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nimellä kursuttiin aikoinaan eräänlaisia yhdistettyjä tiedustelu-valokuvaus-pommituslentoja, joilla
tarkkailtiin vuosina l94l-42 Muurmannin radan liikenneträ ja tarvirtaessa häiritriin sitä pommeilla. Näihin aikoihin meikäläiset hävittäjät olivat kukkoina tunkiolla. Siellä pitivät ilmaherruurta Brewster- ja Morane-Saulnierit, joten Blenheimilläkin oli suhteellisen
rurvallista taivakaa näillä "postilenkeillä".
Hävittäjävaara oli silti olemassa, sillä joka kerralla
jouduimme ohittamaan Sekehen kaupungin, ehken
tuollaisen keskikokoisen meikäläisen teollisuuskaupungin kokoisen, jonka lähistöllä oli suuri hävirtäjätukikohta ja kouluruskeskus. Siellä oli myöskin ilmatorjuntaa kaikenkaliberista ja runsas valikoima. Sitä ohitettaessa saikin olla silmät tapin päässä, sillä kentällä majaili koviakin senaikaisia häatö.jid,, joitren seura ei mirenkään kiinnostanur.
Yleensä vaakapommiuajalla on rauratielinjan pommitus aika sarrumanvaraisra, mutta 31.12. -4 l saimme
todellisen täysosuman rataao Vojarsun ja Jukan asemien
välillä. Tosin vain yksi 100-kiloinen neljän sariasta
osui, mutta se reki tehtävänsä. Hihkuimme riemusta
niinkuin pikkupojat. Ohjaajana oli kersantti Laurila,
pommituksen suorirti tähystäjä vänrikki Hamari la allekirjoittanut alikersantti varmisri takasektoria "nikkelinkylvökoneen" avulla. Sekehen lähistöllä pääsrimme
vielä taivaalle lastillisen lentolehtisiä, 40.000 kappaletta, jo:ka jäiväq leijumaan sinne mahtavana pilvenä.
Päästyämme lähelle omia linjoja painuimme jyrkässä

Blenheim-kone palaamassa "postilenkiltä"

syöksyssä

pintoihin,

jossa

korimatka taittui turvallisesti.

Erdana hauskana muistona tällaiselta lenkiltä on jäänyt

mieleen, kun kerran tuli suurin osa lentolehtisiä "toosaan". Kasetti laukaistiin mekanisesti, ja se tapahtui
yksinkertaisesri narusra nykäisemällä, jonka konekivääriampuja suoritti. Tähräri huusi keulasta, että anna
mennä. Tein työtä käskettyä ja kuului pirunmoinen humaus, ja olin läkähtyä paperiin, jota oli runko täynnä.
Kasetin rakakiinnikkeet olivat jostain syystä avautu-

i.
I
I

I

F
I
,1

,

"Postilentä,iä" pahviteltassaan jouluna

Brewster-hävittäjä laskussa

ja Katajiston kanssa samalla asialla. Edellinen ohjaajana, jälkimmäinen tähtärinä. Puhelaitteessa kuului äkkiä ohjaajan karjaisu: "P...Ie, här,ittäjiä1". Pommit alas

nect, kaserri kallistui taaksepäin, päästäen suuren osan
lentolehrisiä koneeseen sisälle.
Kun Blenheimissa käy kova imu perästä keulaan,
seurasi siirä eträ paperisilppu vyöryi ohjaamoon peirtäen
ohjaajalta täysin näkyvyyden, kunnes tähräri ehri
apuun. Teimme siellä taivaalla varmaan aika vaikuttavia liikkeitä jonkin aikaa, korkeuskin putosi vaarallisesti. Niitä s1'1'dettiin käsin enimpiä vielä omalle puolellekin. Varmaan meikäläiset ihmettelivät, kun omilia
ttrnnuksilla varusterrll kone pudottaa venäläisiä lentolehtisiä.
Muuan muistiinjäänyt postilenkki sattui vuoden -42
tirmmikuussa kun olimme luutnanttien Grundströmin
4

äkkiäl" Sinne menivät erään parakkikylän laitaan ja irse
tulimme melkein pystyssä pinraan, jossa oikaisu ja
mutkitellen pintalennossa omille linioille. Tämä oli nimenomainen määrä1,s, errä jos haviträjiä ilmaantuu, oli
tultava kotiin, jos ehti. Näin mvöskin kyseiset häviträiät, jotka tulivat meitä vastaan noin 400 metriä koneemme yläpuolella. Tosin vasta sirten kun lähdimme
syöksyyn, sillä tarkkailin py'rstön raakse, josra suurin
vaara uhkasi. Niitä oli 8 Hurrrcanea, Englannin myötätuntoa, ja iensivät ihmeellisesti rintamassa koko lerka.
Onneksemme eivät huomanneet meitä tai sirten olivar
Sekehen oppilaita, jossa niihin aikoihin koulr.rrertiin
lentä1iä tä[ä konety,ypilla. Tiiksjän'ellä kerran jutellessamme täsrä tapauksesra meikäläisren hääräjäpilottien
kanssa, he kertoivat, että tällaiset oppilaat ovat melko
harmirtomia tapauksia silloin kun kor-rlurr-rs <>n aivan .rlkuasteellaan, kuten luulravasti tässä tapar.rksessa. No.
joka tapauksessa peläsr1'rrir'är meitä pahankerran.
Näitä postilenkkeja suoriretciin viela pitkalle vu()den
-42 puolelle ja kuten san()tru harvoin saariin rataan osLrmia. mutta riedr-rsrelr,rtulokset rrlivrrr siräkin irn,okkaampia.
Raclan katk,>rniscsra prrrr'ärkin FK-sl'ok.r ptlntrnirr.Ljar enimmäksecn htr,rlta j.r i\[oranet taas tvkk:irreen jarrr.rt rel

ivat

ii ikennepr-rr.,l r.r.
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vallitessa. Mutta vieläkään ei divisioonamme ollut määränpäässään, vaan se valmisteli seuraavaa siirtoaan. Se
valmistautui tiettömien korpien kautta yllättäen ilmestymään yhä pohjoisemmaksi Muurmannin radalle !a iskemään sen tärkeimpien kohteitten, Sahakylän, Maaselän, Krivin sekä Malun asemien kimppuun.
Vaikka matka Karhumäestä Maaselän keskeiselle risteysasemalle ei linnuntietä ollut kuin 3G-40 km, kartutti laaja kiertoliikkeemme sitä vähintäin toiselle mo-
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EINO SUiIMA

VARSIN ankeaksi ja ankaraksi muodostui

l94l-42

vuosien

välisen talven vietto Maaselän kannaksellakin. Tulihan talvesta Talvisodan talvea vieläkin kovempi ja Maaselän kannakselle paikoilleen iuuttunut divisioonamme oli pitkien ja vaikeidenkin huoltoyhteyksien takana eikä sillä ollut ainuttakaan rakennusta varastoiksi tms. käytettävänään.
Jo useita viikkoja oli kulunut siitä, kun divisioonamme, 4. D, oli onnekkaiden kannaksen vaiheiden pddtyttyä purkautunut kulietusjunistaan Veskelyksen sekä Jessoillan asem illa, toisella puolella itärajaamme ja aloittanut sieltä aluksi itään johtavan retkensä. Rautatie, joka
johti Äanislinnaan sekä sitä myötäillyt maantie, olivat
divisioonamme pääetenemissuuntana. Lukuisat olivatkin ne sini- tahi ruskeanväriset asemat harmaine, mutta
kauniine asemakylineen, jotka olivat jääneet selkämme
taakse, samoin maantie- sekä ratakilometrien määrät,
iotka juosten, hiipien, kontaten sekä lopulta hiihtäen
olivat viikkojen kuluessa tilillemme karttuneet. Ää.,islinnan edustalta olimme kääntäneet kelkkamme Muurmannin radalle kohti pohjoista, kohti Suojua, Kontupohjaa, Limsaa, Käppäselkää, Uunitsaa ja vihdoin Karhumäkeä. Matkalla otimme syksyn ensilumet vastaan
vihollisen räjäyttämän Suunujoen rautatiesillan äärellä
tapahtuneen vihanpidon aikoina, !oka iäikin pysyväksi,
tulossa olevan talven pohjaksi. Niinpä ehdittyämme
jylhien maisemien ympäröimään Karhumäen kaupunkiin, teimme sen suksilla sujutellen hyvien hiihtokelien

komalla ja aiheutti useampia yöpymisiäkin. Matkavauhtia hidastivat hevosajoneuvomme, joille oli tiedustelrava sekä raivattava kulkureittinsä tiettömään, lumiseen korpeen. Olihan joukkomme pystyttävä tulemaan
omineen toimeen pitempiäkin aikoia ja sen tähden oli
runsaat muona-, patruuna- sekä varustemäärät kuljetettava mukana. Yöpymisiä varten tapahtui telttoien pystytys aina pimeän saavuttua ja niiden purkaminen ennen uuden päivän koittoa. Kun jäiset alushavut reltan
pohjalla eivät yön aikana ehtineet edes sulaa, nukuimme täysissä talvivarusteissa manttelin kaulukset pystyssä, äidinkullat kaulassa sekä talvihatun korvalliset tiukasti leuan alta sidottuina.
Salassa tapahtuvaksi tarkoitettua lähestymistämme
suofasivat edessä sekä sivustoilla liikkuvat partiot. Ennen Maaselkään saapumista oli Muurmannin rata Maaselän kannaksella katkaistava, ja vihdoin eräs partiostamme onnistuikin räjdyudmddn sen poikki. Eräs edessä
liikkuneistä partioistamme sieppasi jostain vangin tai
vankeja, jotka tiesivät kertoa. ettei Maaselän kylässä
olisi lainkaan puolustusjoukkoja vaan ainoastaan linnoitustyövoimaa. Se olikin mieluinen uutinen. Mutta sitten kohtasi eräs partiomme voimakkaan vihollispartion.
Kun kohtaamisestä selviytyi tapauksen kertojia kummallekin puolelle, antoi se sysäyksen kiirehdirylle lähestymiselle. Sekään ei enää auttanut, sillä vihollinen
oli tehnyt oikeat johtopäätökset suomalaisparrion ilmaantumisesta ja ehti saada aikaan puolustusvalmiuden
yllättävän suurin voimin. Kohtasimme aseistukseltaan
sekä varustuksiltaan voimakkaan puolustajan, ionka
käytössä olivat tähystykselle erinomaiset, kylässä siiaitsevat korkeimmat rakennukset, vesitorni sekä 3-kerroksinen kivirakenteinen hotelli. Joukkojemme alkumenestys oli kaikesta huolimatta lupaava. Eräässä vaiheessa
kylä olikin miltei täydellisessä saarroksessa. Mutta kun
sen vastakkaiselta puolelta suoraan itään johtavaa tietä
emme pystyneet katkaisemaan, sai vihollisemme yhä
uusia vahvistuksia la aloitti joukkojemme ankaran kuritramisen. Vähin erin muuttui asemamme tukalaksi ia
arveluttavaksikin. Laakealta hyvin varusterulta mäel tään vihollinen hallitsi valppaasti ja helposti ympäristöään. Mäen alapuolella, kylää ympäröivän aukean laitamien harvapuustoisessa maastossa oli mahdotonta coimia sen tähystykseltä salassa. Sen heittimien culi-iskut
olivat tuhoisan tarkkoja ja hotellin kerroksiin siioitetut

Karhumäkeä

suorasuuntauskanuunat löysivät maaliinsa sielläkin,
missä vähiten osartiin odottaa.
Kun leveän Maaselän järvikannaksen tärkeimpien
kohteiden kimppuun yhtäaikaisesti iskevä nuorekas divisioonamme oli Kannaksen sekä pirkäksi venyneen
idän retkemme aikana vuodattanut jo tuoreimmar hikensä kuiviin, väsynyt sekä harventumistaan harventunut, ioutui sen kestokyky kovalle koerukselle. Kovista
pakkasista huolimarta eivät öiset etuvartior iaksaneet
pysytellä valveilla, vaan nukahtelivar poteroihinsa. Pirteän vihollisemme aktiivisuus sitävastoin vain lisääntyi.
Nukahtaneiden vartioidemme karmivat tuskanhuudot
öisin pingoittivat hermo jamme, sillä vihollispartiot
liikkuivat ahkerasti ja teilasivat nukkuneita vartiomiehiämme pitkillä rotanhäntäpistimillään. Kaikki kun oli
vielä siinä määrin sekavaa ettei kukaan oikein runrunur
tietävän kuinka
miten
tai minne omat ioukkom- tunne, että pystyisimmekö
me olivat asettuneet,
valtasi
edes saavutettua menestystämme rurvaamaan. Olimme
inhimillisen kestokyvyn rajamailla, sillä hetkellä levähdysmahdollisuuksia varten pystytetyt teltamme haarukoi vihollisemme tähystys nopeasti ja karkoitti yllättävillä tuli-iskuillaan puolitajuttomaan sikeään uneen
vaipuneet vapaavartior pakkasen selkään, poteroista
suojaa etsimään. Lisääntyvät paleltumisrapaukset alkoivatkin saada huolestuttavat mittasuhteet.
Vihdoin irrotettiin huoltotehtävistä kaikki liikenevät
miehet öisien vartioiden vahvistuksiksi ja poistettiin siten huoli, errei sentään mitä tahansa päässyt tapahtumaan. Omin voimin oli selviydyttävä, koska joukkojen
täydentämiseen tai vaihtoon ei kuulemma ollut pieninräkään mahdollisuu«a. !a vähitellen, koska vihollisesllakaan ei ollut varaa offensiiviseen roimintaan, tarjoutui
enenevästi lepotilaisuuksia sekä mahdollisuuksia.
Muurmannin rara Maasekän kannaksella oli kautraaltaan joutunut joukkojemme haltuun tai valvontaan. Samoin sen asemar kuten Malu, Krivi, Sahakylä sekä
6

Radan katkaisukohta Krivillä
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Muurmannin rataa Karhumäen kohdalla

Suurlahti. Mutta komea Maaselkä piti pintansa. Se jäikin asemiemme ereen kuin muistomerkiksi, jota sai
karsoa murtei koskea. Ei kukaan voinut arvat^, että lähimmär vuotemme tulisimme viettämään sen nimissä,
eikä myöskään sitä, ertä sen vastapäätä olevaan tiettömään korpeen tulisi suomalaisten toimesta kehittymään
kymmenien kilometrien syvyyteen ulottuva asutusalue
komeine maanteineen, korsu- ja hirsikämppineen, saunoineen, kanttiineineen sekä elokuvateattereineen.
Maaselän hotellia eikä vesitornia pystyneet mitkään
konstit loppuun saakka tuhoamaan, vaan kaikkina vuosina käytti vihollisemme niitä tavalla tai toisella hyväkseen. Tietysti sillä toisella tavalla, mikä koitui joukoillemme vahingoksi. Jos me emme pystyneet Maaselkää
valloittamaan ei myöskään vihollisemme pystynyt meirä sen ympäriltä karkoitramaat. la niin alkoi vuosia
kestävä nököttäminen vastapäätä toinen toisiamme ja
kaikenmaailman koiruuksien harrastaminen, joilla
kumpikin koetti vastapelurilleen tuottaa niin suurta
mielenkarvautta kuin suinkin.
Kun siis paikoilleen juuttumisesta tuli tosiasia, alkoivat suurimittaiset varustelutyöt sekä paremmista
maastokohdista vihollisen kanssa kiistelyt. Sellainen
raas puolesraan johti päättymättömiin kostotoimiin,
sillä kumpikin puoli halusi olla viimeisen sanan sanoja-

Komentajiamme kiinnostivat myöskin viholli- rintamantakaiset meiningit. Krivin asemalta
semme
johti vihollisen puolelle pistorata, joka päättyi 7-8
km:n päässä sijaitsevaan parakkikylään.
Joukkueemme, JR5:n iaakarijoukkue, sai tehtäväkseen suorittaa sen suunnassa tiedusteluja. Tiedustelumme paljasti, etteivät vihollisemmekaan voimat olleet rajattomat. Maasto kylään saakka osoittautui täysin autioksi ja tyhjäksi. Yaxa 3-4 päivää myöhemmin, samaa reittiä hiihdellessämme, alkoi tossupolkuja sekä
na..

