eteneminenkin
alkumatkalla tapahtuivat aivan samoin kuin edellisellä-
kin kerralla. Eteneminen jatkui salassa jonkin verran
notkon puolivälin ohi, mutta silloin asemiimme pureu-
tunut vihollinen avasi tulen. Onneksi suurimmalle
osalle ketjuamme se aluksi vainosi vain keskustaa, joten
molemmat sivustat voivat vielä edetä suhteellisen rau-
hassa. Uusipaikka ja Tienhaara kamppailivat äärimmäi-
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Räjähtävien kranaattien
ia puiden sirpaleita
ilmassa

Venäläiston hyökkäys on
iuuri toriuttu. Suomalainen
fst-ryhmä Vammelsuussa

sinä oikealla, kuten äskenkin. Edellinen oli jo pääse-
mässä juurakkonsa taakse, kun heirä kohti avattiin kii-
vas kk-tuli. Silloin Uusipaikka katsoi parhaaksi mulah-
taa vesilätäkköön, jota hän juuri oli kiertämässä. Hän
painautui tiukasri pohjaa vasren ja siinä hän räpiköi
kuin sammakko, yrirtäen pitää kp:nsa kuivana.

- Kunpa tulisi pienikin tauko niin voisin syöksyä
juurakkoni taakse, ajatteli hän. Hetken kuluttua hän
hivuttautui hiukan ylemmäksi lätäkösrään, veti oikean
jalkansa sopivaan ponkaisuasenroon. Samalla hetkellä
hän näki Tienhaaran syöksyvän, silloin hän ponnahti
aseveljen perään ja syöksyi juurakon suojaan.

- Se onnistui, iloitsi hän.
Koska hänellä nyt oli miellyträvämpi asema kuin äs-

keinen vesilätäkkö, hän saattoi huomioida eträ kautta
linjan kävi ankara konetuliaseiden räiske puolin ja toi-
sin. Jostakin vasemmalta huudettiin:

- Lääkintämies tänne!
Pojat syöksyivät lyhyin syöksyin vihollista kohti.

Taisteluhaudoissa oli räysi miehitys, he olivat vain ryh-
mittyneet kansallisuutensa mukaan ja he tulittivar eri
suuntiin. Räiske oli korvia huumaava. Kuului haavoit-
tuneiden valituksia. Jälleen huudetriin:

- Lääkintämies!

- Lääkintämies!
Uusipaikka ehti vielä nähdä miten Ilmajoen poika,

suuri purnaaja murta komppanian urhoollisin lääkinrä-
mies Sulo Pukkila, sitoi haavoitrunuma maaten. Eräässä
vaiheessa hänellä oli kirjaimellisesri ase kädessään ja si-
de toisessa, kun hän jakoi oikeutta. Päälle pakkaava vi-
hollinen sai 9 mm:stä ja aseveli siteensä.

Uusipaikka ryömi kaatuneen puun suomassa näkö-
suojassa yhä lähemmäksi vihollista. Hän pääsi vikkelän
Tuomas Tienhaaran tasalle, jopa hieman edellekin. Sil-
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loin vasemmalta kuului huuto:

- 
Rynnäkktirin!

Sitä seurasi raikuva huuto, mutta kaveruksilla ei ol-
lut aikaa huomioida miten rynnäkkö edistyi. Tienhaara
oli pannut tarkasti merkille mistä kohdasta heitä tuli-
tettiin konekiväärillä. Nyt hän oli suunnannut oman
konepistoolinsa siihen kohtaan ja odotti milloin viholli-
sen pää- tai päitä nousisi. Rynnäkköhuuto hermostutti
vihollisen, niin että kolme päätä nousi liki toisiaan ta-
vallista korkeammalle, tietenkin nähdäkseen mitä he
voisivat tehdä. Mutta Tienhaara oli nopeampi, hänen
konepistoolinsa puhui kiukkuisesti ja vapautti viholli-
set kaikista toiminnoista. Itse hän syöksyi hurjasti
eteenpäin, saavutti taisteluhaudan ja hyppäsi siihen.
Uusipaikka aivan häkeltyi Tienhaaran raisusta je no-
peasti toiminnasta, eikä heti osannut tehdä mitään. Soi-
nin poika kuitenkin vilkaisi miten aseveli toimii ja
huusi hänelle.

- 
Tulel

Silloin Uusipaikkakin pani kirivaihteensa päälle ja
lähti syöksymään taisteluhautaa kohti. Sen saavutet-
tuaan hän syöksyi suin päin hautaan ja putosi vihollis-
vainajien päälle, jotka Tienhaara oli juuri vaientanut.
Koska hän totesi putoavansa melko holtittomasti räh-
mälleen, niin pudotessaan hän rempaisi päänsä taakse-
päin ettei löisi kasvojaan taisteluhaudan pohjaan. Sil-
loin hän huomasi, että konepistooli oli suunnattu hä-
neen 4-5 metrin päästä, sekä että sitä hoiteli hurjan-
näköinen mies.

- 
Tappaa se, välähti kuin salama hänen mieleensä.

- 
Omiahan tässä ollaan, sai hän sitten sanotuksi.

Mies naurahti konepistoolinsa takana ja sanoi:

- 
Kyllä Vimpelin pojan elämänlanka oli nyt niin

ohut ettei se ikinä ole ollur niin ohut.

- 
Niin minustakin tuntui, vastasi Uusipaikka kal-

peana.
Vasemmalta komppanian poikia oli päässyt taisrelu-

hautaao ennen Uusipaikkaa ja he olivat lähteneet vyö-
ryttämään sitä ja näin saman komppanian pojat kohtasi-
vat toisensa. Tämän kohtauksen aikana Tienhaara oli
käynyt oikealla, varmistamassa taisreluhaudan tyhiyy-.
den, ja rodennut haudan päättyvän seuraavan mutkan
takana. Tämä oli kiireesti kyhätry viivytysasema, jonka
taisteluhaudat olivat ,0-100 metrin pituisia pätkiä ja
niiden välissä oli kaivamattomat kannakser.