Karhumäki-Maaselän asema

suksilatuja tulla vastaan. Parakkikylään kuitenkin selviydyimme ketään kohtaamatta ia hämmästelimme vihollisemme käyttäytymistä, sillä aivan tuoreita, kovaksitallottuja polkuja risteili rakennusten välillä, mutta
minkäänlaista elon merkkiä ei missään ollut havaittavissa.

Varovaisessa valmiudessa, sormi liipasimella läpi kylän etenimme kohti sen toista laitaa. Sen saavutettuamme havaitsimme sellaista, mikä naulitsi jokaisen paikoilleen kuin sähköiskun satuttamina. Noin 30 m tien
vasemmalla puolella oli uuden näköinen pieni hirsirakennus. Se oli puuston takia osittain piilossa ja sijaitsi
läheiseen mestään viettävän aukean rinteen reunassa.
Sen oikean puoleinen akkunaton pääty sekä alkua tienpuoleisesta sivusta oli näkyvissämme ja
vasten seiniä

oli pystytetty vieriviereen suksipareja.-Kun ketään ei
ollut näkösällä eikä mitään alkanut tapahtua, vapau-

duimme alkujännityksestä. Nikkasen Masa jakeli kuiskailemalla tehtävät tähystyksestä sekä suoiaamisesta, ia
kahteen pekkaan aloimme varovaisesri lähestyä rakennusta. Jännityksen mukavasti kutitellessa olemuksiamme saavuimme rakennuksen seunustalle ja painoimme
korvamme kiinni sen päätyseinään. Puuhiamme varmistavat pojat intoutuivat kustannuksellamme pelleilemään, matkien suut messingilla jokaista liikettämme.

Tilanteesta huolimatta pakkasi moinen ilvehriminen
ääneen naurattamaan, mutta korviimme kantautunut
erisävyinen kuorsausääni sai tahtomattamme ilmeemme
vaihtumaan sellaiseksi, että matkijamme oitis vaihtoivat kasvoillensa mitä kauhistuneimman ilmeen, asettaen merkityksellisin elein kätensä vielä suunsa eteen.
Lähes kaksikymmenrä suksiparia todisti, että apajamme olisi melkoinen. Kahdesta pienehköstä ikkunasta päätellen se oli sijoittuneena ehkä kahteen erilliseen
huoneeseen. Lyhyet ja täsmälliser olivat Masan toimintaohjeet, ja pian singahtivat rikotuista ikkunoista ensimmäiseen erään kuuluvar käsikranaarir oletetrujen
huoneiden keskelle sekä sivustoille. Jymähtelyiden päätyttyä työntyivät ahnaat konepistoolien piiput ikkunoista sisään ja ruuttasivat sinne tänne suunnatut luotisuihkunsa savun ja ikkunoista ulos tulvivan katkun sekaan. Sitten seurasi toinen erä käsikranaa*eia, joiden
jälkeen kp-ampuiat saivat tyhjentää käytössä olevat lippaat ryhjiksi. "Painukaa kauemmaksi", huusi joku,
"minä heitän kasapanoksen." Mieluisin ajatuksin ryntäsimme suksillemme ja otimme lisää välimatkaa, sillä
kenenkään tiedossa ei tuntunut olleen, että niin hyvä
väline olisi mukanamme ollutkaan. Se oli paukku, joka
osittain luhistutti pientä rakennusta.
Paksun savu- ja tomupilven kohotessa ilmaan riensimme kohti kylän toista laitaa ja poistuimme vaarakeskuksesta. Täydelliseksi arvoitukseksi jäivät meille vihollisemme touhuilut kylässä. Tuhottua suksijoukkoa
epäilimme käpykaartilaisiksi tai olivat he sitten pääjoukkojen jonnekin poistuttua, yksinkertaisesti unohtuneet kohtalokkaasti nukkumaan.
Jo viikon kuluttua tapauksesta olimme taas entisrä
latuamme hiihtelemässä kohti tuttua parakkikylää.
Tietoja vihollisen taustavoimista oli saatava lisää. Tehtävämme oli tällä kerralla kolmitahoinen. Ensimmäiseksi oli käytävä tutustumassa n. 40 km:n päässä Maaselästä johtavan huoltoiien varrella sijaitsevaan Maalijärvi-nimiseen kylään, joka oli saman nimisen iärven
rannalla. Ilmatähystys oli todennul, että kylään olisi sijoittunut huomattavia vihollisen voimia. Myöskin liikennettä kylästä Maaqelkään iohtavalla tiellä tuli tarkkailla sekä tie miinoitettava. Toiseksi oli paikallistettava eräs raskas vihollisen patteristo, ionka tervehdykset
lähtivät jostakin pisteestä samaisen huoltotien varrelta.
Samalla oli verrattava venäläisten karttojen paikkansapitävyyttä patteriston maastossa. Kolmanneksi oli määrärrynä kellonaikana oltava määrätyssä paikassa lähellä
Maaselän rintamaa ia tarkkailrava huototien tapahtumia, kun omat ioukot suorittaisivat valehyökkäyksen
savutuksen tehostamana. Jos onnistuisimme sen häly'
rysjäriestelmän sekä reservivoimien siioituksen toimenpiteineen havaitsemaan, olisi siitä ollut rositilanteessa
sikäli hyötyä, että tykistömme voisi haioitraa apuun hälytetyn reservin lähtöpaikoissaan.
Partiomme rungon, kuten io monesti aikaisemmin'
kin, muodosti lohtamani ja ioukkueemme ainoa varus'

miesryhmä. Lisäksi se sai terveellisen vahvistuksen reserviläisryhmiemme seikkaulunhaluisista veikoista. Ja
kun päävetäjänämme oli hilpeäluontoinen ja kaikenkarvaisille koiruuksille altis Nikkasen Masamme, oli sataprosenttisen onnisrumisen kaikki edellytykset olemassa. Ylimääräisenä varustuksena oli iokaisella 2 kg:n
kasapanos, joihin kapt Savolainen oli pionerinsa kanssa
konstruoinut erinomaiset ja kevytrakenreiset, polkaisusta toimivat laukaisimet.
Ankara marraskuinen pakkaspäivä oli puolivälissä
kun etuvartiomme onnentoivotukset takanamme lähestyimme parakkikylän puolivälissä olevaa harjanteista
korkeinta maasron kohtaa. Oikealle kaartuvan radan
varsilla kasvavan suojaisan kuusikon päätyttyä avautuikin eteemme auringon kimalluksessa kylpevä harvapuustoinen ylänkö. Samassa pysähtyi keulassa hiihdellyt vetäjämme, sauva kohosi pysryyn ja jono pysähtyi
äänettömään odotukseen. Sitten merkkikieli jatkui,
sauva vaipui hitaasti oikealle ja jä,i vaakasuoraan asentoon. Pujahdimme kukin kohdalraan alas rarapengertä
ja aprikoimme mitä oikein oli tekeillä.
Vihollisen
- harjanteen
parivartio oli radan oikealla puolella olevan
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laella.

Havainto oli mitä harmillisin. Kun taistelukosketuksia ennen tehtävien suorittamista oli välrettävä, oli
hyvä latureittimme nyt poikki ja kiertäminen umpihankien kautta edessä. Olisimme mielellämme vilkaisseet itse parakkikylääkin, mutta nyt olisi siitä luovuttava. Penttilän Sulo, jota leikillisesti kutsuttiin Ryhmyksi, vilkaisi merkitsevästi allekirjoirtaneeseen, jota yhtä
leikillisesti kursuttiin Romppaiseksi. Pian supattelimme keskenämme ja ilmoitimme päätöksemme partiollemme: koska vihollisen parivartio tuotti meille pettymyksen seka ylimaaräistä harmia, olisi oikein ja kohtuullista, ertä käymme heirä tervehtimässä.
Tuumaamme suostuttiinkin ja partion siirryttyä oikealta valitsemaamme kiertosuuntaan me Sulon kanssa
lähestyimme metsojamme, kuten yhdessä niin monasti
olimme kovina metsämiehinä tehneetkin. Aikamme sopivia maastokohtia hyväksi käyttäen päädyimme sopivalta etäisyydelrä kohtaamiimme, vihollisen lumesra
valmistamiin, vierekkäisiin pesäkkeisiin. Pidimme itseämme hyvänlaisina ampujina ja otimme kumpikin
omanpuoleisen miehemme jyvälle. Tähtäilimme herken
ja sitten luovuimme siitä. Kovan pakkasen vuoksi eivät
kohteemme pysyneer hetkeäkään paikoillaan, vaan hyppivät ja pomppivat sekä huitoivat ankarasti käsillään.
Liikkumisella oli selvä systeemikin. Määrätyssä paikassa
he kohtasivat toisensa ja jälleen erosivat jonkin matkaa
toisistaan, joten heillä oli tähystystehtävässään aluejako. Vihdoin, kun kallista aikaa oli jo tarpeettomasti
hukattu, päätimme seuraavan kohtaamisen aikana yrittää. Lähes yhtäaikaiset laukaukset pamahtivatkin, mutta kohteemme pomppivat ja huitoivat, kuin mitään ei
olisi tapahtunurkaan. Ilmeet, jotka keskenämme vaihdoimme, olisivat olleet näkemisen arvoiser.

I

Hevosa.joneuvot vaikeuksissa

SA-kura

tiettömässä korvessa

Tiukasti alasvedetyt piippalakin korvalliset sekä pystyyn nostetut turkinkaulukset, ja osaltaan aiheuttamansa jalkineiden kirskahtelu, estivät heitä kuulemasta laukausten ääniä. Vielä kerran yritimme, emmekä enää pitäneet itseämme yhtä hyvinä ampujina, sillä entiseen
tapaan jatkui kohteidemme velvollisuuden hoitaminen.
Sirten pälkähti mieleemme, että mäen takana saatroi olla vapaavuorossa olevien majoitus, jotka vapailla kuuloelimillään voisivat kuulla laukauksemme ja pitää niitä
hälytyksenä. Jotta partiomme tehtäville ei koituisi mitään ikävyyksiä päähänpistomme vuoksi, Iuovuimme
enemmistä yrityksistä ja noloina palasimme partiomme
luokse.

Muutaman kilometrin umpihankea hiihdeltyämme
antoi ladun aukaisijana toiminut kärppämäisen valpas ja

UUTTA!
VÄSYMÄTON
TASKULAMPPU
eloisa Kivennavan Hännikäisen Viljomme paljon puhu-

van vaaramerkin. Editsemme, vasemmalta oikealle,
kuuluikin liikkuvan suurehko hiihtojoukko. Äänren
loironnuttua ja lopulta häivyttyä etenimme leveiden
suksin synnyttämälle poikittaiselle varmistusladulle.
Mielemme teki kovasti ryhtyä orramaan selkoa niiden
lähtökohdasra, murta tyydyimme sijoittamaan omalle
Iadullemme, kummallekin puolelle vihollisen larua,
kaksi miinoisramme.
Parakkikylän seurua kierräessämme osuimme vihdoin siitä eruoikealla olevan pienen järven rantaan, jonka vasrakkaisella puolella oli muutaman talon käsittävä

FONARIK.
taskulamppu, johon ei milloinkaan tarvitse ostaa
paristoja, jota ei milloinkaan tarvitse ladata, joka on

joka hetki käyttövalmis, vaikka se olisi seissyt käyttämättömänä vuosikausia!
FONARIK

on valmis palvelukseenne missä tahansa
- kotona,
tiellä, autossa, kellarissa
kaikkialla, missä
voitte
tarvita valoa
eikä siinä- ole itsestään tyhjeneviä,
vuotavia, kiinnijuuttuvia
paristoja. Se on tunteeton
sekä pakkaselle että helteelle.
FONARIK
elektrodynaaminen taskulamppu
-avaruusajan
valaisin!

-

on todellinen

Kokeilkaa
1

0 päivää ilman ostopakkoa

ja ihastukaa! Jos ette

ole '100 % tyytyväinen, palauttakaa
lamppu ilman selityksiä ja hinta maksetaan viipymättä takaisin.
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Maaselän marsemra

kylä. Järven vasemmalra päästä johti kylään vinosti järven yli rallartu polku. Samoin talojen vaiheilla risteili
kinttupolku ja. Talot näyrtivät autioilra ja tyh jilrä.
"Emme kierrä kylää, vaan valloitamme sen", kuului
Masan päätös. Selät köyryssä rynnistimme kohti kylää
järven poikki, sauvar toisessa ja as.- roisessa kädessä ja
kahahdimme vasrarintaa kohtaamarra rantaan. Kun kylä osoittaurui ryhjäksi, aseruimme erääseen raloon eväitämme nauttimaan ja samalla oudoksuimme salaperäisiä
vihollisemme tulemisia ja poisttrmisia. Arerioiruamme
jätimme kylan, poistumalla sen takaa alkavan mersän

suoiaan. Aikamme hiihdelryämme päädyinrme erään
korkean kallioisen har jun päähän, ionka alapur>lelle
ulottui, eteemme avaurunur, pienehkö metsäjärvi.
J atkuu

5 vuoden takuu:

Jos FONARIK valmistusvian vuoksi lakkaa toimimasta 5 vuoden aikana, se korjataan tai vaihdetaan
uuteen maksutta.

Lähettäkää 10 päivän palautusoikeudella viipymättä FONARIK

elektrodynaaminen taskulamppu. Hinnan mk 28:50 tr lähetän
ohessa (miel. shekki) TIETOTIE maksaa lähetyksen. E maksan
postiennakolla .ja osallistun toimituskuluihin 6 mk:lla.

Lähiosoile

Postin:o ja paikka
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Syvärin ylitys ia
tuhotul venäläisten

OLI helmikuu 194). "Tovereilla" oli eteentyönnetty,
erittäin vahva n. 600-700 m pitkä hautalinja Syvärin
tuolla puolen vastapäätä Sekeen kylää. Tämän jokitörmällä olevan eteentyönnetyn tukikohdan takana oli
niittyaukea. Sen takana taas nousevan metsän reunassa
sijaitsivat varsinaiset puolustusasemat. Väliä n. 500 m.
Tukikohdan vahvuudeksi arveltiin joukkue miehiä
aseistettuina kk:n, pk:n ja muin jalkaväkiasein sekä
vahvistettuina piskuisilla heittimillä, "tiltuilla". Savusra päätellen oli vanjoilla myös korsumajoitus ja yhteyttä
päälinjaan välitti yhteyshauta joko osan matkasta tai
kokonaan. Syvärin virran leveys oli paikalla ehkä hieman yli 200 m:n.
Rykmenttimme komentaja, marskin ritari, eversti
Kalle Kustaa Kari ajatteli, että tuo eteentyönnetty on
liikaa ylellisyyttä ja päätti hävittää sen. Tehtävä annettiin JR 4l:n III P:n iääkäriioukkueelle vahvistuksena
ammattimaiset hävittäjäasiantuntijat. Nämä miehet
olivat rykmentin pion. joukkueesta ja minulla oli suuri
kunnia kuulua heihin. Osaston johtajaksi tuli vänrikki
M änty saari. Ryhmäämme kuulu ivar alikersantit H ähhä,
Lydman ja Siitonn, korpraali Sippola, pioneerit llonen,
Jaatinen, Linko, Lumio, Määttä, Piipponen ja Tinperi.
Koko porukan vahvuus oli n. 50 miestä. Mukaamme
tuli noin niin kuin vapaaehtoisena tarkkailijana pionee10

riupseerimme, luutnantti A. Klockars, komea, ylväsryhtinen, mainio mies, jolla oli vain yksi vika: Hän ei
osannut missään tilanteessa heittäytyä maihin.
196,
- Rauha
kevätkesällä hänet haudattiin viimeiseen lepoon.
rehdin miehen sielulle.
Parin viikon harjoituksen jälkeen katsottiin meidät
valmiiksi tehtäviimme ja niinpä 27 .2. 1943 illalla
osasto kokoontui erääseen korsuun odottelemaan
H-hetkeä. Mielessäni ja mielissämme välähteli kysymys, missä huomenna syödään sapuskaamme, vai makaammeko sairaalassa tai kankeana hangella!? Oliko
edessä sankariristi, ikuinen invalidieläke tai kuntoisuusloma? Mielissä ailahteli kuva kotiväestä, sussuista
jne. Kaikki nämä kirouksin ja ronskin puhein peitetyt
ajatukset johtuivat siitä, suurimmalta osaltaan, että ulkona paistoi harvan pilviverhon takaa kuu, tuo kaikki
paljastava taivaan lamppu. Pimeys ei siis auttanut paljoakaan. Ei antanut edes näkösuojaa. Tuntui kolkolta
painua tuonne vastapäätä. 'äseveli" voisi haudoistaan
suolata jokaisen meistä ennen kuin olisimme puolessa
välissäkään. Mutta, kuten joku sanoi: 'Mennään pojat
saa...na, Herran huomassa vaan per...le!"
Niinpä sitten iltamyöhällä läksimme "Herran huomassa" retkellemme. Odottaessamme laskuvuoroa Syvärin jyrkän rantatörmän päällä
kulki
- ryhmämme
viimeisenä ylitysvaiheen
näimme
koko osaston sel- joka miehen ja hänen varvästi hiihtävän alhaalla jäellä,
jonsa, aseensa, suksensa, sauvansa. Eipä lumipuku
näyttänyt palfoa auttavan. Takuulla tuon näkee vanjankin vartiomies ja parasta aikaa hälyttä muut apajalle.
Siellä juoksee nyt miestä kuin mutaa metsästysinto
mielessä ja kiilto silmissä, tuollaisia tuumailin. Ainoa,
ioka ei liene tuumaillut oli Sven Lydman "hajamielinen
professorimme". Hän näet kääntyi puoleeni ja kysyi:
'Ykä, mihin me ollaan oikein menossa?" Mitäpä tuohon
vastaa kuin, että: "Koitappas ny arvata!" Suksienkin rahina kovaa jäähankea vasten kuului törmälle asti. Siitä
sitten laskimme kukin vuorollamme rinteen kenenkään
tekemättä "akkaa", vaikka meillä oli melkoiset taakat
kasapanoksia ym. tykötarpeita mitä pahanteossa tarvitaan. Vihamies oli vielä hiljaa. Odottiko vielä? Jos ei
sattunut näkemään, niin suksien melu varmasti kuului.
Pelotti
hieman!
Sitten- tapahtui ihme. Haudan meistä katsoen oikeas-

sa päässä oleva vartiomies ammurtiin ensimmäisellä
Iaukauksella
akaapäin. Liekö luottanut niin vahvas- rällaisella, tuulisella 11 asteisella ja
ti siihen, etrei
kirkkaalla ilmalla kukaan voi ajatellakaan salaisia sotatoimia, ja nukkunut. Heräsi kait ajatuksistaan nähdessään takaapäin tulevan miesryhmän, yritti tapailla asettaan, murra tulikin kuolo. Vyörytys alkoi. 1. ryhmä sijoittautui ketjuun oikealle varmisraen touhumme sieltä
päin tulevilta yllätyksil:ä. 2. ryhmä kulki haudan tuonpuoleisella reunalla puolikaaressa heitellen tarpeen tullen käsikranaatteja ja pitäen tulellaan haudassa olijat
matalana. 3. ryhmä heistä hieman kauempana turvaten
vanjan pääasemista tulevalta avulra, pääasemilta, joita
tykistömme kaiken aikaa ruhjoi tulellaan. Ei varmasti
tehnyt mieli siellä nostella pyssyjä haudan reunalle. 4.
ryhmä hyppäsi hautaan ja alkoi puhdistaa sitä mutka
mutkalta ja potero poterolta kp:lla ja käsikranaateilla.
Heidän takanaan pioneerit vaanivin katsein etsien paikkaa, mikä tarvitsisi kovempaa käsittelyä. 2. ryhmän en-

olevat tulenjohtajat näkisivät liikkeemme ja sijaintimme. Se merkitsi sitä, että krh-tuli, joka poksahteli kohteenaan hauta, osaisi siirryä edellellämme aiheurtamatta
vahinkoja omille urhoillemme. Tulipa siinä puolivälissä
vastaan katettu haudan osa. Kate oli noin 10 metrin pituinen. Sinne kp:lla suihku, käsikranaatti ja sen råjdhdettyä parin kilon kasapanos. Kova kiipeäminen syvän,
lumivallein korotetun haudan reunalle, juoksu ohi katteen ja taas alas jatkamaan pahaa metelin pitoa: Kp:lla
pimeään "luolaan", käsikranaatti, kasapanos. Matka jatkui kohti mutkaista haudan päätä ja korsua. Tuolla katteen alla lienee ollut jokin suojaisa potero. Sillä hetkellä
viimeisenä taivaltava Piipponen kertoi: "Mie kuulin takaani rapinaa, vilkaisin sinne ja siellä osoicteli kp:lla
yks s...nan pitkä ryssä minuun. Ei mun muu auttanu
kun ampua se pois. Mie ahtaas haudassa hätäsesti käänsin vintofkani ja laskin silmät kiinni ja se kuoli. Se oli

Viimeinen mies lähdössä rinnettä alas,
jäällä muut jo menossa

Vanfan korsu Syvärillä, mikä tuhottiin

simmäisellä miehellä oli kädessään taskulamppu, jonka
punainen valo oli suunnattu omalle rannalle, että siellä
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sitren s...nan pirkä mies". Tuolla kertomishetkellä, panostaessamme jo korsua, päätimme paluumatkalla mitata, oliko Piipposen, Kuhmon pojan, puheissa perää.
olihan siinä, tuon kaatuneen yli piti näet juosta.
Ja
Jalka sai monta kertaa lipsahdella hänen kehovainaansa
päällä, ennen kuin taas tapasi kovan, jäätyneen maan.
Kuolleen miehen velton ruumiin päällä on melko ikävä
juosta. En kehoita siihen ketään muuten kuin pakkotilanteessa.

Saavuttuamme siis korsulle, alkoi pioneerien varsinainen tehtävä. Ovi oli raollaan ja siitä sisälle kp-suihku ja kasapanos. Räjähdys, ja heti mies ovelle kp. sylkien tulta 9 mlm kidastaan. Noin roiskuteltiin lattialle

ja kattoon, seinille vasemmalle ja oikealle. Kumma
kyllä sisällä paloi jonkin näköinen lyhty ja sen valossa
näki, ettei korsussa ollut ketään kotona, ei elävänä eikä
kuolleena. Kiireisen poislähdön merkkinä oli useita pa-
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Syvärin jäällä puolikuutamossa. Klockars löysi suksensa
hieman myöhemmin ja tuli jälkeeni. Viholainenkin oli

reia huopatossuia laverin edessä. Seinällä oli sinellejä ja
itse laverilla kaikennäköisiä asusteita alushousuista lährien. Karttalaukku ja aseitakin oli, pöydallä isohko savikulho ia sen ympärillä useita karkeita puulusikoita.
Pakkeja, mukeja ja lautasia en nähnyt. Saviruukussa oli

jo herännyt ja antoi tulta tykeillään jokipenkallemme
yrittäen kait estää nousumme omiin juoksuhautoihimme. Se oli kuitenkin niin harvaa ja sännöllisesti paikasta toiseen liikkuvaa, että voimme turvallisesti valita
paluukohtamme. Ilman mitään vaurioita siitä sitten
löysinkin kokoontumiskorsulle. Sielläpä oli raskas ilma
ja kova pulina
jälkipeluu, tiedättehän kunnon suomalaiseen urheilukansatyyliin.
Höysteenä meidän vahvat manaussanamme. Siellä myös kuulin, että retkemme tappiot olivat 1 jääktui. Hän valitettavasti oli, kuulemma, iäänyt sinne toiselle puolelle. Lähtökiireessä ei
kukaan ollut huomannut ottaa mukaansa kuollutta.
Siellä oli myös eräs poika, joka oli ottanut vanjan karvahatun mukaansa, ottaakseen siitä 'viissakaran" muistoksi retkeltä. Kauheasti kiroten hän huomasi, että joku oli ennättänyt jo ennen. Siinä oli vain tähden painama jäljellä. Poika hakkasi nyrkkinsä lakkiin ja
vaikeni sekä kalpeni. Hyvin hitaasti veti kätensä -pois ja
katso
se oli harmaan massan sotkema. Koska mieltäni alkoi etoa, läksin ulos. Siellä em. jääkärikin pesi lumella käsiään ja oksenteli. Eiväthän kaikki ole niin kovaluonteisia, että pesisivät venäläisen aivoja pois käsistään hymyhuulin. Onneksi tuli käsky lähteä hevoskyymuuten meitä olisi oldillä kohti omaa majapaikkaa
lut kaksi ylenantaim.
Pari päivää tämän jälkeen juhlimme lottakanttiinissa
j3
onnistunutta retkeä. Joimme korviketta
ss1i22
söimme ruoreita pullia. Eversti puhui ia -kiitteli. Retki
oli onnistunut hyvin: tuhottu n. 700 m taisteluhatrtaa,
poistettu limpuilta 23 vihollista, saatu vankeja 4 joista
tosin vain yksi elävänä perille, tuhottu pesäkkeitä, aseita ja korsu. Käsiään hykerrellen kertoi eversti kaiken
menneen yli odotusten ia
mikä parasta
kaikille
osanottajille oli myönnetty- 2 viikon loma. -Me hurrasimme, sillä loma se on, joka tekee terää rintamamiehelle.
tr

lämmintä, harmahtavaa vettä. Yhdellä lusikalla lieputtelin keittoa. Pohjalta löytyi jotain joka muistutti kaalia, sattumia en nähnyt. Ei tehnyt mieli maistaa sopasta
suolaa, vaikka se oli vielä lämmintä. Tuntuipa vain niin
laihalta ruoalta. Korsua panostetraessa lähdin katsomaan miltä yhteyshaudassa näytti. Ei varmasti tehnyt
"toverien" mieli tulla sitä pitkin tännepäin. Niin mukavasti sieltä toisesta päästä sekä näkyi että kuului kranaattien mäikinä. Ihailin tuota maanpintaista ilotulitusta tovin aikaa, kunnes ruli ilmoitus lähteä hiljalleen
kotiinpäin. Tämä savotra alkaisi siis olla lopuillaan.
Palatessamme jälleen viimeisenä ryhmänä takaisin

pitkin hautaa valmistimme vielä muuramia pesäkkeitä,
ettei niistä vähään aikaan olisi vanjalle muuta kuin
työniloa. Mitattuamme ruon "Piipposen pitkän" ja
päästyämme "katceelle", maatärähri. Kuin sotilaallises-

ta käskystä käänsimme päät kohti korsua ja näky mikä
siellä oli, oli mahtava. Kuin valonheittimin valaistuna
nousi korsun katto kohti korkeuksia, hajosi tuhansiksi
palasiksi ja alkoi levitä kaikkialle pudotakseen taas
maahan silppuna sinne tänne. Meidänkin lähellemme
putoili paljon pöppöä. Tuumailimme, etrei siinä korsussa vähään aikaan sapuskoida vesivelliä. Näky oli ohi,
vain tulen loimu hiljaa kajasteli vielä. Piti ryhtyä töihin. "Katteeseen" vielä hieman rotulia ja :.aas hölkkää
kohti kotia. Ei siinäkään haudan suojatussa pätkässä
pitkaan aikaan oleskella piilosilla. Se kun hajosi sekin.
Palattuamme takaisin haudan alkupäähän huomasimme, että joukossamme oli ollut pari biologista ihmettä
pari kolmijalkaista miestä. Niin täytyi olla,
ja itselleni ei ollut jäänyt kuin yksi
koska Klocharsille
suksi kummallekin. Siinä sitten hiihtelin kohta yksin
Pioneerien
korsu

ii\N

"Jermula"
Segesajoella
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PALVETIN Talvisodassa Karjalan kannaksella Er.P
6:ssa, joka oli koottu Käkisalmen, Räisälän, Kaukolan
ja Sakkolan miehistä.
Pataljoonamme oli joulukuun 27. päivänä lyönyt
vastaiskulla Keljaan tunkeutuneen venäläisen divisioonan aivan perusteellisesti. Er.P 6:n tappiot olivat myös
raskaat. Haavoittuneet mukaanluettuna nousivat tappiot 8 tunnin aikana 160 mieheen. Näiden joukossa
olivat kaikki komppanian päälliköt.
Välittämättä suurista materiaali- ja miehistötappioista venäläiset olivat päättäneet murtaa Taipaleen puo-

lustuksen hinnalla millä hyvänsä. Oli siis odotettavissa,
että uusia vihollislaumoja ilmestyy näyttämölle millä
herkellä hyvänsä. Meikäläiset
yrittivät partiotoiminnan

avulla, mikä ulottui kauas
vihollisen seluscaan, päästä

tullut kerrassaan mitän. Yritimme hankkia
voiteita, mutta turhaan. Seitola soitti kapteeni Mi.illerille ja pyysi, että retki lykättäisiin kunnes keli paranisi, mutta Mi.iller vastasi, että oli epäiltävissä vihollisen
uusien joukkojen tuomista rintamalle tai joukkoien
vaihtamista, piti ottaa selville, kumpi näistä oli kyseessä. Partiointia ei voinut siirtää.
Asianmukaisten valmistelujen jälkeen ja pimeän tultua läksimme ylittämän Suvantoa Sakkolan pappilan
kohdalta. Me läksimme kävellen, mutta Lamppu partionsa kanssa suksilla. Kuljimme alkumatkan melko
reipasta vauhtia, mutta mitä
lähemmäksi tulimme vihollisen linjoja, sitä hiljaisemmaksi vauhtimme muuttui.
Hiivimme loppumatkan hiljaa javälilli, aina kuuntelimme. Viimein kuulimme naapurin kuulovartiosta ääniä.
misestä

selville niistä uusista suunnitelmista, mitä naapuri punoi
päämme menoksi.
Olin mukana partioretkellä, mikä tehtiin tammikuun
12. pdivdnd. Partiojohtajana

Todettuamme vartion sijainnin, kiersimme kaukaa oikealta ja pääsimme maihin vastarannalla. Kun naapurin
varmistuspartio oli mennyt
ohitsemme, ylitimme tien ja
juoksimme metsään. Silloin
oli vänrikki Seitola.
Olimme lepovuorossa Kyl kuului meidän oikealta puomäojan kankaalla, kun tämä
leltamme aikamoinen rysähkahdeksan miehen suuruinen
dyt. Syöksyimme nopeasti
partio koottiin. Joukossa oli
asemiin metsänreunaan. Luumonta sellaista kaveria, jotka
limme, että retkemme oli
Kapteeni E. Miiller
olivat jo aikaisemmin käyepäonnistunut heti alkuvaioeet aiheuttamassa vihollisen puolella monenlaista
heessaan, kun Lamppu partionsa kanssa kiirehti luokharmia.
semme. Hän kertoi, että oli kaatanut aidan ylittäessään
Menimme valoisana aikana hevoskyydillä Sakkolan
sitd ja siitä se rusaus oli syntynyt. Jäimme nyt odottakirkonkylään luutnantti Ruhasen komentopaikkaan.
maan, huomaisiko vihollinen mitään. Seurasi muutamia
jännittäviä hetkiä, kun näimme parin epäselvän hahmon
Kersantti Lamppu oli myös lähdössä partionsa kanssa
yli. Ruokailimme siellä ja odotimme pimeän tuloa.
tulevan aina lähemmäksi ja lähemmäksi. Mitään eivät
Keli oli muuttunut suojaiseksi, eivätkä sukset luistahuomanneet. Lamppu erosi nyt meistä ja lähti Valkjärneet. Kävimme useamman kerran kokeilemassa suksia,
velle päin. Me läksimme Raudun suuntaan.
mutra lunta tarttui niin paksulti pohjiin, ettei hiihtäSaimme jo seuraavana iltana kuulla, että Lamppu oli
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kea muuta
maan.