Vihollinen oli jo suurimmaksi osaksi miehittänyt
taisteluhaudat, joista se kuitenkin karkoitettiin, aina-
kin hetkeksi, sen erittäin vahvasta tulivoimasta huoli-
matta. Karkoitus vaari meilrä 5 vaikeasti haavoittunut-
ta ja useampia lieviä haavoittumisia.

Näin sekava tilanne oli selvitetty, kun luutnantti
Vehkaoia vielä selvitti erään epäselvän asian varsin mut-
kattomasti.

- Jos teistä joku vielä näkee sen tuntemattoman
luutnantin, taikka kersantin, niin heidät on heti am-
muttava. !



DESANTIN
SAUNA.
MATKA

IMPI KALLIOINEN

ffÄUÄ Kannaksella oli rauhoittunut. Rintama oli
siirtynyt kauas vanhan njan taakse. Oli kesä 1941.

Siviiliväki alkoi palata kotipaikoilleen. Kaikkia vai-
vasi koti-ikävä, halu päästä takaisin synnyinseuduil-
leen. Kaikki, jotka vain kykenivät lähtemään kävivät
paperisotaa matkalupien saamiseksi, sillä se oli ensin
saatava, muuten ei matkaa kannattanut ajatellakaan.
Tällaisen matkaluvan hankkivat minunkin vanhempani
ja niin alkoivat matkavalmistelut kohti maapallon kol-
marra napaa, Kivennapaa. Oli saatu tietää, että koti oli
asutravassa kunnossa, vähäisiä kranaatin reikiä lukuu-
nottamatta. Kun matkustuslupa oli sitten saatu ja vä-
häiset tavarat pakattu, alkoi kotimatka kaukaa Hämees-
tä, Luopioisista, Rautajärven kartanosta.

Kartanon silloisen isännän, insinööri Pätiälän lah-
joittamin eväin ja onnentoivotuksin lähtivät vanhempa-
ni matkaan kohti Lipolan kylää. Olihan kotimme niin-
sanotussa Lipolan mutkassa ja matkaa vanhalle valta-
kuntien väliselle rajalla noin kilometrin verran.

Matka sujui hyvin ja kun saatiin aukaista oman kodin
ovi, tuntui elämä täydelliseltä. Eivät pelottaneet enää

paljon puhutut miinat eivät liioin mahdolliset desantit.
Olihan koti paras turvapaikka.

Tämän turvapaikan vanhempani jakoivat setäni per-
heen kanssa, koska heidän kotinsa oli palanut. Setäni
asui vaimonsa ja kahden tyttärensä, Toinin ja Tertun
kanssa meillä niin kauan kuin heidän kotinsa "aseveli"-

talo valmistui. Terttu oli silloin 1l-vuotias ja Toini
muutamaa vuotta vanhempi.

Tämä kodin antama turva ei ollutkaan täydellinen,
sen he tulivat piankin kokemaan. Sen rikkoi hetkeksi
desantin tekemä pikavierailu, ja siitä on äitini kertonut
minulle seiraavaan tapaan:

- 
Olimme lämmittäneet saunan, valmistauduimme

lähtemään kylpyyn kun tuvan oli avautui ja sisälle työn-

ryi isokokoinen sotilas, joka oli aivan suomalaisen soti-
laan näköinen. Ennätin kuitenkin ajatella, että mikä
ronttu tuo on kun ei koputtanut oveen sisälle tulles-

saan, niinkuin tekivät kylässä asuvat muut sotilaat.
Hän oli lisäksi aivan tuntematon mies.

Ajatukseni keskeytyivät äkkiä vieraan lausuessa "hy-
vää päivää tätisein". Tuskin olisin pommin putoamista-
kaan enempää pelästynyt kuin nyt pelästytti tuon vie-
raan lausuma yksi ainoa sana, "tätisein". Tajusin heti et-
rei tulija ollut ainakaan omia sotilaita, vaan suomalaisen
manttelin sisälla oli paljon puhuttu desantti. Olin nuo-
ruudessani joutunut niin paljon tekemisiin inkeriläisen
siviiliväestön kanssa, että tuo yksi ainoa sana palautti
mieleeni heidän puheessaan ominaisen murteen ja siksi
olin heti varma vieraamme syntyperästä.

Rintamasotilaat olivat usein kertoneet kuinka kuole-
manvaarassa oleva ennättää muutamassa sekunnissa ker-
rara koko elämänsä taipaleen mielessään ia niin kävi mi-
nullekin. Muutamassa silmänräpäyksessä ennätin kerra-
ta kaikki mahdolliset ja mahdottomat neuvot, mitä
meille oli iaettu jos tällainen tilanne tulee eteen, mutta
mikään ei tuntunut nyt tuovan aPua. Yritin vastata
mahdollisimman rauhallisesti hänen hyvän illan toivo-
rukseensa ja pyysin vierasta istumaan, koko aian ajatuk-
seni vilistivät samaa ympyrää, mitä nyt alkaa tapahtua

la mikä meidät pelastaa, mutta ratkaisua ei tuntunut

Rajajoen yli Lipolan kohdalta
luleva tie ia silta



Iöytyvän. Jos lähdemme pakoon, ammutaan meidät
varmasti, jos taas jäämme paikoillemme on sama vaara,
sillä r,ieras istui koko ajan oikea käsi manttelin taskussa.
Arvelin siellä olevan jonkin aseen, 1a tamd epäilykseni
osoittautuikin myöhemmin oikeaksi. Sydän löi pelosta
niin, että luulin jo vieraankin sen kuulevan. Kaikki toi-
setkin tuvassa olijat näytrivät olevan saman pelon la-
mautramia, sillä jokainen oli havainnur jotain outoa,
mutta kukaan ei voinut aurraa, eikä edes rarkalleen
tiennyr mistä pelko johtui. Isä yritti epätoivon vimmal-
la tehdä sätkää, murra mitään valmista siitä ei tullut
kun rupakat aina putosivat lartialle.