Sakkolan kirkko

palannut samana yönä takaisin, koska hiihtämisestä ei
tullut mitän. Kun olimme pari tuntia tarponeet lumisessa metsässä, saavuimme venäläisten huoltotielle.
Kuljimme sitä muutaman kilometrin. Kun tie käntyi
etelän, poistuimme jälleen metsään. Seitola asetti tielle miinan terveisiksi viholliselle. Totesimme jo retken
tässä vaiheessa, että siitä tulisi rankka. Lunta oli polviin
saakka ia maasto mäkistä ja kaikenlaista ryteikköä tehden menomme sangen vaikeaksi.
Keskiyö oli io kasillä, kun saavuimme Petäjärvelle.
Tieltä kuului autojen surinaa ia muutamista taloista näkyi valoia. Kuliimme metsää pitkin maastoa hyväksemme käyttäen väistellen vihollisen majoitusalueita. Tielle ei ollut enä menemistä, vaikka olikin yö, sillä äänistä päätellen oli siellä iatkuvaa liikennettä. Jokainen
meistä kulki vuorollaan edellä, sillä sama mies ei kovin
kauan jaksanut tarpoa hangessa. Väsymys alkoi jo tuntua jäsenissämme niin, että tämän tästä jouduimme pitämään taukoia. Noin yksitoista tuntia taivallettuamme olimme niin loppuun asti väsyneitä, että aloimme
nähdä harhanåikyiä. Pienet lumipeitteiset näreetkin alkoivat näyttä vihollisilta, joita kyttäsimme.

Tulimme viimein suuren peltoaukean laitaan, japäätimme mennä suoraan sen yli. Pellolla oleviin ojiin upposimme kainaloita myöten, niin että ryömimällä vain
päsimme niistä ylös. Kun pääsimme keskelle peltoa,
havaitsimme olevamme lähellä vihollisen majoitusaluetta, mutta saimme kokea aikamoisen yllätyksen,
sillä koko ympäristö oli täynnä vihollisen majoitusta.
Hetken neuvoteltuamme päätimme palata takaisin
metsän ja hakea sieltä suojaisen paikan, jossa lepäisimme päivän ja illalla jatkaisimme matkaa eteenpäin. Valitsimme rnetsänreunasta paikan, joka näytti sopivalta
piiloutumiselle. Siinä oli tiheää näreikköä, minkä keskellä kasvoi iso kuusi. Kiersimme näreikköä ia Seitola
asetti miinan tulopuolelle. Takanamme oli mäenkuäparc ia riukuaita ja edessä parin hehtaarin suuruinen aukea. Luulimme, että voimme tässä rauhassa viettää päivän, mutta erehdyimme pahoin, sillä paikka oli kaik14

kuin rauhaisa, sen tulimme kohta huomaa-

Vihollisen aktiivisuus partioitamme kohtaan oli huomattavasti lisäntynyt. Joutuihan edellinen partiopari
vuorokautta aikaisemmin yllätetyksi melkein samoilla
maisemilla.
Kun päivä alkoi sarastaa, ryhdyimme keittämään
priimuksella suklaata. Silloin alkoi kuulua surinaa, ja
kohta ilmestyi pohjoisesta päin oma lentokone, mikä
olikin oikea pahanilman lintu. Aikansa kierreltyään
häipyi se pois näköpiiristämme. Yhtäkkia jysähti niin,
että maa allamme keinui. Olimme kuin puulla päähän
lyötyjä käsittämättä, mitä se oikein oli, mutta kun jysähdykset aina vain jatkuivat, rupesi meille selviämään,
että vihollisella oli aivan lähellä tykkipatteri, joka ampui ylitsemme.
Aloitimme ruokailun, mutta ei tullut siitäkän mitään, kun Liflander sanoi: "ryssiä tulossa tännepäin".
Kun katsoimme pellolle, näimme kuuden vanjan talsivan suoraan meitä kohti. Vaikutti siltä, että nämä tulijat kuuluivat parempaan kastiin, sillä jokaisella oli
turkki päällään, ja ainakin ensimmäisillä pistoolit käsissä. Ei siinä ollut aikaa miettiä mitä tehdä, vaan jokainen meni nopeasti aidan yli kumpareelle asemiin.
Eivät vihollisetkaan paljon sumeilleet, sillä pian he olivat aidan vieressä. Yksi heistä huusi selvällä suomen
kielellä: 'No poijaat"! Ymmärrettävistä syistä emme ruvenneet näitten kanssa tuttavuutta hieromaan, vaikka
naapureilla näytti olevankin kovat halut sellaiseen. En
huomannut, kuka siinä leikin aloitti, mutta akkia tekivät konepistoolit selvän kaikista.
Nyt tulimme vaikean ratkaisun teen. Suksilla jahyvällä kelillä olisimme helposti selvinneet tästä tukalasta
tilanteesta, sillä venäläisillä ei ollut hiihtofoukkoja tällä
rintaman osalla. Olimme vielä niin väsyneitä edellisen
yön tarpomisesta, ettemme olisi umpihangessa kovin
pitkalle pötkineet. Läksimme juoksemaan tielle päin,
minkä Patjas sanoi tietävänsä. Meronen sanoi nähneensä, että vihollisia oli tulossa myös vasemmalta. Niillä
oli ilmeinen tarkoitus pistää meidät mottiin ja kahmaista helpolla hyvd apaja, mutta ripeän toimintamme
ansiosta ei näiden sotajuoni oikein onnistunut.
Kun tulimme tielle, ajoi vanja hevosella ohitsemme,
mutta koska tällä ei ollut asetta, annoimme hänen mennä menoiaan. Reki, jossa vanja istui, näytti olevan suomalaista alkuperää.
Läksimme juoksemaan tietä pitkin Rautuun päin,
mutta emme ehtineet mennä kuin noin 200 metriä,
kun mutkassa törmäsi kaksi hevoskuormallista vihollisia vastaamme. Joku partiomiehistä laski konepistoolisarian tulijoita päin. Viholliset hyppäsivät tienpuoleen
!a alkoivat tulittaa meitä. Syöksyimme tien yli metsään
ja yritimme umpihangessa kahlata eteenpäin, mutta
tuskin olimme edenneet sataa metriä, kun törmäsimme
vihollisen majoitusalueeseen. Silloin Seitola sanoi:'Yritetään mennä rantaan ia linjojen läpi omalle puolelle".

Partio lumisessa maastossa ilman suksia

Se

oli uhkayritys, mutta millään harhautusliikkeella

emme olisi pystyneet vihollista enäa eksyttämään, vaan

meidän kujanjuoksumme olisi kohta saanut ikävän lo-
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Kun tulimme takaisin tielle, siirtyi Patjas kärkeen,
sillä hän oli kotoisin Lapinlahden kylästä, mitä kohti
nyt menimme. Saimme muutamia laukauksia peräämme, kun käännyimme sivutielle.
Ei siinä paljon puheltu keskenämme, sillä jokainen
jo aavisti mitä kohta tulemaan piti.
Kun olimme iuosseet ionkin matkaa, kääntyi tie jyrkästi vasemmalle, ja mutkan takana törmäsimme korsutyömaahan, missä oli ukko poikineen. Siinä syntyi
liikettä, kun vanjat huomasivat, keitä nämä kutsumattomat vieraat olivat. Ammuimme muuraman konepis-
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toolisarjan työmaalle ja käännyimme oikealle Suvannon
puoleiseen lepikkoon. Sielläkin oli korsufa ja niiden
edessä seisoi vartiomiehiä. Eräs näistä nosti kivärin
tähtäysasentoon, mutta joku meikäläinen ehti täräyttää
ennen häntä.

Meillä alkoi tässä hullunmyllyssä mennä konseptit
sekaisin, sillä Lapinlahden ympäristö oli sullottu niin
täyteen vihollisia, ettei ulospääsyaukkoa tahtonut millään löytyä.
Kun totesimme, että taaskin on tie tukossa, kännyimme oikealle ja juostuamme jonkin matkaa lepikossa, tulimme kumpuilevalle peltoaukealle, minkd takana häämötti Suvannon selkä. Menimme aidan yli ja läksimme notkelmaa myöten etenemään Suvannolle päin.
Notkelman puolivälissä oli kaivo ja sen äärellä oli pitkä
15

lumipukuinen mongooli vettä hakemassa. Kun tulimme kaivolle, seisoi tämä pelon lamaannuttamana ja kasvoilla kauhistunut ilme. Koska vihollisella ei ollut asetta, jätimme hänet jatkamaan puuhiaan. Olihan nytyaarallista ammuskella, sillä aloimme lähestyä etulinjoja.
Edessä oli tyhjä heinälato, missä oli ovet molemmilla
sivuilla. Ladon takana kumpareella oli Leppäsen talon
vanha perunakuoppa, missä vihollisella oli pikakivääriasema. Tåtä emme huomanneet, koska edessä oleva
lato peitti meiltä näkyväisyyden.
Olin jonon alkupäässä, kun läksimme menemään ladon läpi. Yhtäkkiä rävähti. Saimme valtavan tuliryöpyn vastaamme. Alikersantti Seppälä lyyhistyi oven
eteen pä luotisuihkun lävistämänä. Kersantti Meronen
syöksyi ovesta ulos, mutta ei ehtinyt ortaa montakaan
askelta, kun sai suihkun selkänsä, ja siihen päättyi hänenkin matkansa. Haiko sanoi, että häneen myös sattui. Itseltäni meni myös kolme luotia oikean jalan reidestä läpi ja käteeni sain verinaarmun. Peräännyin Haikon kanssa ladon nurkalle ja sieltä käsin teimme selvän
pikakiväriampujasta. Vasemmalla puolellamme juoksi
vanjoja rantaan ja jotain ihmeellistä vekotinta ne raahaKirjoittalan 72-vuotias isä vapaaehtoisena

sivat mukanaan. Kun pääsimme jäälle, selvisi meille,
että se oli piiskatykki. Suoraan emme voineet iäälle

kuitenkaan mennä, koska edessä oli piikkilankaeste.
Läksimme nyt etenemään rannan suuntaan kulkevaa
tietä pitkin Patjaksen taloa kohti. Ennen sinne pääsyä
kersantti Haiko kaatui ja kotitalonsa pihalle kaatui
myös korpraali Patjas. Kun Seitola kumartui Patjaksen
puoleen, hän sai sysäyksen, joka heitti hänet kumoon.
Seitolalla oli repussa hyökkäysvaunumiina, johon suihku osui. Tdällä oli aukko piikkilankaesteessä. Menimme siitä läpi ja aloimme edetä rantaa kohti.
Rantatietä pitkin juoksi yksi vanja peräämme ja ampui vasemman jalkani säärestä läpi. Otin tämän jyvälle.
Huomattuaan aikomukseni hyppäsi vanja lumivallin yli
ojaan niin, että töppöset vain heilahtivat. Totesin samalla, ettei aseeni enä toiminut, eikä siinä ollut aikaa
ruveta vikoja hakemaan, sillä nyt meitä tulitettiin jo
rannalla olevista pesäkkeistäkin.
Meitä oli enä neljä, kun läksimme menemään rinnettä alas, mutta edessä oli vielä kilometrin levyinen
Suvannon selkä, jossa ei ollut mitään suojautumisen
mahdollisuutta, vaan olisimme siellä vihollisen tulelle
kuin tarjottimella.
Tunsin kuntoni jo niin heikoksi, että aloin epäillä,
selviäisinkö omalle puolelle. Molemmat jalkani olivat
läpiammutut, ia matkanteko kävi yhä vaikeammaksi.
Seitola lupasi auttaa, jos en omin voimin selviäisi.
Kun tulimme jälle, jäin toisten jälkeen, koska en
pystynyt enä juoksemaan. Näin siinä edessä koko tilanteen dramaattisuuden, kun vihollisen konekivärit
alkoivat lakaista pitkin jätä, niin että lumi pöllysi,
mutta hajaantuminen sai aikaan sen, että tulikin hajosi.
Huomasin, että Voittomäki rupesi ontumaan. Osuma
ei liene ollut vaarallinen, koska hän pystyi vielä juoksemaan. Etenimme lyhyitä syöksyjä tehden välillä painautuen matalaksi. Nyt ei enä yksinäisiä laukauksia
erortanut, vaan koko venäläisten puoleinen ranta oli yhtenä räiskeenä. Kun olin laahustanut rannasta noin sata
metriä, niin taas riipaisi, luoti meni oikean jalan sääres-

tä

läpi.

'

Oma tykistö avasi tulen ampuen Suvannon yli Lapinlahden kylään, ja pian oli myös äänessä venäläisten tykistö. Oli siinä rautaa ilmassa neljän partiomiehen osalle aivan tarpeeksi.'
Kun toiset alkoivat lähestyä omaa rantaa, otti piiskatykki minut maalitaulukseen ja tasaisin väliajoin syntyi
avantoja ympärilleni. Ei näyttänyt venäläisillä olevan
puutetta ammuksista, koska yksinäistä miestäkin poso-

tettiin tykillä.
Mainittakoon vielä, että olimme vähällä joutua kahden tulen väliin. Kun tulimme jäälle, niin Kekkilän
patterin tykkimiehet juoksivat asemiin ja olivat jo sormi liipasimella valmiina ampumaan meitä. He luulivat, että venäläiset olivat ruvenneet kahinoimaan keskenän ja ettå osa heitä pakenee suomalaisten puolelle.
Luulin, ettei ihmisen kestokyvyllä ole mitään niaa,

Piirros Seitolan partion
"kujanjuoksusta" paluumatkalla
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mutta kyllä se raja on olemassa. En tiedä, kuinka lähelle rantaa pääsin, ennen kuin voimani loppuivat. Olin
siinä tajunnan ja tajuttomuuden rajamailla, kun Seitola
tuli ja raahasi minut rannalla olevaan poteroon. Hän sanoi lähtevänsä hakemaan apua taempana olevan rinteen
päällä olevasta päivävartiosta. Olimme tulleet maihin
Keljan kohdalla. Uupunut oli reipas partiojohtajammekin, niin uupunut, että ryömimällä hän nousi Kelian
rinnettä ylös.
Poterossa ollessani revin lumipukuni ja laitoin tiukat
siteet reisien ympärille, sillä verenvuoto oli melkoinen.
Venäläisten tykistö jatkoi hehtaariammuntaa siihen

Hautavaaran T§a§ouna Hyrsylän mutkassa.

-

saakka, kunnes siihen päälle ilmaantui idästä päin 22
vihollisen pommikonetta, jotka olivat matkalla kotirintamalle tuhoa kylvämään.
Ilta alkoi jo hämärtää, kun kaksi meikäläistä tuli ahkion kanssa minua hakemaan. Sain näiltä kuulla, että
olimme fällä tulleet oman miinakentän yli vaikka yksikään miina ei räjähtänyt. Harjun päällä olevassa komentokorsussa sain ensiavun, jonka jälkeen hevoskyydilla vietiin Kylmäojan kankaalle oman pataljoonan
lääkintätelttaan, missä haavani sidottiin. Tämän jälkeen alkoi matka sairaalaan.
Voittomäki fa Liflander selvisivät myös omalle puolelle. Voittomäkeen osui jäällä räjähtävä luoti istumalihaksiin. Seitolalla oli kuusitoista luodin reikää vaatteissa. Itseltäni oli viisi luotia mennyt jaloista läpi. Liflander selvisi naarmuitta.ldeille määrätty tehtävä jäi suorittamatta.
Tämä oli hurjin kaikista sotien aikana tekemistäni
partioretkistä. Sota osaltani päättyi maaliskuun 27.
1942 Suursaaren valtauksessa. Silloin noita luodin reikiä tuli muutama lisää.

***
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Isäni Tuomas Seppä Räisälästä oli myös vapaaehtoioli silloin 72 v.

sena mukana Talvisodassa. Ikää isälläni

(s.

1868).

Kun isäni joutui evakkoon Ilmajoelle, oli siellä jokin
armeijan varasto, ja vartiomiehistä oli kova puute. Isäni
pyrki vartiomieheksi ja pääsi. Hän oli siellä juhannukseen saakka.

Isäni palveli aikoinaan 3 vuotta tsaarin armeijassa,
niin että asettakin hän pystyi käyttämään tarpeen tul-

len.

Kaunis pyöröhirsi peitetty laudoituksella
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KAARLO VALKONEN

Korsunsuu Sirkiänsaaren lohkolla

SOTA'on täynnä yllättäviä tilanteita. Rauhallinen

ja

turvallisentuntuinen elämä etulinjan takanakin saattaa
yhdessä hetkessä muuttua kihelmöivän jännittäväksi ja

hengenvaaralliseksi toiminnaksi.

lun edellä
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Näin tapahtui joupidetyllä

l94l lä-Kannaksella -rauhallisena
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Lumisuon lohkollakin.
Raskas hyökkäysvaihe päättyi 15. divisioonan joukkojen osalta syyskuun alkupäivinä 1941. Vanhan valrakunnanrajan runrumassa ryhdyttiin asemasodan mukaiseen "vihanpitoon." Loka-marraskuun vaihreessa ryhdyttiin vuonna 19lO ja sitä ennen syntyneistä"soravanhuksista" muodostamaan kotiuttamista varren ns. joulupukkipataljoonia. Tällöin myös JR 15:n tykkikomppanian vanhat miehet siirrettiin Sirkiänsaaren lohkolta
Lumisuolle JR 57:ään muodosrertavaan "joulupukkipatal joonaan. "

Mieliala oli kotiuttamista odottelevien sotavanhusren
keskuudessa korkealla, sillä olihan sodat sodittu ja vaarat vältetty. Edessä oli vain kotimatka ja turvallinen siviilielämä perheen parissa.
Näin kuviteltiin myös
pomarkkulaisten pst-tykkimiesten
keskuudessa.
Mutta toisin kävi. Yaaraa fa jännitystä saatiin "ioulupukkien" keskuudessa kokea vielä yllin kyllin.
Kotiuttamista odottelevat pomarkkulaiset oli maioitettu Lumisuon lohkolla etulinjan taakse Paukunmäelle
erääseen maalaistaloon JR 57:n komentajan, eversti Yrjö Valkaman komentopaikan läheisyyreen. Koriutetravien vanhimpana toimi juureva pömarkkulainen isäntämies, vääpeli Kustaa Isoviita. Palvelusta joukolla ei ollur juuri nimeksikään, joten miehet kuluttivat aikaansa
pääasiassa tutkimalla "neliän kuninkaan kuvakirjaa" tai
ammuskelemalla metsänriistaa lähimetsistä palan painikkeeksi.
Tällaista "sodan viettoa" kesti aina ioulukuun alkupäiviin. Yksi ia roinen ehti jo koti-ikävässään purnata
herrojen kiireiden hitautta kun kotiuttamisesta ei näyttänyt tulevan mitään, eikä muutakaan piristävää tuntunut tapahtuvan hiljaisella rintamalohkolla.
Mutta
sitten tapahtui.
Sotamies Artturi Granholm oli käynyt puolen päivän
aikaan rykmentin huoltoportaassa tavanmukaisella elintarpeiden hakumatkallaan.'Töpinästä" palatessaan hän
oli metsäpolulla parisataa metriä ennen malapaikkaa tavannut oudon, viisimiehisen aseistetun partion.
Kyllä ne suomea puhuivat ja kaikilla oli yllään
meikäläiset
sotilaspuvut sekä hiihtovarusreet, murta iotain outoa niissä silti oli, selitti Granholm kämpässä
olijoille vaikutelmiaan.
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Granholmin epävarmuus oli ymmärreträvää, sillä kotiutettavien kenttäharmaa sotilaspuku oli vaihdettu
suojeluskuntamalliseen, hernerokan väriseen sotisopaan. Kun osa miehistöstä käytti lisäksi omia siviilivarusteitaan la nuorempi ikäluokka "kenttäharmaata" pukua, niin rinraman takana liikkuvien miesten pukukiriavuus oli melkoinen.

Granholmin kertomus aiheutri kämpässä hiliaisuuden. Korrir unohtuivat pöydalle. Miehet puntaroivat
vakavina kuulemaansa.

Kyllä ne suomalaisilta ensin vaikuttivat, mutta
- ne utelivar niin tarkasti, että mitä loukkoja tänne
kun
on maloitettu ia mirä esikuntia täällä on, niin se pani
epäilemään, erreivät ne taida omia miehiä ollakaan, täydensi muonanhakila epävarmana havaintoiaan.

Wisaanien[anssa
SA-Luta

oli tavannut oudon partion. Nyt heräsi epäilys jo jokaisessa, etteivät äskeiset vieraat omia miehiä olekaan.
Hiihtäjät olivat poikenneet tavanomaiselta huoltopolulta umpihankeen ja lähteneer hiihtämään pitkin ojan
pohjaa kohti takaamaastoa.
Nyt tuli intoa takaa -ajajiin. Latu mutkitteli tiheiköissä vältellen majoitusalueita ja yleisiä kulkuteitä.
Lopulta se nousi harjanteelle, jossa kasvoi erittäin tiheätä 3-4 metristä männyn taimistoa. Mäen päältä kapea
latu suuntautui melko jyrkästi alas harjun vastaista rin.
nettä kohti tiheikköä.
Ensimmäisenä hiihtänyt sotamies Kalle Lehtisalo pysähtyi mäen päällä ja sanoi takanaan hiihtäneelle vääpe-

lille:
Tuolla mäen alla näkyy jotain liikettä!

- Anna painua perään vain, ertä saadaan ne pian
kiinni,
tokaisi Isoviita innoissaan ja lisäsi suksiensa

No, kun meillä ei tässä ole muutakaan rekemistä,
lähdetäänpäs, pojat, ottamaan selvää mitä porukkaa ne ovat, päätti Isoviita.
Hänen mukaansa lähti 12 miestä. Aseiksi orertiin ta-

niin

vallinen sotilaskivääri ja taskuun puolihuolimattomasti
pistetriin kourallinen patruunoita, sillä useimmat miehet tuumivat, että turhaa touhuahan tämä on, mutta
hiihdellään nyt vääpelin mieliksi. Isoviidalla itselläänkaan ei ollut muuta asetra kuin asetakin rintataskussa
pullottava pieni 7,65 kaliiperinen siviilipistooli. Ainoastaan kämpästä viimeisenä lähtenyt taistelulähettinä
toiminut Eino Kynäslahti huomasi heittää selkäänsä konepistoolin.
Miehet hiihtelivät peräkanaa sunnuntaihiihtäjän tunnelmissa, kunnes saavuttiin paikalle, missä Granholm

vauhtia muutamalla terävällä sauvantyönnöllä.
Miesten huristaessa rinnettä alas huudahti Lehtisalo
mäen puolivälissä jotain, mitä Isoviita ei kuullut. Samalla edellä lasketellut Lehtisalo hyppäsi ladulta sivuun. Isoviita ei saanut vauhtiin päässeitä suksiaan pysähtymään vaan huristi kovalla vauhdilla mäkeä alas ia
suoraan keskelle vihollisen partiota, joka oli pysähtynyt
mäen alle neuvonpitoon.
Yllätys oli molemminpuolinen. Seuraavien minuuttien tapahtumat seurasivat toisiaan salamavauhtia. Seurasi raju käsikähmä, missä käytiin katkeraa kamppailua
elämästä ja kuolemasta.
Lähinnä oleva partisaani seisoi ladulla selin suomalaisiin. Suksiensa hallinnan menettänyt Isoviita suuntasi
suksensa tämän suksien väliin ja sananmukaisesti törmäsi tämän selkään. Molemmat osapuolet toipuivat
kuitenkin ylläköstä nopeasti. Isoviita hyppäsi suksiltaan
ja ryhtyi kaivamaan pistooliaan rintataskustaan karjaisten samalla:
Kädet ylös!
- Jumalauta, suomalaisille ei antauduta, kuului
- vastaus selvällä suomen kielellä partisaanin suuskarski
ta.

Samalla tummapintainen partisaani hyökkäsi yhä
pistooliaan taskustaan kaivelevan Isoviidan kimppuun
iskien kouransa tämän kurkkuun. Nyt alkoi yksinäisen
miehen armoton paini elämästä ja kuolemasra viiden
partisaanin keskellä lumisessa metsässä. Kuristava ote
kurkusta kiristyi kiristymistään. Henkeä alkoi ahdistaa
ja tuntui kuin silmät pullistuisivat kuopistaan. Raivon
vääristämät vihollisen kasvot huokuivat murhanhimoa
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ja tämän yhteenpuristettujen hampaiden välistä kuului

kuin käärmeen sihinää.
Aika tuntui pysähtyneen ja peli näytti menetetyltä.
Mieleen tuli ajatus:
Tähänkö tämä minun sotani päättyikin. Talviso- tuli Kollaalla selvittyä naarmuitta samoin kuin
dasta
hyökkäysvaiheenkin monista vaaroista. Ja nyt, kun siviiliin pääsy oli kaden ulottuvilla, piti käydä näin!
Taistelun tiimellyksessä oli Isoviita kuitenkin saanut
riuhtaistua oikean kätensä vapaaksi vihollisen otteesta ja
siepatuksi pistoolin taskustaan. Aseen piippu painui
nyt partisaanin vasempaan kainaloon ja laukesi. Kuolemanpaini oli päättynyt. Laukauksen pamahdettua
kurkkua kuristava ote heltisi ja vihollinen kierähti kyljelleen.

Yaarat eivät vielä loppuneet tähän. Ikuiselta tuntunut raivoisa kamppailu oli kai kestänyt vain muutaman
hetken, sillä ottelun päätyttyä venäläiset paraillaan
tempoivat aseita seläståän ja kysymys oli vain tuokiosta
kenen ase ehtisi ensimmäisenä syöksemään tulta.
Aikaa ei ollut hukattavissa. Lähin vihollinen oli noin
3-4 metrin päässä ia toiset hänen takanaa. Pistooli ehti ensin laueta. Vihollinen lysähti polvilleen, mutta
pyörähti samalla ympäri. Tämän takana olevat partisaanit olivat ampumavalmiina. Hangessa polvillaan oleva
Isoviita painoi jälleen pistoolinsa liipaisinta. Kuului
vain vaimea naksahdus. Patruunat olivat loppuneet vajaasta lippaasta. Nyt tuntui lähtö olevan jälleen edessä.
Aseettomasta miehestä tuntui kuin hän olisi ollut teloituskomennuskunnan edessä. Mitään pelastuksentoivoa
ei tuntunut olevan.
Samassa kuului suhahdus ja jotain jysähti Isoviidan
selkään. Urhea vääpeli suistui kasvoilleen lumeen.
Perässä tulevat miehet olivat hiihdelleet hitaammin.
Mäen päälle saavuttuaan he olivat jääneet ihmettelemään mihin heidän johtajansa oli kadonnut. Epäiltiin,
että mäen alla oli väijytys ja ettå tämä on mennyt suoraan venäläisten ansaan. Mäen alta kuului pari pisroolin
laukausta ja miehet arvasivat siellä olevan toden kysymyksessä. Joukko ponnisteli suksensa vauhtiin ja lasketteli peräkanaa mäkeä alas.
Mäen alla ensimmäinen hiihtäjä törmäsi ladulla kontallaan olleen Isonviidan päälle ja samassa oli koko takaa-ajajien joukko yhdessä rykelmässä vesakkoisessa

JR 57:n miehiä Paukunmäellä

rallinen partisaaniporukka, joka ei täällä hiihdellyt huvikseen.

Hälyttääkseen takamaastossa majailevien huoltoportaiden miehiä takaa-ajoon ammuttiin pakenevien ladun
suuntaan muutamia laukauksia ennenkuin jatkettiin takaa-ajoa.

Nämä laukaukset eivät jääneetkään huomiota vaille,
sen saivat pomarkkulaiset hetken perästä kokea. Hiihdettyään puolisen kilometriä saivat takaa -ajajat vasraansa suoaukean takaa kiivasta kivääritulta. Tuleen vastattiin ja ryhdyttiin saarrostamaan vastarintapesäkettä.
Kesken laukaustenvaihdon kuultiin vastapuolelta väärentämätöntä suomalaista kiroilua ja niinpä sitten selvisikin, että suomalaisethan tässä toisiaan paukuttelevat.
Rykmentin esikuntakomppanian miehet olivat olleet
jänisiahdissa, kun he olivat nähneet neljän suomalaisiin
sotilaspukuihin pukeutuneen miehen hiihtävän henkensä edestd. Takaa oli kuulunut kovaa meteliä ia ammuntaa. Mersämiehec olivar Iuulleet omien miesten
olevan vahvan vihollispartion ahdistamana ja ryhtyneet
auttamaan vainottula. Kun asia selvisi miehille, niin

notkelmassa.

Miesten selvitessä sadatellen suksilleen, olivat venäläiset kadonneet näkyvistä. Nämä olivat pelästyneet
apuun rientäneiden suurta miesmäärää ja katsoneet parhaaksi laukaustakaan ampumatta painua pakoon sillä
aikaa, kun takaa-aiajat selvittelivät sekavaa ruuhkaansa.

Hiihtäjien

oli joka tapauksessa pelastanut Isoviidan hengen, mutta nyt ei ollut aikaa kiitosten esittämiseen. Yhteenotto oli paljastanut mitä väkeä nämä vastustajat ovat ia ladulle jääneen varusteista
saatiin lisää todisteita. Selustaan oli tunkeurunur vaa20

nopea saapuminen

Eversti Yrjö Valkama

jiltaan. Tätä silmälläpitäen he järiestivät ladun varreen
väijytyksiä tämän tästä pitäen automaattiaseillaan yllä
murhaavaa tulta.
Vihdoin saatiin sisukkaasti puolustava vihollinen kiivaan tulituksen aikana saarretuksi divisioonan esikuntaan johtavan tien läheisyydessä. Hevosenkenkä kurottiin umpeen ja vihollisia kehotettiin antautumaan. Vastauksena oli entistä kiivaampi tuliryöppy. Muu ei auttanut kuin metri metriltä kiristää saarrorengasta. Se
johtikin tulokseen. Ladun varrelra tavattiin valekuolleeksi tekeytynyt automaattikivääriampuja. Tämä oli
jälkivarmistukseen jätettynä ampunut parruunansa lc,ppuun ja koetti nyt pelastautua kuollutta teeskentele-

Kk-asema Paukunmäellä
i;
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mällä.

Jälellä olevat kolme vihollista olivat linnottautuneet
hämärän turvin pieneen metsäsaarekkeeseen. Kun näistä oli päästy noin parinkymmenen metrin päähän, kuului käsikranaatin nallin paukahdus. Piirittäjät painoivat
päänsä matalaksi odottaen saavansa vastaansa käsikranaattiryöpyn. Kuului räiähdys ja lunta varisi piirittäjien
päälle. Partiota johtanut politrukki oli räjäyttänyt itsensä huomatessaan pelin menetetyksi.
Se oli samalla tämän monivaiheisen taistelun päätöslaukaus. Käsikranaatin räjähdettyä säntäsivät jälelle jääneet parrisaanit ylös ja yrittivät juosten paeta metsän
pimentoon, mutta heidät saatiin nopeasti kiinni sekä
talruteruksi pienen painin jälkeen. Molemmat pakoon
yrittäneet olivat taistelun alkuvaiheessa haavoitruneet,
silti jatkaneet sisukkaasti hiihtoa sekä taistelua iltaan

Takaa-ajettu vihollispartio saatu näkyviin

saakka.

Nyt olivat taistelut taisteltu ja "joulupukit"

tehneet

oma-alotteisesti miehen työn, kuten rykmentinkomentaja, eversti Yrjö Valkama mainitsi miehille pitämässään kiitospuheessa.

nämä järtivät janikset rauhaan siltä päivältä.