Viimein tuli mieleen ajarus, että ei tässä pahemmin
kay kuin on sallirru. Yritetään suosiolla voitraa alkaa,
jos se auttaisi ja kenries satruisi suomalaisia sotilaira
poikkeamaan talossa rai vieras Iähtisi tiehensä. Koetin
hallita pelkoni ja aloin kysellä vieraan kuulumisia ja
mistä päin hän on kotoisin, kun ei ole aikaisemmin
meillä käynyt. Vieras osoittautui sangen rauhalliseksi ja
purheliaaksi enkä luule hänen huomanneenkaan sirä, et-
ta olimme tietoisia hänen henkilöllisyydestään. Omalla
murreellaan hän alkoi kertoa tarinaansa, joka tietenkin
oli alusta loppuun keksittyä. Hän kertoi olleensa toisten
kanssa mersässä joirakin lankoia verämässä, ya kun vesi-
sade oli heidät kastellut, oli hän saanur kersantilta lu-
van käydä kuivaamassa vaaueitaan. Hän kertoi vielä
nähneensä saunan piipusra nousevan savua ja pyysi pääs-
tä yöksi saunaan.

Asiar runruivat jo luisravan varsin rauhallisesti ja

aioinkin jo roivoa, että selviäisimme jurusta pelkällä
säikähdyksellä, jos kohta vieraan käsi ei he_rkeksikään
noussut pois raskusta. Annoin hänelle luvan yöpyä sau-
Kivennavan Lipolan kylä rajalla

- r , .. ;- . r',!l;#:. r' 't ' *-,-:s"',

nassa kunhan me talonväki olemme käyneet kylpemäs-
sä. Vieras suostui tähän hyvillä mielin ja vakuutti, ettei
hänellä ole minkäänlaista kiirettä, kersantti kun oli an-
tanur luvan vaikka yöpyä, elleivät vaatteet pikemmin
kuivr.risi.

Vaikka kaikki tunrui näin ollen selvältä mietin sen-
tään kuumeisesti millä tavalla saaraisiin viedyksi sana

vieraastamme parinsadan metrin päässä olevaan Ilosen
taloon, jossa asui sotapoliiseja. Tata parhaillani miet-
tiessäni välähti mieleeni edellisenä iltana Toinin kanssa
käyr1' keskustelu. Yöllä oli kuultu lentokoneen Ientävän
Lipolan kylän yli Venäjän suunnasta. Vaikkakaan tällai-
set lennot eivät olletkaan millään tavoin harvinaisia, he-
rättivät ne kuitenkin aina siviilien keskuudessa arvailu-
ya, että mikähän senkin lennon tarkoirus mahtoi olla.
Olimme näet kuulleet, että lentokoneet pudottivat
myöskin desantteja, eikä yksinomaan pommeja. Kes-
kustelun yhteydessä kysäisin Toinilta mitähän me teki-
simme, jos meille tulisi sellainen vieras. Toinilla sattui
olemaan pieni puukonnysä kädessä )a hän lupautui arve-
Iematta nitistämään sellaisen vieraan sillä puukolia.
Keskustelu päätryi nauruun ia leikinlaskuun, mutta nyt
olikin rosi edessä. Kaikesta huolimatta palautuivat nuo
Toinin sanat mieleeni ja kysyinkin häneltä, että missä
se sinun pieni puukkosi nyt oni' Tällainen pieni ja lei-
killinen kysl,mys laukaisi sen jännit1'ksen, jonka vallas-
sa sillä hetkella olimme. Ainakin se tuntui siltä ja niin
jaksoimme kestää, mikäli sitä nyt jälkeenpäin ajattelen,
vieläkin kovemman jännityksen ja pelon kuin alussa

koimme. Eihän asia vielä ollut loppuun pelartu, ajatte-
Iin. Olin tarvitsevani tuota pikkr-rpuukkoa ja sitä etsies-
säni pääsin epäilystä herättämättä toiseen huoneeseen.
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Siellä oli mainitsemani 13-vuotias Terttu-tyttönen ia
käskin hänen hypätä ulos ikkunasta ja juosta vilistää sa-

iaa peltoa pitkin viemään sanaa sorapoliiseille. Puukon
etsiminen jäi sikseen, palasin takaisin rupaan pitämään
vieraalle seuraa samalla ihmetellen mihinkä kummaan
se puukko oikein on kadonnut.

Nyt alkoi pelko todella kasvaa, vaikka se välillä jo
olikin hellittänyt orettaan. Jokainen ajatteli vain sitä
hetkeä kun sotapoliisit avaavat oven. Mitähän hirveitä
sitren tapahtuu? Jokainen pelkäsi pahinta. Enhän minä
tietenkään tästä kenenkään kanssa voinut jutella, mutta
paljastavathan ihmisen kasvot sekä hermostuminen aina
jotakin hänen mielialasraan. Pahinta jokainen pelkäsi ja
minäkin olin varma siitä, että elämäni viimeiset mi-
nuutit ovat elettävinä. Vieras rietenkin ampuu sorapo-
liisit tai sotilaar ruohon ovelle ja meidät roiser samaan
kasaan. 

- 
Mitään ei ollur tehrävissä, oli vain odotetta-

va. Ja kyllä näyttää pitävän paikkansa se sananparsi, et-
tä "odotravan aika on pitkä". Sillä pitkälrä se tuntui.

Iäisyydeltä tuntuneen odotuksen jälkeen 
- 

itse
asiassa ihmeteltävän pian 

- 
näkyi tiellä kaksi sorilasta,

jotka tulivat taloamme kohden. Laskin nyr vain sekun-
teja, koska alkaa paukkua, sillä desantin käsi oli yhäri
taskussa. Sotilaat tulivat rauhallisesti sisälle, istuutui-
vat ja alkoivat keskustella meidän kanssamme. Vierasta
he eivär olleer näkevinäänkään. Yhtään laukausta ei am-
muttu eikä kukaan kuollut, vaikka minä taisin olla jo
tarpeeksi kuollut pelosta ilman ampumistakakin. Jon-
kin aikaa istuskeltuaan sotilaat alkoivat kysellä vieraan
kuulumisia ja hän kertoi samat lorut kuin minullekin ja
lisäksi, että oli saanut emännältä luvan olla yötä saunas-
sa. Sotilaat ehdortivar "vieraalle" lähröä naapuriin, kos-
ka siellä olisivat suuremmar tilat kuivata märät vaarteet
kuin meillä, ja vieras suostui esitykseen. Tekemäträ
pienintäkään vastarintaa hän lähti kävelemään sotilait-
ten välissä naapuritaloa kohti, siellähän olisi parempi
majapaikka. Näin me vapauduimme vieraastamme sekä

kuoleman pelosta ja pääsimme jatkamaan kesken jää-

nyttä saunomista.
Vasta uudessa majapaikassa, joka itse asiassa olikin

sotilaiden majoituspaikka, nämä sotilaat, tai parem-
minkin sotapoliisit, tarkastivat muukalaisen perin poh-
jin. Tasku, jossa käsi oli niin tarkoin pysynyr sisälsi ve-
näläisen Naganrevolverin, varmistinkin valmiiksi pois-
rettuna ja lisäaseistuksena häneltä löytyi vielä munakä-
sikranaatteja. Panee pakostakin ihmettelemään mikä oli
se voima, joka esti häntä näitä käyttämästä.

Sotapoliisit saivat myös selville, että heitä oli ollut
kaksi miestä, jotka juuri se yöllinen lentokone oli pu-
dottanut. He olivat kuitenkin joutuneet niin kauaksi
toisistaan, etteivät hakemallakaan päässeet yhteen ei-
vätkä näin olleen voineet suorittaa heille annetrua teh-
tävää. Radio ja kaikki muutkin varusteet olivat kaveril-
la, jota ei löytynyt ennenkuin tämä toinen desantti jou-
tui kiinni. Mutta kiinni joutui toinenkin. Hänet tavat-
ciin jostain Lumisuon tienoilta. Niin olivat radiolähe-

tykset päättyneet ennenkuin ehtivät alkaakaan.
Kohta tämän jälkeen tuotiin sana, että emäntää tul-

laan kuulustelemaan jutun johdosta ja käskettiin pysy-
rellä kotona määrättynä päivänä. Sekin päivä aikanaan
koitri ja sotaherraa tuli kovasti, mutta nyt ei enää lain-
kaan pelottanut, ainoastaan hieman hävetti kun tällai-
seen mökkiin tuli herroja, joilla oli kultaista nauhaa ja
rähteä sekä merkkiä monenlaista vaikka millä mitalla.
Enhän minä niistä mitään ymmärtänyt, mutta sen käsi-
tin, että höyliä herroja kaikki olivat ja puhuivat oikein
mukavasti. Yksi kirjoitti kaiken muistiin mitä toinen
minulta kyseli. Ja jälkeenpäin sain kuulla, että yksi
herroista oli ollut aivan kenraali Sihvo, mutta sitä minä
en tiedä, oliko vai ei. Mukavia miehiä kaikki kuitenkin
olivat ja poislähtiessään joku herroista vielä lupasi, että
rämä kunnia tullaan aikanaan emännälle palkitsemaan.
Minä en kylläkään ymmärtänyt miten tällainen pitäisi
palkita, koska mielestäni siinä oli palkintoa yllin kyllin
kun saimme pitää henkemme. Pyysin kuitenkin, että
korjaisivat sen "Kirpun oli kuulemma ollut sen

desantin nimi 
- 

sellaiseen paikkaan, että ei enää toista
vierailua pääse tekemään. Se pyyntö luvattiin kyllä
tayrGn ja täytettiinkin.

Kului pitkästi aikaa. Vaihtui jo vuosiakin ja desantti
oli jo täysin unohtunut. Sitten toi posti eräänä päivänä
ilmoituksen, etilt 25 km:n päässä olevasta postikontto-
rista olisi noudettava fokin kirjattu lähetys. En kuole-
maksenikaan osannut kuvitella mitä siellä mahtoi olla.
Ei siis muura kuin hakemaan lähetystä. Postikonttorissa
oli iso, ruskea kirjekuori ja kun se kotona aukaistiin oli
sisällä luvattu palkkio: II luokan Vapaudenmitali

Isänmaan nimessä

la
Suomen Puolustusvoimain Ylipäällikkönä

olen minä
ansioistanne sodassa 194 1

antanut Teille
talollisen vaimo
Amalia Eloranta

II luokan Vapaudenmitalin
Sotamarsalkka Mannerheim

Päämajassa v. 1942.
En tietänyt mitä tehdä tai ajarclla kun pidin tätä mi-

ralia kädessäni. Jos se asia, josta tämä mitali tuli, oli
meille ollut vakava hetki, pelkoa jahätää täynnä, eivät
sitä ole herratkaan leikkinä pitäneet, koska tällainen lä-
hetettiin.

Tämän tarinan kertoi äitini lomalla kaydessäni, sillä
palvelin noihin aikoihin eräässä linnoituspataljoonassa,
mutta tuo kertomus on jäänyt mieleeni melkein sanan

tarkkuudella, aivan kuin olisin itse elänyt nuo iännittä-
vät hetker. Nyt on äitini jo kuollut, mutta tuo mitali
on raameissa lasin alla äidin kuvan vieressä kotini sei-
nällä ja vielä nytkin se vie ajatukset joskus kauas Lipo-
Iaan, tuohon jännittävään iltahetkeen, joka kuitenkin

--l

173

sai onnellisen lopun.