1a

liittyivät

-ajaiiin.
Partisaanit olivat näiden kommellusten aikana s^aneet hyvän etumatkan. Takaa-aiajien onneksi he hiihtivät edelleen umpihankea välrellen majoitusalueita, joten heidän latuaan oli helppo seurata. Vasta tunnin
hiihdon jälkeen saavurertiin pakenijat. Nämä avasivat
raivokkaan tulen suomalaisia vastaan ja irtaantuivat vasta kun sivustoilta koukanneer partiot olivat melkein
heidän kohdallaan.
Joulukuinen ilta alkoi jo hämärtyä ja vielä olivat partisaanit vapaalla jalalla painuen yhä syvemmälle selustaan, mistä näiden kiinnisaantimahdollisuudet kavisivät entistä huonommiksi. Ilmeisesti partisaanitkin olivat panneet toivonsa pimeäntuloon pääsräkseen hämärän turvin livahtamaan karkuun kiusallisilta akaa-ajatakaa

Vangiksi oli saatu partiota johtanur luutnantti, räjähdystöihin perehtynyt sotilasteknikko sekä suomalainen opas. Ensimmäisessä yhteenotossa kaatunut partisaani oli myös suomenkielentaitoinen ja itsensä käsikranaatilla surmannut politrukki oli ollut myös suomenkielentaitoinen. Aseistuskin tällä partiolla oli tehtävän
mukainen. Automaattikiväreitä oli kolme ja kaksi äänenvaimentajalla varustettua asetta vartiomiesten raivaamiseksi. Päällystöllä oli lisäksi pistoolit. Sulutus- ja
hävitystöitä varten oli partiolla mukanaan runsaasti
miinoja ja käsikranaatteja sekä miinaharava.
Partion varsinaisena tehtävänä oli tuhota 15. divisioonan komentajan, eversti N. V. Hersalon komentopaikka Raudun Leininkylässä sekä sen ohella suorittaa
muitakin hävitys- ja sulutustöitä.
Ehkapa tåmä, vaarallinen partisaanijoukko olisikin
voinut onnistua saamaan paljonkin pahaa aikaan ilman
epäluuloisen sotamies Granholmin valppautta ja vääpeli
Isoviidan oma-aloitteista ja sisukasta roimintaa. Nyt
kuitenkin selvittiin ilman omia tappioita, vaikka vihollisen kanssa tapeltiin niin että turkki höyrysi, kuten pomarkkulaiset naureskelivat tapausta muistellessaan. !
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"Kompastusestettä" piikkilangasta puihin

TAUNO VANHATUPA

ELI TALVISODAN HENKI HAAVOITTUNEEN SILMIN
TÄMÄN kertomuksen tarkoituksena ei ole yksityiskohtaisen tilannekuvan laatiminen tapahtumista Kuhmon Luelahden lohkolla tammi-helmikuun vaihteessa
1940, jossa 1./9.Pion.P:hen kuulunut joukkueemme
erään kk.komppanian käyttöön alistettuna tuolloin toimi. Tarkoitus on paremminkin palata muistoissani niihin tunnelmiin, jotka liittyvät omakohtaisiin kokemuksiini ja havaintoihini haavoittuneen silmin koetusta
Talvisodan hengestä.
Heti aluksi on sanorrava, että mitkään sanat eivät
vuosikymmeniä iälkeenpäin riitä rekemään sitä ymmärrettäväksi sillä tavalla, kuin se silloisissa olosuhteissa ilPahvitelttaa puretaan
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meni. Se pitäisi voida tuntea tai oikeammin kokea omakohtaisesti ennenkuin sen todellista arvoa ja olemusta
ymmärrää.

Oli helmikuun kolmas päivä kallistumassa iltaan,
kun joukkueemme johtajana toiminut kers. VoittoLevä
kutsui ryhmänjohtajia kokoon joukkueen saaman rehtävän suorirtamiseksi. Joukkue oli lopen uupunut 4-5
vuorokauden yhtämittaisten tehtävien suorittamisesta
ilman lepotaukoa, ilman minkäänlaista majoitusta kovassa pakkasessa. Se pahviteltta, joka ioukkueemme
käyttöön oli joulukuun puolivälissä Suomussalmella annettu, oli alituisten siirtämisten ja tulirusten repimänä
"loppunut", eikä uudesta "kortteerista" ollur tietoa. Levä oli rauhallinen ja joukkueen luottamusta nauttiva
esimies eikä pyrkinyt mitenkään määräilemään eikä tarpeetromasti komentelemaan. Tilanne oli sillä herkellä
enteellisen rauhallinen ja joukkueemme johtajan selostuksen mukaan tehtävämme oli rakentaa piikkilangasta
ns. kompasrusesreitä suon laidassa olevien kk-asemien
ereen n. ,0-60 m eräisyydelle asemista. Koska näkyvyys aukean suon yli maantielle, jossa vihollinen panssarivaunuineen ajeli edesrakaisin, oli päiväsaikaan esteetön, päätimme aloittaa vasta hämärtyessä ja pienissä
kahden miehen ryhmissä. Luvassa oli mahdollinen lepovuoro kun tehtävä olisi suoritettu. Keskinäisen neuvonpidon jälkeen ilmoittauduin vapaaehtoiseksi yhdessä
ikäluokkaani kuuluvan, iostain Karialan mailta kotoisin

olleen pioneeri Käyhkön kanssa aloittamaan työn. Myö-

hemmin en ole aseveljestäni kuullut mitään. Alkoi mielestämme hiukan hämärtyä, kun syvässä upottavassa lumessa kahlaten olimme edenneet vasemmalta oikealle
kk-asemien edessä, piikilankaa hangelle virittäen ja
eteen sattuviin nevapuihin sitä kiertäen ankkuroiden.
Olimme edenneet tuskin 100 metriä, kun tunsin saaneeni osuman. Polttavan huumaava luoti oli lävistänyt
oikean käsivarren ja rinnan oikealta puolelta, tullen ulos
selästä. Piikkilankakerän kirvotessa käsistäni suistuin
huumautuneena kasvoilleni syvään lumeen. Olin tajuissani ja tunsin makaavani alle poikittain iääneen kiväärin
päällä. Oli alkanut kiivas molemminpuolinen tulitus
konetuliaseilla, johon yksittäiset kiväärinlaukaukset

hukkuivat. Viereeni lumeen heittäytynyt aseveljeni
kuului hätääntyneenä kysyvän vointiani ja mihin oli
sattunut. En tiedä sainko lausutuksi ymmärrettävää
vastausta, sillä hengitin ikäänkuin tyhjää selkään repeytyneen noin kananmunan suuruisen aukon kautta. Joka
tapauksessa hän teki päätöksensä välittömästi todet-

tuaan tilanteen vaikeuden. Kuulin hänen sanovan:
'Lähden hakemaan apua vaikka oman henkeni uhalla,
ole rauhassa, yritän ryömiä takaisin asemiin." Niin hävisi aseveli Käyhkö tietoisuudestani, sillä en tietänyt
keitä olivat ne ahkion kanssa pimeän suojassa tulituksen
tauottua etsimään tulleet mieher. Kuulin puhetta ja
suksien kahisevan äänen lähestymistä. Uusi toivo pelastumisesta tulvahti tajuntaani, vaikka hetkeä aikaisemmin olin ajatuksissani varma elämän olevan päättymässä. Olin odottanut hetkeä aikaisemmin vapauttavaa
kuolemaa ja kaikki tuntui hyvältä kun olin pyrkinyt
täyttämään velvollisuuteni viimeiseen saakka. Kuulin
puhetta: 'Tuolla näkyy iotain tummaa
hän on siellä." Tajusin heidän läsnäolonsa vierelläni,- vaan en jaksanut kohottaa kasvojani lumesta enkä voinut enää ääneen
puhua. He riisuivat aseeni ja siirsivät minut varovasti
ahkioonsa, ioka lahti pian liikkeelle kohden JSp:tä. Tajuntani sumeni ahkion töksähdellessä kranaattien silpomassa metsässä. Olin kuitenkin tajuissani silloin kun
ahkioni vedettiin sisälle joukkosidontapaikan telttaan.
Joku riisui aluksi saappaat ialoistani, foku kohotti minua kainaloista ja toinen toi kasvojeni eteen höyryävän
mukin. Tunsin sen hohtavan lämmön kasvoillani, vaan
kaikki pimeni tajunnassani enkä tieda ehdinkö maistaa
pisaraakaan. Kun heräsin taiusin makaavani paareilla
rekeen siioitettuna. Oli tähtikirkas yö ja hevonen veti
rekeä jonnekin maantietä kohden jalaksien kirskuessa
pakkaslumisella huoltotiellä. Tunsin siteiden kirisrävän
rintani ympärillä, mutta voin kuitenkin hengittää lyhyin henkäyksin. Maantiellä näkyi odottavia auroia ja
pian riipuin paareineni kattoon kiinnitetyissä kannattimissa matkalla kenttäsairaalaan, joka oli Kuhmon kansakoululla. Paarini kannettiin suoraan leikkaussaliin ja
pienen selonteon jälkeen minut asetettiin kasvot alaspäin pöydälle selässä olevan aukon sulkemista varten.
Siteiden aukileikkaamisen iälkeen hengitin jälleen "tyh-

jäd", jota ei kuitenkaan tarvinnut enää kauan kokea.
Tieroisuuteni hävisi muutaman selästäni tuntuvan rusahtavan äänen kanssa.
Makasin kenttäsairaalan suojissa sairaskertomuksen

mukaan kymmenen vuorokautta. Ehkä nukuin, ehkä
olin rajuttomana joitakin vuorokausia, mutta en tiennyt
aian kulumisesta enkä vuorokausien vaihtumisesta.
Kuitenkin kun heräsin vihdoin tajuntaani ja voin nähdä
hiukan ympärilleni, saatoin kokea sen hengen läheisyyden, jota "Talvisodan hengeksi" myöhemmin kutsut-

tiin.

Sairasvuoteeni viereen saapui heräämisestäni ilos-

runut hoiraja, joka voimattomasta kädestäni kiinni pitäen tahtoi tervehtiä ia tiedustella vointiani. Kyseltyänsä henkilötietoni ja lähimmän omaiseni osoitteen, tiedusteli hän kohta haluaisinko kirjoittaa kotiini. Tietysti
halusin tervehtiä kotiväkeä ja tuossa tuokiossa oli rintani päällä kirjoituslehtiö ja kynä kädessäni. Hoitajan
aurtamana sain käteni lehtiölle-, mutta kynä ei tehnyt
jälkeäkään paperille voimattomassa kädessäni. Katsoin
hoitajaan ja näin hänen kyyneltyvät silmänsä, vaikka
hän yrittikin ne peittää. Hetken kuluttua hän otti kirjoitusvälineet ja alkoi itse kirjoittaa. Sain tuntea osaaottavaa huolenpitoa ja välitöntä lähimmäisenrakkautta.
Rakkautta, joka ei pyydä mitään, vaan haluaa antaa ja
auttaa kaikessa missä voi. Siitä hetkestä alkaen tunsin
palaavani elämään ja potilaskorttiin piirtyneitten kuu-

Selässä olevaa aukkoa "paikataan" sairaalassa

mehuippujen terävät huiput alkoivat madaltua. Olin
viettänyt kymmenen vuorokautta kenttäsairaalassa,
vaikka jälkeenpäin asiaa muistellessani minusta tuntui
silrä kuin olisin ollut siellä vain yötä. Olin päässyt niiden haavoittuneiden ioukkoon, joiden arvioitiin kestävän siirrosta sotasairaalaan aiheutuvat kuljetuksen rasitukset.

Huolella ja hellyydellä meidät varustettiin siirtoa
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varren ja onnellisina siitä, että glivar saaneet tehdä kaiken mahdollisen meidän hyväksemme, saattelivat hoitajamme meidät matkaan kyyneltyvin silmin. Me haavoittuneer tiedämme sen, erremme voi mitenkään rasoittaa sitä osaksemme saamaamme huolenpidon, hellyyden, osanoton ja rakkauden mittaamatonta summaa.
Mutta tiedämme myös, etteivät he osoittaneet meille
kaikkea tuora misrään itsekkäistä syistä, eivät edes velvollisuudesta, vaan itsensä unohtavasta uhrautuvasta
osanotosta ja rakkaudesta, yhteisen, oikeutetun asian
puolesta.

Junan saapuessa Raahen asemalle varhain aamulla,
vastassa. Sattumalta jouduin kotipitäjästni Lappajärveltä kotoisin olevan ia iakkaanpuoleisen hevosmiehen rekeen. Ehdittiin siinä hiukan kuulumisia kertoa ennenkuin minut kannerriin paareineni
Raahen yhteislyseon suojiin. Olimme nyt sorasairaala
14:ssa, jossa vastaanottajamme kilvoirtelivat huolenpidosta ja palvelunhalusta. Kylvetettiin, pesriin, sidottiin
ja hoivattiin. Siellä saimme nähdä ja kokea niin ilojen
kuin surujenkin kauniit kyyneleet. Eiväthän kaikki sairaalaat saadut vaikeasti haavoittuneet selviytyneet elämään, vaan usein sai nähdä hiljaisren hoirajien peitetyin
kyynelein saattelevan valkein lakanoin peiteltyjä paareja
ovea kohden, iosta paluuta ei ollut. Hiljaiset, äänettömät hoitajat kulkivat tehtävissään vuoteelta vuoteelle,
auttaen, hoivaten, kohennellen, tuskien ja haavojen
keskellä. He eivät kulkeneer ohirse mitään anramarra,
sillä kaikesta soraan liitryvästä elämäntarpeitten puutrumisesra huolimarta heillä oli iokaiselle jotain annerravaa, sydämen hyvyyttä, yhteisiä iloja, yhteisiä suruja

oltiin siellä meitä

Sairaanhoilajat olivat herttaisia ja pitivät hyvää huolta haavoittuneista

kuvastava katse. Auttavat kädet, huolenpito ja pienim-

pienkin toivomusten täyttäminen alttiudella, hellyyparasta
dellä, rakkaudella, se oli jotain jumalallista
mitä ihminen kykenee osoittamaan lähimäiselleen, toiselle ihmiselle.

Oli maaliskuun 13. päivä kun ensimmäisen kerran
sain luvan käydä kaupungilla. Kävelin aikani, töllistelin Pierari Braahen

uhkeaa patsasta. Menin sisälle erää-

seen valokuvaamoon ia istuuduin kuvattavaksi. Valokuvaaja käänsi radion auki, oli päiväuutisten aika. Uutisissa ilmoitettiin välirauhan solmimisesta Suomen ia

Neuvostoliiton välillä. Lueteltiin välirauhan ehdot raskaine luovutuksineen. Valokuvaaja poistui toiseen huoneeseen, koska hän ei voinut pidättää liikutuksen kyyneleirään, palaten vasta muistettuaan asiakkaansa. Kuva
otettiin ja minä palasin sairaalaan. Kaikki itkivät ia
ymmärsin kyllä miksi. Olinhan kuullut uutisen. Eivät
he itkeneet sen vuoksi, että oli saavutettu rauha. He itkivät kärsineitten haavoittuneiden puolesta. Kaatuneitten puolesta. He itkivät Isänmaan kohtaloa kaikkien
meidän puolestamme.
Silloin näin edessäni elävänä Talvisodan hengen, enkä voi vieläkään estää silmiäni kostumasta sen näyn
edessä.

En voi tietää moniko heistä yli 35 vuotta sitren meistä hoivanneisra kenttä- ja sotilassairaalassa palvelleista

sisarista ja veljistä on enää näitäkään rivejä lukemassa.
Mutta saisin ikäänkuin sielulleni rauhan, ios voisin yhdellekin heistä edes tässä yhteydessä kiitollisuuttamme
osoirtaa.

Me elämme vielä

-

Suomi elaa!

{.ij

24

!

SA-Ltoa

"EtAt

-e§

q,:
,?

f
-:l

REINO

KALERVO

I.ETTOf,EI.f,f,OJl
NEil

TIIilTTIilAS§[
MANTSIN ja Lunkulan puolustaiien huomio oli alun
perin kiintynyt itään, Salmin rannikolle, iota ns. Laatokan rantatie suurin piirtein noudatti.
Lännessähän
oli vain aavaLa tokka, mikäpä siitä suunnasta uhkaisi,
sitäkään vähemmän kun Valamon tykistö huolehti "sivustavarmistuksesta". Tammikuun aikana käytyjä taisteluja oli kuukauden vaihteessa seurannut varsin rauhallinen ajanjakso. Vihollinen oli saanut tarpeekseen, niin

uskottiin.
Helmikuun 2. päivä alkoi kääntyä illaksi kun Mantsinsaaren etelä- ja länsirannan vartiomieher höristivät,
korviaan. Saaren lounaispuolelta kuului selvää moottorin jyrinää, joka siirtyi hetki hetkeltä yhä enemmän
pohjoista kohti. Kuuloa terästettiin, kiikarit kääntyivät
kuin itsestään länteen ia lopulta nähtiin: kuusi epämääräisen näköistä tummaa esinettä kiisi tavattomalla nopeudella Mantsin länsipuolitse pohjoista kohti. Mutta
mitä nuo esineet olivat? Eivät ainakaan autoja, nopeus
oli niitä ajatellen liian suuri. Kenties ne olivat joitakin
ennen näkemättömiä pieniä hyökkäysvaunuja, jotka
olivat matkalla Kitilän mottiin. Mutta tuo ravaron nopeus!

Lyhyt maalinmäärittely patterille ja Mantsin linnakkeen tykit kääntyivät annettuun suuntaan. Lielä lyhyt
ilmoitus maalin koordinaateista ja miltei samassa patteri avasi tulen. Linnakkeen miehistö oli hyvin koulutettu
ja sen päällikkö, kapteeni J. Latikka mies, ioka teki
päätöksensä kuvannollisesti sanoen silmänräpäyksessä.
Tuskin oli länsirannan tulenjohtaja laskenut puhelimen
kuulotorven kädestään kun kranaatit jo räjähtelivät ahtojäissä mutkittelevien epämääräisten esineiden seassa.
Jonossa ajaneet pisteet hajosivat heti ensimmäisen
keskityksen jälkeen kuin akanat tuuleen, tuli-isku oli
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Mantsin
linnake
tulittaa

siis osunut kohdalleen. Mutta yksi noista kummituksista oli jäänyt paikoilleen ja sitä kohden kiiruhti io Mantsista lähetetty partio ottaakseen selvää mitä nuo ennen
näkemättömät "vehkeet" oikein olivat. Kun se pääsi lähemmäksi nähtiin muutamien miesten häärivän "vehkeensä" ympärillä ilmeisesti saadakseen sen uudelleen

liikkeelle. Kummitusmaisen esineen salaisuus paljastui
saman tien: se oli ns. lento- eli moottorikelkka, suksien
päälle rakennettu faneeriseinäinen miehistösuoja, iolle
lentokonemoottori antoi ilmiömäisen nopeuden tasaisella, avoimella kentällä.
Partion lähestyessä jättivät lentokelkan ympärillä
häärineet miehet ajoneuvonsa ja häipyivät sen tien. Hämärän tulo koitui heidän pelastuksekseen.
Pari päivää kului ilman että lentokelkkoja nähtiin,
mutta sitten kuultiin taas lounaasta moottorin surinaa
ja pian voitiin nähdä kahdeksan lentokelkkaa, jotka
ajoivat pohjoista kohden. Tällä kertaa oltiin valmiina.
Ensin Mantsinsaaren, sitten Ristisaaren (Valamoon
kuuluva patteri) linnake avasivat tulen. Se oli tuhoisaa!
Vain kaksi kelkkaa läpäisi tuliverhon, mutta kohta saivat kahden aluksi pysähtyneen kelkan miehet ajokkinsa
kuntoon ja häipyivät omille teilleen. Kolmannen lentokelkan sytytti sen miehistö tuleen, mutta muut kelkat
korjattiin Mantsiin parempaan talteen.
Tämän jälkeen ei lentokelkkoja enää Laatokalla esiinrynyr. Kenties venäläiset kammoksuivat tähänastisia
tappioitaan, luultavammin sentään olivat Laatokan ahtojääröykkiöt osoittautuneet näiden toiminnalle ylivoimaisen haitallisiksi.
Venäläisten Laatokalla käyttämä lentokelkka
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OLIMME jo monta päivää tapelleet Ravansaaren linnakkeen alueella joten olin jo aika väsyksissä. Seuraavana yönä oli määrä jättää linnake ja perääntyä mantereelle pimeän turvin. Jokaisen oli varattava valmiiksi kaikki pakkauksensa ja suksensa mantereen, eli Hietasaaren
puoleiselle rannalle. Osastomme oli määrä tapella viimeiseksi, kunnes kaikki muut joukko-osastot olivat
päässet lähtemään linnakkeen alueelta. Vihollinen oli jo
pari päivää sitten saanut haltuunsa linnakkeen itäpuolella olevan niemekkeen ja etelässä se oli päässyt Ravansaaren kylään. Turkinsaari oli jo heidän hallussaan. Iltapäivällä piirittivät hyökkäysvaunut koko linnakkeen.
Onneksi eräs vaunuista upposi Hietasaaren puoleiseen

nsclcr restcl

salmeen, joten toiset eivät uskaltaneet ajaa enää kauemmaksi ja meille jäi perääntymistie. Kun taas kylän puo-

lella olevat joukot jättivät asemansa hämärän tullen, ei
vihollinen uskaltanut suin päin hyökätä peläten yllätyksiä. Lopulta oman tykistömme tukemana jätimme linnoituksen, perääntyen vallikaivannon suojassa Hietasaaren puoleiselle rannelle ja siitä jäälle. Sukseni oli
"evakuoitu", joten jäin tallaamaan kipeällä jalallani, eikä kukaan luovuttanut suksiaan kun jokaisella oli kiire.
Ilmoitin kyllä joukkueenjohtajalle, etten voi seurata ilman suksia, mutta minkäs hän sille mahtoi. Jäin oman
onneni nojaan tallustelemaan pimeässä yössä kohti Hiet^saarta, jossa ei vielä pitänyt olla vihollista. Päästessäni
lähelle rantaa, olin jo niin uupunut, erten tahconut
päästä eteenpäin. Jäällä oleva hanki upotti ja alla oli
vettä. Samaan aikaan perääntyi myös Lasisaaresta meikäläisiä. Sieltä tuli myös jalkamiehiä, joita yritin seurata jonkun matkaa
vain sen, minkä voimani sallivar.
- ja koetin etsiä tietä, joka kulki RaNyt olin aivan yksin
vansaarelta mantereelle Hietasaaren sivuitse, päästäkseni sitä pitkin paremmin kulkemaan. Olin Hietasaaren
länsipäässä, kun näin Esisaaresta päin lähestyvää liikettä. Se oli venäläispartio joka avasi tulen. Onneksi jäällä
sattui lähellä olemaan kaatunut tavarakuorma jonka
suojassa pääsin partion ulottuvilta. Nyt muutin kulkusuuntani kohti Hapenensaarta, sillä se oli lähempänä.
Pääsinkin ihmeelliselld tavalla jonkun matkaa Hapenensaaren niemen suojassa kun taas voimani alkoivat
pettää. Katsottuani jälkeeni, oli partio taas kintereilläni. Nyt loppui viimeinenkin pelastumisen toiveeni, sillä olin niin poikki, etten enää jaksanut kulkea eteenpäin
tippaakaan. En ikinä unohda sitä mukavaa tunnetta kun
heittäydyin jäälle istumaan nojaten selkäreppuuni antautuen kohtalon huomaan. Otin pistoolin käteeni ruveten seuraamaan takaa-ajavan partion liikkeitä. Ne eivät enää ampuneet, vaan liikkuivat hyvin varovaisesti
suojautuen jäällä oleviin vanhoihin kranaattikuoppiin.
Näin aivan selvästi tulipalojen heikossa valossa, että
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Viipurinlahden saaristokylät palavat

niillä oli kaikilla vasemmassa hihassa valkoiseksi maalattu kilpi. Huusin: 'Jos olette ryssiä, niin tulkaa vaan,
mitä te yhdestä väsyneestä miehestä pelkäätte." Ei kuulunut mitään vastausta. Pari oli jo aivan lähellä ja toiset
liikkuivat kauempana levittäytyen aikoen ilmeisesti piirittää minut. Siinä istuessani pälkähti päähäni vielä eräs
heikko pelastumisen toive.
Olin huomaavinani mantereen puolella jotain pientä
liikettä. Huusin niin lujaa kuin jaksoin: "Onko siellä
ketään suomalaisia? Jos on niin tulkaa auttamaan."
Kuuntelin hetken ja huusin uudestaan: "Jos olette suomalaisia, niin tulkaa auttamaan suomalaista, en jaksa
enää kulkea." Seurasin liikettä, joka vähitellen läheni.
Ensin luulin niitäkin vihollisiksi, mutta iloni oli rajaton kun kuulin suomenkielellä: 'lfunnussana". "En
muista tunnussanaa, mutta tuossa takanani kranaattikuopissa on ryssän partio, tuhotaan se ensin", yritin sopottaa. 'lfunnussana" karjaistiin uudelleen. "En muista
tunnussanaa, olen linnakkeen miehiä Pipisen komppaniasta, heitän kiväärini pois että uskallatte tulla luokseni" vastasin, ja se auttoi. Samassa kertyi iso joukko suomalaisia ympärilleni. "Oletteko haavoittunut" kysyttiin. Vastasin: "En, mutta niin väsyksissä, etten pääse
auttamatta pystyyn." Ehdottelin jälleen sen partion tu.
hoamista, mutta he ottivat vain kiireesti kantamuksen:
ja niin sitä lähdettiin manteretta kohti sellaista vauhtia.
kuin mitä minä pystyin pitämään kahden miehen tuke
mana. Kommelluksitta pääsimme Harjuniemeen, jossi
sain nukkua n..2 tuntia eräässä talossa. Taas hälytys jr
asemiin. Vihollinen oli tullut perässä.
Läksin etsimään omaa osastoani ja löysin sen Karppi
lasta. Olimme Tervajoella kun tuli rauha. Sieltä jou
duin Hangon rajalle, jossa olin vartiopäällikkOna. Lo
t
mauduin toistaiseksi toukokuun 5 p:nä.

§inä eäivä nä oli lunnrrssoltos

,,KEMI"
FELIKS KEMILA

JONOMME ioutuessa mäelle oli hyökkäys jo räjähtänyt
täyteen käyntiinsä. Hyökkäyksen hurja ammunta, uielIus, viuhina ja räiske olivat minulle kaikki uutta ja peloitravaa. Kuitenkin, vaikka kuulin kaikkea tuota näin
Iähelrä vasta ensi kertaa, luulin nyt jo eroittavani tuhansien sodanäänten joukosta myös hätäännyksen ääniä.
Jo paikkaa lähestyessämme olin joutunut askel askeleelta yhä voimakkaammin aavistukseen, että jotakin siellä
oli menossa hullusti.
Heti jonomme pysähtyessä näimmekin kaikki etupäässä olevar metsänpimennosta pauhinan keskeltä
Suomussalmen taistelijoita

hoippuvan esiin miehen, jolta oli lentänyr lakki päästä
ja oikea puoli kasvoista valui verta. Jonomme havairessaan näytti haavoittunut kuin yrittelevän antaa vasemmalla kädellään meille jotain merkkejä. Silloin en enää
malttanur pysyä paikallani, vaan livahdin sivusta suksillani joukkueenjohtajan lähelle ia askeleen edellekin
vain kuullakseni, mikä oli menossa hullusti?
Aivankuin vastaukseksi uteliaisuudelleni iuoksi samassa pimennosta haavoittuneen takaa esiin muita miehiä huutaen Gry:ta kurkkua:
Vihollinen on tehnyt sivustaiskunl Kaikki takai-
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sin! Kaikki takaisin!
Kaikki takaisin, komensi heti vänrikki Leo Parta- joukkueeniohtajamme, pyörähtäen samalla suksinen,
neen ketterästi takaisin päin.
Niin pyörähti koko joukkue, niin minäkin, mutra
kun olin vienyt nokkani pisimmälle, jäin takaisin lähdössä jonon hännille.
Vihollinen on tehnyt sivustaiskun, kuului kuulumistaan.
Kaikki takaisin! Kaikki takaisin, toistui
- sodansoiton keskeltä.
toistumistaan
Kaikki sen kuulivat, ymmärsivät, murta se aiheutti
hämminkiä, sekaannustakin. Jotkut alhaalle mäen sivustalle hiippailemaan jääneet säikähryivät kai luulemaan jo meitä läpipäässeiksi vihollisiksi. Sieltä alettiin
ampua, ennätti tulla kolme laukausta. Yksi niistä tuprautti lunta aivan edelläni hiihtävän kantapäissä. Löin
maihin, huusin kauhuissani tunnussanan:
Kemi! Kemi! Omia miehiä! Älkää ampuko omia

miehiä!

Ammunta lakkasi, pääsin jatkamaan, mutta tuo hentullut minuutin pysähdys, viivytys harhautti minulle tuhatkertaisen ajan turhaa hiihtämistä, turhaa yrittämistä ja vei vielä paljon pahempaan hengenhätäänkin.
Jäin jälkeen jonosta, joukkueestani. Kun jo 30 metrin päässä tulin latujenhaaraumaan, nousi kysymys,
kumpaalle joukkue oli mennyt, kummalta heidät tavoittaisin? Tullessamme, huomioni ollessa kokonaan
hyOkkayksen äänissä, näkymissä ja tuon jo toteenkäyneen aavistelussa, oli toisaalta tul.-va latu jäänyt huomaamatta. Nyt oli kuitenkin äkkiä valittava, päätettävä, kumpaalle lähtisin, kääntyisin
kaannyin oikean
puoleiselle.
Sain hyvän lähdön mäeltä alaspäin ja painoin parasrani eteenpäin ehkä kilometrin, enemmänkin, ravoirramatta, näkemättä joukkueesta vilahdustakaan. Tuli
sentään vastaan tuttua väkeä, osa viestinjoukkuetta vääpeli Mäen johdolla. Olin jo varma, eträ olin osunut
kumminkin oikealle ladulle.
Tuliko pioneeriioukkue teitä vastaan?
genhädässä

- Ei. Ei tullut.
-Se oli minulle pettymys,

pysähdyin herkeksi neuvor-

tomana.

Vääpeli Mäki opasteli vielä sotaanrorrumarromia,
arasti taivaalle pälyileviä poikiaan hieman isälliseen tapaan:

Kuunnellaanpas vähän noita ujeltajia! Niiden lähtuolla. Ne putoavat, räiähtävät ruol-

rölaukaus
kuuluu

la. Ei meillä tässä välillä ole mitään hätää.
Kyllä he olivat samaa JR 27:n esikuntakomppaniaa,
iohon minäkin kuuluin, murra en jäänyr kuunrelemaan
heitä enempää. Lähdin tavoirtamaan pioneerijoukkuerta
nyt siltä toisaalle haarauneelta ladulra. Epäröin kyllä ia
aavistin pahaa, murra toisaalta tuntui toiselle ladulle oikaiseminenkin helpolta, aivan kuin poikkiviivan veraisulta isoon A:han.
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Hiihdin siis pitkin umpea poikkiviivaa, mutta se A
koskaan valmiiksi. Alkoi tuntua, eträ olin
hiihtänyt kilometrin, kai kohta kaksikin, murra jarkui
vain umpea. Arvailin hätiköineeni ia arvioineeni matkan väärin ja hiihdin vielä saman verran lisää, mutta
sitten jo uskoin, ettei latua tulisikaan; se oli haaraunur

ei tullut

aivan muualle.