Vi i meiset päiivät Suoiä rvel lä
kesäkuussa
1944 IRMA HEINONEN

ALAKULOISINA marssivat laihat miehet likaisissa
kamppeissaan pitkin kiemurtelevaavanhaa tietä, ei pal-
jonkaan kärrytietä levedmpää, joka nähdäkseni ainoana
yhdyssiteenä rautatietä ja epälukuisia polkuja lukuun-
ottamatta, mutkaisena kulki Koti-Suomeen yli Talviso-
dan rajan. Perääntyminen oli menossa. Vihollinen pai-
noi täysin tulivoimin, linjat olivat pettäneet Kannak-
sella, mottiinjäämisen pelko Itä-Karjalan joukkoien
kohdalla oli nähdäkseni suuri. Täytyi perääntyä hyvässä
järjestyksessä. Kolmatta päivää olin katsellut tätä surul-
lista näytelmää sivulta. Nyt olivat kai jo viimeisetkin
menossa kotiin päin. Mistähän nämäkin tulivat? Luuli-
sin Aunuksen kannakselta, ehkä Syväriä myöten, Äa.ri-
sen seudulta ja mahdollisesti Maanselän tienoilta. Tyk-
kipatterit näyttivät menevän viimeisinä, oli juhannuk-
sen aika, ja juhannuskoivut naamioivat nyt tykkejä ja
hevosia, jotka kolmena parina vetivät pattereita. Hevo-
setkin olivat tulossa kotiin päin. Ne oli kotitalleistaan
monia vuosia sitten myös kutsuttu sotapoluille. Paljon
olivat nämä nelijalkaiset, ihmisen ystäviä kaikista kärsi-
myksistä huolimatta, kokeneet kylmää, nälkää ja kurjaa
elämää, kuten sotilaatkin vuosia. Paljon oli myös hevo-
sia kaatunut ja haavoittunut, joka niissä olosuhteissa
useinkin merkitsi samaa. Kuinka palion vielä tulisi ta-
pahtumaan näin. Sen tiesi vain Luoja. Koskahan näille
sotahevosille pystytetään muistopatsas, sotakoirille on
jo niin tehty luullakseni, ajattelin.

Siinä hevosparat ponnistelivat jo tasamaalla, arvata
saattaa, mitä sitten ryteiköissä ja louhikossa, kun patte-
ria siirrettiin paikasta toiseen. Ensimmäisen hevosparin
vasemman puoleisen selässä satulassa istui ohjaamassa
tosi iockey, pieni ja laiha sotilas. Vuosia sitten olivat
miehet painuneet toiseen suuntaan, nyt oli käsky takai-
sin. Masenruneen ja laihan nakOisina painuivat pojat
länteen, olihan valoisaa näin juhannuksen tienoilla yötä
päivää. Laihoja olivat pojat, lieneekö heidänkin huolto-
portaassaan tapahtunut vuotoja, olin palfonkin kuullut
huhuja, eihän sitä kaikkea pystytty valvomaan, eihän
taas pelkällä näkkileivdllä ja keitolla ilman sattumia ja
särvinrä paremmassa kunnossa pysykaan. Tietäen eräit-
ten tyyppien haikailemättömyyden, uskoin niin myös
tapahtuneen monessa tapauksessa.

Mielen täytti ahdistus. Kuinka pitkalle on perään-
nyttävä, että saataisiin muodostetuksi taas kestävät lin-
iat. Vai toistuisiko historia. Suomen sodan aikana 1808

-09 
perääntyivät sotajoukkomme vihollisen ahdista-

mina aina silloisen emämaan Ruotsin Länsi-Pohjaan as-

ti. Mieleeni on iäänyt tällöin kenraali von Döbeln'in
puhe tälle ryysyarmeijalle, joka vaikkapa oli ruotsalai-
sen pitämä, oli tosi isänmaallinen ja järkyttävä. Kansa
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Kir.ioittaian
"Oma kuva"

Väsyneet miehet peräy!^/ät
alakuloisina

painui tällöin piilopirtteihin vihollisen ialoista. Neuvo
oli silloin: "Pelastukoon ken voi". Aikoia on eletty en-
nenkin. Sehän on ollut kohtalomme aikojen alusta. Oli-
han se kummaa, kun Ruotsinvallan aikana Suomen
miehet joutuivat sotiin ympäri Eurooppaa, vieläpä us-

konsotiin kaiken kukkuraksi. Niinhän sitä todella men-
neerkin sukupolvet olivat sotiin ioutuneet. Voi vain to-
deta, kuten viisas Salomo tuhansia vuosia sitten: "ei mi-
tään uutra auringon alla". Niin ei ollut tämäkään tilan-
ne, missä nyt olimme.

Vähitellen miehet ia hevoset painuivat tien pieliin,
oli pakko etsiä turvaa 

- 
"r1gs5[ poikiansa suojaa" 

-,kun hävittäjä toinen toisensa perästä lasketteli tien
suunnassa matalalla häiriten marssiioita, väliin tuli sarja

laukauksia.
Paine Suojärven asemalla oli tavaton. Laala ratapiha

oli täynnä tavaraa. Öllytynnyreitä oli lukuisia ia muuta
sotamateria alia. T dtä silloi n kultaakin kalliimpaa ainet -

ta, öljyä, 
- 

kulkivathan useimmat autot tällöin puu-
hiilellä, n.s. häkäpyttyautot 

- 
ei saatu kulkemaan

Suomeen. Pitkä tavarajuna toisensa perästä lähti kulke-
maan länteen, vähintään 10 min. perästä tuli 3 hävittä-



I

jää radansuuntaisesti ja ampuivat tykeilla junan tuleen
kaikkineen päivineen. Eiköhän Äänislinnan lähellä ole-
valta lentokentältä ehtinyt juuri siinä ajassa, ajattelin.
Mutta hyväpä näytti tiedotus. Eihän rässä vaiheessa nä-
kynyt enää sotapoliiseja eikä mitään. Seurasin erästä
miestä, joka aina junan lähdettyä painui yhteen taloon,

- 
niitä oli jäänyt kymmeniä ihan ehjiksi 

-. 
Epäilin-

kin, että tämä oli se radistivakooja, joka aina ilmoitti
lunan lähdöstä.

Pommitus oli aäkaraa Suojärven asemalla. Etualalla
oli kaivettuja juoksuhautoja, joihin täytyi rientää. Aina
ei ehtinyt, vaan täytyi heittäytyä tasamaalle. Asema-
alueen edessä oli myös betonikattoinen kellari, a)atte-
linkin juosta sellaiseen, olisin ainakin hävittäjien am-
munnalta suojassa. Mutta se oli liian kaukana siihen eh-
tiäkseni. Kerran riensi kolme sotilasta kellariin; tuli
täysosuma. Raskas katto putosi päälle, 

- 
se oli heidän

matkansa pää.
Olin saanut komennuksen; luulin sen olevan päivän

matkan, mutta aika kului; kuljetuslupaa ei tullut. Olin
pari päivää sitten katsomassa eräällä aitauksella, jonne
oli suljettu Äänisli.rna., läheltä eräältä sovhoosilta jalka-
patikassa kuljetettuja lehmiä. Tulimme joltisenkin
matkan jälkeen eräälle aitaukselle, jonkun poislähte-
neen siirtolaisen peltoaitaukselle. Lähellä oli harmaa
hirsinen tupa. Muita rakennuksia ei näkynyt. Lienevät
Talvisodan aikana palaneet. Avasin harmaan pirtin
oven; 6-7 raavasta miestä "huilaili" rahilla ja lattialla,

- 
täytyihän sitä lepäillä vähän kaiken uhallakin. Ter-

vehdin ovelta: päivää, päivää, täällähän maataan kuin
sillit suolassa." Yksi pojista nousi istumaan, hieroili sil-
miään ihmeissään ja sanoi: "päevää, päevää. 

- 
Kuul-

kaas likka perhana 
- 

mitäs sä täällä vielä hiippailet, 
-lähde nyt jo jumal'auta äkkiä kalppiin, muuren sun

hullusti kay". 'Taidatte olla täällä tappotouhuissa" ky-
syin 

- 
"No sitähän me on oltu jo vuosia" vastattiin 

-tarkoitin, "että olette teurastaneet näitä lehmiä, kun
niitä on enää näin vähän. Mun pitäisi viedä pari koti-
Suomeen, murta en ole saanut vielä lupaa eläinkulje-
tukseen yli rajan" 

- 
"Pojat on lehmiä lypsäny ja penk-

kiin pannaan loput, ja kiire onkin. Vihollinen on ihan
kintereillä ja tiedä sä likka, vai mikä sä olet, että hyvä,
kun ittes pois toimitat, tesantteja on metsät täys, pus-
karyssiä ja miinoja; kuinkas osasit tänne tulla, eks pe-
länny?" "Ei se pelaa, joka pelkää", vastasin, "olihan mi-
nulla täällä opas tuomassa. Jalkapatikassahan tässä olisi
mentävä. Junat ammutaan kaikki seulaksi, olen sen

nähnyt. Mutta niinhän evakotkin ovat menne
Suojärven aseman rautatieupseeri, kapteeni Yrjö Si-

ronen, aina rauhallinen kuin viilipytty tässä erittäin
vaikeassa tilanteessa. Ei hän hikeentynyt eikä menettä-
nyt malttiaan. Ikkunatkin olivat jo asemalla pommien
vaikutuksesta lentäneet lattialle, ikkunaverhot vain le-
pattivat tyhjissä aukoissa. Hän oli minun puolestani
hoitanut tämän kulietuslupa-asian puhelimitse. Asia oli
ollut nämä päivät epävarma. Nyt oli tullut varmuus 

-ei saa kuliettaa eläintautien pelosta eläimiä yli rajan 
-"eikähän itäkarselaiset maitoa tarvitse" oli eläinlääkin-

täosaston kanta. "No tuo terveysjuttu on nyt ihan pötyä
vallan", sanoin, "lehmäthän ovat suurelta osalta koti-
Suomesta, Viipurin Papulasta olen itse niitä ollut va-
litsemassa, ja eläinlääkärin hoidossa ovar kaikki olleet
siitä alkaen. Mitä maidon käyttöön tulee, on meillä nyt
koti-Suomessa myös se vähäinen annos kuin muillakin."
On se kumma, kun aikoja sitten tuli ulkoministeriön
taholta USA:n toivomuksesta käsky, että on annettava
selostus siitä, miten on maito käytetty. Niinpä tehtiin-
kin täydellinen selonteko tilastonumeroin, missä toteen
näytettiin, että kaikki oli käytetty lapsille ja sairaalois-
sa. Tietenkin karjanhoitajat saivat osansa, sillä onhan
Evakkoperhe matkan varrella.

Tykit naamioitiin juhannuskoivuilla
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aina ollut kielto: "ei pidä sitoa riihtä tappavan härjän
turpaa" on nyt turha luulo, että me siellä mässäiltiin
maidossa ja voissa, eihän niitä kolhoosilehmiä niin pal-
jon ollut, nehän jaettiin suurelta osin yksityisille ja Pa-
pulasta Viipurista tuotiin lisää. Totta on, että minäkin
olen niin laihtunut, että kohta saan tulla kaksi kertaa
ovesta, että huomataan. Kukkopillihän tässä kohta tu-
Iee. Mistähän tällaisia aiheettomia juttuja? Mutta minä
kiitän Teitä kapteeni Sironen kaikesta ystävällisyydes-
tänne ja vaivannäöstänne tämän asian tiimoilta. "Nyt on
korkea aika Teidän lähteä", sanoi hän "Kuinka pääsette?
Kaikki ovat jo menneet". "En junalla ainakaan, niitten
on käynyt kalpaten", vastasin. 'Lähden sitten vaikkapa
apostolinkyydillä". 'Tai jos löydätte jonkun armeijan
pyörän, ottakaa se ja luovuttakaa sitten koti-Suomessa"
Niin lupasinkin tehdä. "Niin ja Tehän kapteeni Sironen
olette tietenkin viimeinen mies räällä, kuten kapteeni,
joka viimeisenä lähtee laivastaan tai hukkuu sen muka-
na". Hän hymähti. Rupesin katselemaan pyöriä. Olihan
niitä jokunen, kaikissa vain jokin vika, siksihän ne tie-
tenkin olivat tänne jääneetkin. Ajattelin siis lähteä jal-
kapatikassa. Eipä siinä muuta, murra saisi vähän päästä
sukeltaa metsään hävittäjiä piiloon, jotka partioivat tie-

tä. Ja sitäpaitsi 200 km:n matkalla olisi kyllä partisaa-
nien esiintyminen hyvin luultavaa. Mutta sota on sotaa,

ei aura itku markkinoilla. Ajattelin siis lähteä aposto-
linkyydillä. Mutta mitä ihmettä, vielä tuleekin yksi
kuorma-auto tupaten täynnä sotilaita. Pysäytin vaunun
ja nousin autoon lainattu harmaa mantteli ulottuen
nilkkoihin asti ylläni. Tunnelma autossa oli hyvin jän-
nittynyt, n. 200 miehen vihollispartio oli edessäpäin
mennyr radan yli tietä kohti, tiesivät poiat. He laskivat
nyr, että partio voi mahdollisesti ehtiä maantien koh-
dalle ennen meitä. Olisimmekin olleet selvä maalitau-
lu, eipä olisi montaa sarjaa tarvittu. Mutta aika kului,
mitään erikoista ei näkynyt eikä tapahtunut, jännitys
laukesi tunti tunnilta. Ohitimme suuret korvet ja erd-
maat, kauniit Tolvaiärven maisemat, 

- 
tosin Talviso-

dan myrskyjen runtelemat, olihan näillä main kayty ko-
vat taistelut. Meillä oli tuuria mukanamme. Ei edes hä-
käpytry aurossa "reistaillut", sitähän ne usein tekivät,
monasti olin ollut sakin mukana linja-autoa mäessä lyk-
käämässä. Jännittävää touhua, kun ei tiennyt, koska
partisaanit hyökkäävät metsästä. Niin pääsimme ih-
meeksemme ihan täysilukuisena n. 6 tunnin ktiktitta-
misen jälkeen määränpäähämme Joensuuhun. tr
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- rniehet kertoval

Kansa taisleli - miehet kertovat ilmestyy kerran kuukaudessa
12 numeroa vuodessa

6 tapaa tilata Kansa Taisteli - miehet kertovat
1. Täyttäkää ja postittakaa viereinen kuponki - postimerkkiä
ette tarvitse.
2. Soittakaa suoraan tilaajapalveluumme puh. vaihde 790822
suunta 90
3. Kirioittakaa osoitteella: Kansa taisteli - miehet kertovat. Ti.
laajapalvelu, Postilokero 820, 00101 Helsinki 10 ia ilmoittakau
viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme
tai asioimistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyh.
tiö.
5. Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 86 00-8, Sanom.
Osakeyhtiö ia kirioittakaa Tiedonantoja-kohtaan viereisessä ku'
pongissa pyydetyt tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne jollekin asiamiehellemme, Rautatiekirja-
kauppaan, kiriakauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisämaksu. Lä-
hempiä tietoja saa Sanomain asiakaspalvelukonltoreista ie
asioim istoista.

Osoilteenmuutoksel
Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa joko kirjeellisesti tai pu'
helimitse Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse jo.
honkin asiakaspalvelukonttoriimme.
Tällöin on ilmoitettava nimi ja nykyinen osoite siinä muodossa
kuin se on lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osoite niin
että uusi osoitetoimipaikka on selvästi ilmaistu. Kirjeellisessä
osoilteenmuutoksessa pyydetään osoitelipuke liittämään mu'
kaan.

Huomautukset
jotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään
tekemään Tilaajapalveluumme, johonkin asiakaspalvelukontto'
riimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitteenmuulos saadaan voimaan 2 viikon kuluttua
siitä, kun se on tullut Tilaajapalveluumme.
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UUosalmen sillanpään
loppunäytös
AHTI KARNAATTU

JOUDUIN 21.6.1944 täydennysmiehenä g./JR
)7:ään, joka oli aluksi puolustustehtävissä Vuoksen-
laaksossa, mutta joutui sitten siirtymään Äyräpäån- j:a

Vuosalmen sillanpääasemiin, siis varsinaisille taistelu-
paikoille. Varsinkin Vuosalmella joutui JR ,7 kokonai-
suudessaan torjumaan vihollisen ankaraa painostusta
koettaessaan laajentaa ja syventää sillanpäätään, mutta
josta se vastaiskuilla ja sitkeällä puolustustaistelulla sel-
visi kunnialla ja piti sillanpääaseman hallussaan rauhan-
tuloon saakka.

En ryhdy tässä kirioituksessani kertomaan varsinaisia
raistelutapahtumia, niitähän on tämän lehden eri nu-
meroissa selvitelty varsin tyhjentävästi. Sitävastoin py-
rin selvittämään dramaattista välikohtausta, jonka koh-
teeksi nimenomaan 8./JR 57 joutui rauhantulopäivän
iltana.

Komppaniamme töpinä oli majoittuneena Oravaky-
d<in kylassa, josta käsin pidin päivittäistä yhteyttä etu-
linjassa olevaan komppaniaan. Se tapahtui yleensä vie-
mällä saapuneet paketit, postin yms. tarpeelliset viestit
komppaniaan, jonka paällikkönä oli kapteeni T. §7ege-
Iius. Oravakydössä iännäsimme rauhantekopäivänä kel-
lo 11 hiljeneekö päivä, tuleeko rauha ja onko se mah-
dollista näiden vuosien jälkeen. Mutta niin kuitenkin
totesimme tapahtuneen. Oudolta se tuntui, kun ei kuu-
lunut laukaustakaan mistään suunnasta. Mutta minkä-
laiset tulevat olemaan rauhanehdot? Mitä joudumme
luovuttamaan ja korvaamaan näiden katkerien sotavuo-
sien päättymiseksi? Tällaiset kysymykset askarruttivat
nyt jokaisen mieltä, mutta olihan joka tapauksessa rau-
ha rehty fa pitkallinen sota päättynyt.

Iltapäivällä saapui luutnantti Mäkinen toipumislo-
maka ia oli kovin kiireissään päästäkseen etulinjaan.
Hän sanoi, että nythän sinne on hyvä mennä kun ei enää

ole mitään.vaar^a. Hän tahtoi minuakin mukaansa, jo-
hon vastasin tulevani myöhemmin, sittenkun saan pos-
tin ja paketit mukaani. En tarkalleen muista kelloaikaa,
ehkä lienee ollut noin 18 paikkeilla kun sain postin
kuntoon ja lähdin kevein mielin Orovakydöstä pyörällä
ajaen kahden komppaniamme komentopaikkaan. Saa-

vuttuani valtatielle, joka kulki noin 200 metrin päässä

komppanian asemista, samansuuntaisesti niiden kanssa,
oli maasto muuttunut varsin aukeaksi ja kohosi tien
suunassa. Ollessani tässä kohdassa, juuri komppanian

ketjun kohdalla, alkoi kiivas kasi- ja konetuliaseiden
pauke. Ällistyin herkeksi, mitä tämä on? Ampuvatko
ilokseen, mutta kun luoteja vinkui ympärilläni ja

maanrien penkat pöllähtelivät osumista, heittäydyin
maantien ojaan suojaan. Ammunta sen kun kiihtyi ia
luodit rapisivat puissa ja tien penkassa kuin sadepisarat.
"Uraa!"-huutojakin olin kuulevinani, mutta mitä ih-
rnettä? Omalta puolelta ei lähde laukaustakaan! Miten
ihmeessä ne voivat olla siellä? Ei näy yhtään miestä pyr-
kivän pakoonkaan. Ovatko he todella kaikki kuolleet
tuossa luoti- ja terässateessa? Tällaiset ajatukset päilyi-
vät mielessäni maatessani tuossa luotisateessa maantien
ojassa. Mitenhän kauan tämä yksipuolinen temmellys
saa jatkua? Miksi ei millään tavalla ryhdytä vastatoi-

Kovia kokenut lll/JR 57:n
"Karhu"-tukikohta



menpiteisiin? Aikaa kului piinallisen kauan, ehkä noin
15-20 minuuttia, kun yhtäkkiä oli kuin rankka ukko-
sen jyrinä olisi puhjennut. Oma rykistö oli viimeinkin
saanut luvan puuttua asiaan, omat jalkaväen aseet aloit-
rivat niinikään laulunsa. Olin nyt aivan hurmiotilassa
maatessani ojassa ja katsellessani taivasra kohden. Olin
näkevinäni siellä kranaattien suuntautuvan maaliinsa.
Puristelin nyrkkejäni ja puhuin ehkä ääneenkin, että
antakaa sille vainolaiselle mitä kuuluu, ja kyllä sitä jyri-
nää kepasi kuunnellakin. Vallan kyynel tuppasi silmä-
kulmaan hyvästä mielesrä. En olisi uskonut suomalaista
tykistöä niin pal jon ympäristössä olevankaan, enkä
moista keskirysrä niin suppealle alueelle ollut kuullur
koko sodan aikana. Tuo kranaattivälikohtaus kesti ko-
konaisuudessaan noin lf 2 tuntia, suomalaisren ollessa
mukana ehkäpä puolet ajasta.

Yhtä äkillisesri kuin tuo ammunra oli alkanur, yhä
äkillisesti se myös päättyi. Ei kuulunut laukaustakaan.
Nousin suojapaikastani ja lähdin etumaasroon, komp-
panian komenropaikalle, jossa komppanianpäällikön li-
säksi tapasin muitakin järkyttyneitä aseveljiäni. Olihan
koettu traagillinen välikohtaus, jossa vihollinen oli yk-
sipuolisella ammunnalla runkeutunut osittain suoma-
laisten asemiin. Nämä puolestaan olivat noudartaneer
annettuja määräyksiä siihen saakka kunnes itse pääma-
jasta saatiin lupa veräytyä. Haavoittuneira hoidettiin,
kaatuneita kerättiin ja valituksia kuultiin varsinkin vi-
hollisen puolelra, jossa tuo mainirtu suomalaisten ty-
kistökeskitys oli aikaansaanur hirvittävää tuhoa. Puhee-
na sain kuulla, että venäläisiä kaatui ruossa rytäkässä
noin 250-300 miestä. Moni meikäläisistäkin ioutui jo
rauhan ollessa voimassa ruossa traagillisessa välikoh-
tauksessa syytrömästi kaarumaan ennenkuin rilanne lo-
pulta selvisi. Niinpä myös lomalra palannut luutnantti
Mäkinenkin tapasi siinä kohtalonsa. Tulee mieleen ia
ajatelleeksi kukahan tuohonkin rapahtuneeseen oli pää-
syyllinen. Ehkäpä yksistään vihollislohkon komentaja,
joka yltiöpäisyydessään tahroi järjestää kaiken jonkin-
laisena kostoroimenpireenä. Ihmetellen tulee ajarelleek-
si, miksi ei suomalaisia johrava lohkon komentaja aikai-
semmin antanut lupaa tykistökeskirykselle. Pitihän hä-
nen olla selvillä tilanteen kriitillisyydestä. Näin olisi
säästynyt monen pojan henki. Tähän traagilliseen lop-
punäytökseen päättyivät Vuosalmen sillanpääaseman
ankarat rorjuntataistelut.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia lehden
jakelussa koskeva kirjeenvaihto on !ähetettävä
osoatteeseen: PL 820 00003 H:ki 300. Toimitus
(Töölönkatu 35 B) ei niitä käsittele. Puh. 90-
7§o922 tai 790355
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