Olin ollut sittenkin oikealla Iadulla. Ån'arenkin
viestinjoukkue oli tullut tapseineen iosrain sivustalta,
eikä ollut sen vuoksi nähnyt pioneerifoukkuetrir. Jos
nyt olisin ymmärtänyt palara samoja iälkiäni rakaisin,
olisin säästynyt paljolta.
Kaupunkilaispoikana en ollut koskaan jourunut liikkumaan suurissa metsissä, enkä ollur harrastellut hiihtoakaan. Kun heti tuli eteen vaikeata, iyrkäsri kumpuilevaa maastoa, jouduin paljon kiertelemään ja taisin
joutua jo alussa sivuun suunnastani.
Ehkä 10-15 minuuttia hiihdettyäni tulla röksähdin
erään jyrkänteen laskiessani pitkalle murrokselle, iosra
en ollut kuullut puhuttavankaan. Oikealle päin sitä
näytti olevan lähes sara metriä ja vasemmalle ehkä kaksikin sataa. Pioneerina näin heti, että olin sen väärällä
puolella, vihollisen puolella, sillä puut oli kaadettu minusta pois päin. Sitä peittävästä tasaisesta lumikerroksesta ja vastaani törröttävistä sahausjäljistä saaroin päätellä sen tulleen jo syksyllisen sodanuhan aikana kaadetuksi.
Pitkin murroksen sivustaa oli 1,ksinäiset kavion jäljet. Kun olin edellisenä iltana havulaavun alla kuullut
vihollisen ratsujoukkoien tulosta Suomussalmelle, arvailin ehkä ratsuväen tiedustelijan olleen murrosta rarkastelemassa.

En voinut lähteä tarpomaan murroksen 1'li sen roiselIe puolelle, sillä pioneerina riesin, että se oli melko var-

masti myös miinoitetru. Käännyin oikeaan ja lähdin
murroksen päätä kohti. Jyrkänreessä oli vaikeata hiihtää, joten nousin kohta jyrkänteen päälle fa jatkoin
sieltä samaan suuntaan.
Lyhyen matkaa hiihdertyäni tulin auketrn reunaan,
lonka otaksuin nyt olevan iatkoa murroslinjalle. Murroksen päätä en kylläkään enäa nähnvr, murra uskoin
sen olevan siellä päin kasvavan harvan varvikon rakana.
Niinpä käännyin ja hiihdin aukean y'li.
Sen toisessa laidassa rulinkin hyljäri'lle ampumakuoppalinialle; näin kymmenittäin lumeenpoljettuja
ampumakuoppia, jotka peräpäästään 1'hryivät samaan
polkuun. Aloin kuitenkin heti kummastella kahta seikkaa
miksi se oli h1,liätty', vaikka näyrti äsken polietulra- ja miksi en nähnyr ainoarakaan suksenjälkeä, vaikka rämän nyt piti mielestäni olla meikäläisten linjan.
Käännyin oikeaan hiihtelemään, tarkasrelemaan pitkin lin jan vartta, enkö löytäisi edes pohjatun hiihtokengän iälkeä? En löytäny't, kaikki näytti pehmeästi polfetulta, aivan kuin vinkkelitossuilla tallarulta. En löytänyr merkkiäkaan meikäläisisrä, vaikka olin rurkistellut
linjaa kohra sata metriä.

ten jo metsän suojassa juoksin vielä kolmisenkymmentä

metriä. Aivan samanaikaisesri kuulin laukaussarjojen
tulevan lähelleni, olevan kohdallani ja
hypätessäni
- ja suureksi
uudelleen suksilleni
menevän ohitseni

huojennuksekseni painuvan,
pärähtelevän polkua eteenpäin.
Eksytykseni siis onnistui; ampuja ei huomannut
käännähdystäni takaisinpäin, kun keksin hiihtää suksenjälkeni kuin viittaamaan polkua eteenpäin. Tietenkään linja ei ollut yhden ampujan varassa. Herra tieskään, miten monta Iivania kiirehti linjalle kymmenten
laukaussarjojen hälyyttämänä.
Mutta minä en jäänyt odottamaan, keksivätkö he eh-

kä "kolmiloikkani" jäljet myöhemmin. Hiihdin, hiihdin, puikkelehdin puiden lomitse, sukelsin oksain alitse, menin mistä vain nokka vei kai kolme, neljä kilomerriä. Vasta sirten aloin tuntea, että olin siitä hädästä
päässyt.

Suomussalmen taistelualuetta

Äkkiarvaamatta pärähti takanapäin laukaussarja, toinen, kolmaskin...
Säikähdin. Lähdin painamaan kuin lährölaukauksen
saanut. Liojaa ei oltukaan hyljätty. Siellä oli sittenkin
olijoita, vihollisia. Siellä oli suksenjälkieni ilmaanruminen havaitcu ja alettu juosta, ampua, suihkutraa summassa jälkiäni seuraren varvikkoon.
Laukaussarjat jatkuivat, pärisivät perässäni. Hiihdin,
yritin. Pinnistin turhaan aivojani, en keksinyt keinoa.
Vilkaisin taakseni. En nähnyt ampujaa harvan, huurteisen varvikon takaa ja ymmärsin olevani itsekin hatarasri
näkösuojassa.

Sarjat pärähtelivät, lähenivät. En runtunut saavan
niistä yhtään etumatkaa. Viimein näin metsän reunan
etupuolella jättiläiskuusen, jonka alapään oksar yltivät,
yhtuivät toisaalta metsään, toisaalta polkuun ja jonka
kiertäen ampumalinja teki mutkan eruvasempaan. Silloin välähti lakkini alla jotakin.
Heti kuusen kohdalla käänsin sen verran suksiani, että ajoin 15 metrin päässä vinosti polkuun kiinni. Hyppäsin polulle, sieppasin sukset käteeni, käännähdin ja
juoksin kuusen suojassa 15 metriä takaisin päin lähea:vää ammuntaa kohti. Aivan kuusen juuressa käännähdin, otin kolme mahdollisimman pirkää loikkaa ja sit-

Oliko tortakaan, että olin tullut vihollisen linjasta
läpi? Edellisenä iltana havulaavun alla olin kuullur puheita, että meikäläisisrä olivat toiset kääntyneer kirkonkylää kohti, toiset Raatetta kohri. Jos lie siis vihollisen
valtaus ollutkin jo kahtia, niin joka tapauksessa näytti
rämä alue, josta olin tullut läpi, olevan vielä murroksineen kaikkineen vihollisen vallassa. Näytti myös siltä,
että uhanalaiseksi joutunut vihollinen oli räällä ruvennut käyttämään hyväkseen meikäläisten kaatamaa murrosta ja vetänyt sen jatkoksi oman tossulinjansa, iossa
olin ennättänyt nähdä niin paljon ampumakuoppia, että
niitä olisi riittänyt kahdelle joukkueelle.
Tällainen asia olisi varmaan ollut tietämisen arvoinen
rykmenttimme esikunnallekin ja varmaan olisin sen
kertonutkin, ellei kova onneni olisi palannut taas huomenissakin.
Suunnistukseni oli jäänyt samalla hetkellä, kun olin
havainnut henkeni pelastamisen aiheellisemmaksi. Olin
saanut eksytettyä vihollisen, mutta taisin olla samantien joutumassa itsekin eksyksiin. Niinpä koerin keskellä järveä kuulostella sodan ääniä tarkistaakseni suuntaani. Heikkoa pienten aseiden ammuntaa kuului
kauempaa kahtaaltakin päin. Epäilemättä Los-komppanian komentopaikka oli näiden kahden tahon välillä
jossain edessä päin, mutta alue näytti kovin laajalta.
Päätin joka tapauksessa ruveta tästä alkaen kaksin verroin valppaammaksi, etten pukkaisi päätäni toista kertaa ampiaisenpesään.
Ennen vastarantaa oli vesi noussut jään päälle. Lumi
tarttui, paatui suksien pohjiin muuttaen ne nopeasti
mahdottomiksi pökelöiksi. Vain vaivoin, raskaasti jalkojani nostellen pääsin rannalle.
Heti ensimmäisten koivujen lomitse näin tukuttain
suksenjälkiä . T^ållä ainakin oli ollut suomalaisia. Puhdistellessani pistimellä suksien pohjia näin vielä lähellä
lehdestä repäistyn likaisen paperipalan. Vilkaisin sitäkin nahdakseni, että siinäkin nyt oli varmasti suomea
eikä venättä. Se oli jostain viikkolehdestä, ehkä Nyyri-

kistä, Sirpaleesta tai Perjantaista repäisty palanen kirjaksi leikattavaa alakertaa. Ylimmältä riviltä luin sanat:
"Ja Juhani ilostui kovin noista sanoista..."
Niin minäkin ilostun, sanoin ääneen, mutta iloni

oli- ennenaikaista.
Jos

olinkin melkein suuntani menettänyt, niin olin-

pa kumminkin osunut meikäläisren jäljille. Tuntui
epäämättömän selvältä, että nyt oli parasta lähteä tästä
Los-komppaniaan latua myöten, vaikka joutuisin hiihtämään vähän pitemmänkin mutkan.
Lähdin liikkeelle eniten hiihdetyltä näyttävää latua
toivoen sen vievän nopeasti tiehen, murra se ei vienyt

minnekään. Siitä kääntyivät jäljet toistensa jälkeen
pois, lopulta viimeisiä myöten ja tulivat kaikki takaisin. Etsin toisen paljon hiihdetyltä näyttävän ladun,
mutta siltäkin erosivat, kiersivät vähitellen kaikki jäljet
takaisin. Niin kiersivät jäljet takaisin myös kolmannelta, neljänneltä ja jokaiselra ladulta, miltä vain yritinkin.
Tässä oli taisteltu, edetty ja peräännytty, menty pois
ja tultu takaisin. Oli jäänyt jäljelle mahdoton jälkien tiheikkO, latujen labyrintti, josta en päässyt minnekään.
Tietenkin oli selvää, että jostakin oli tänne tultu ja jostakin menty pois, mutta sellaista latua en löytänyt tuhansien joukosta. Yrittelin yrittelemistäni turhaan,
yrittelin varmaan tuntikausia. Päässäni pyöri vain yksi
aiatus, Iatu ja tie, latu ja tie...
Oli tullut ilta ja päiväinen kostea sää muurtunut
kirkkaaksi pakkassääksi. Kuukin kumotti taivaalla.
Päivällä pahoin kastuneet vaatteeni rapisivat ja kapisivat jäisinä ylläni. Olin kai lopulra kyllästynyt tuhansiin
latuihin, joista mikään ei vienyr minnekään. Olin jälleen hiihtämässä umpea.
Olin laskeutumassa loivaa rantamäkeä pienelle järvelle, joka muilta tahoiltaan näytti korkeampirantaiselta. Aikomukseni oli hiihtää järven yli, mutta minua alkoi vaivata itsepintainen ajatus, ertä juuri tuolla vasrarannan takana oli se vihollisen ratsujoukko, jonka rulosta olin kuullut. Myöhemmin, kun sain enemmän sotakokemusta, karkoitin tällaisen mahdollisuuden lapsellisena mielestäni, mutta siitä, että siellä oli kuitenkin vihollinen, olen varma yhä tänäkin päivänä.
Tunsin sen oudolla tavalla, aloin jourua kumman
painajaisen valtaan. Aluksi uskoin, että vasrarannalta
tuntuva uhka oli vain omaa luuloani ja tämä, jota tunsin sitä vasraan, omaa pelkoani. Päätin uhmata ja voittaa luuloni ja pelkoni. Tiesin hiihtäväni ja liikuttavani
jalkojani eteenpäin, mutta vaikka varmistuin siitä silmillänikin, voimistui minussa voimistumistaan runne,
että poljin paikallani. Käsittämätön, askel askeleelta
voimistuva, varsinkin ohimoihin orrava paine ympäröi
minut yhä tiiviimmin puristukseensa. Askel askeleelta
muuttui oloni suorastaan sietämättömän, kestämättömän pingoittuneeksi ja ahdistavaksi.
No, kun ei niin ei, sanoin yhtäkkiä äkäisesti ää-

neen.
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Murrosta

Samassa tunsin kehossani selvästi nykäyksen jaloista
päähän päin, aivankuin jotakin olisi nykäisty yltäni ylhäälle ja outo painajainen oli poissa. Oliko painajaiseni

ollutkin näkymätön suoielija, varjelija, kysyin

häm-

mästyneenä itseltäni.

Käännyin katsomaan taakseni. Olin hiihtänyt jo niin
pitkälti, erten halunnut palata samoja jälkiäni takaisin.
Lähdin rantaan lyhintä kautta, vaikka se näyttikin täällä
jo muuttuneen korkeaksi kalliorannaksi. Sen ylin osa
osottautui suorastaan jyrkäksi seinämäksi. Kapusin sinne kuitenkin ia kurkoitin ensin kallion päälle sukseni.
Tartuin sitten kovin kourin kallion reunamaan ja tempaisin kaikin voimin sinne itseäni, mutta miltei onnistumispisreessä voimani pettivät ja putosin kolmatta
metriä alas.
Väännyin huokaisten istualleni. Edellisenä yönä havulaavun alla kaikkein uloimmaisimmaksi, puolittain
pakkaseen joutuneena en ollut saanut pienen pientä torkahdustakaan. Sen edellisen yön olimme värjötelleet
eteenpäin pääsyä yrittelevän, ruuhkautuneen kuormaston matkassa. Viimeksi olin nukkunut sen edellisenä
yönä 3 vuorokautta sitten Isovaaran talossa kangaspuiden istuimella. Voimani alkoivat olla vähissä, täytyi kai
antaa hieman periksi uupumukselle.

paljoa käyttää luistavaa keliä hyväkseni. Sodan äänet
olivat vähitellen vaienneet. Nyt oli vielä vaikeampaa
kuin päivällä tietää, uhkasiko vaara metrin vaiko kilometrin päästä.
Niin iatkoin varovasti matkaani vuoroin hiihräen
vuoroin kuulostellen kilometrin toisensa iälkeen. Latu
jarkui jatkumistaan jokseenkin suorana, mutta panin
kuitenkin merkille, että ios se joskus hieman kääntyi,
kääntyi se aina etuoikeaan. Arvailin olevani jonkun vihollisen selustoissa käyneen partion hiihtämällä ladulla
ja elin toivossa, että hiihtoni kävi sieltä omiin päin.
Latu osoittautui tavattoman pitkaksi, mutta kai se

kulki kyllin

kaukana ampiaisen pesistä, koska ei mitään

uhkaa ilmaantunut. Sitten kuitenkin teki latu tavallista
iyrkemmän käännöksen etuoikeaan ja kohta sen jälkeen
alkoi näkyä yksinäisiä poikki latuni meneviä sukseniälkiä. Niitä näkyi yhä lisää, tiheni cihenemistään ja oli
kohta ristikkäin ja päällekkäinkin. Pitkä latuni pysyi
aluksi kuin niitä uhmaten hyvin näkyvissä, mutta alkoi

harmikseni lopulta kääntyä, häipyä tämäkin poikkilatujen suuntaan. Samalla alkoi paikka näyttää jollain taja aivan oikein, tuossa oli lehdestä revoin tutulta
päisty paperipalanen,
iosta olin joskus aamupäivällä
7-8 tuntia sitten lukenut jotain Juhanin ilostumisesta.

Niinpä päätin lähreä sittenkin entisille jäliilleni ja
kapusin ottamaan sukseni alas, mutta en yltänyrkään,
ne olivat luiskahtaneet liian kauas. Tartuin raas kaikin
voimin kallion reunamaan, rempaisin ponnistin, murra
jälleen ennen päälle keikahdusra voimani pettivär fa tulin kolmatta metriä alas.
Pääsin kalliolle vasta neljännellä yritykselläni, murra
siinä niin kaikkeni yrittäessäni, voimani viimeiseen pisaraan ponnistaessani suutuin, sisuunnuin perinpohjin
itselleni. Eihän tämä tästä enää hätäilemällä parannut.
Istahdin lähimmälle märtäälle syömään. OIin etsinyt
latua ja tietä niin älyttömän kiihkeästi, että syöminenkin, vaikka minulla oli evästä leipälaukussa, oli lykkääntynyt näin pitkalle.
Syötyäni tunsin olevani jälleen kunnossa ja aivankuin
sopivaksi jatkoksi kunnon palautumiselle löysin jo viiden askeleen päästä vihdoinkin paljon hiihdetyn ladun.
Toivoin ja melkein io uskoinkin, että äskeinen painajaiseni jäällä oli ollut suojelija, varjeliia, joka oli oudolla
pakollaan käännyttänyt minut surmansunnasta juuri
tälle ladulle, jota nyt varmaan pääsisin omieni joukkoon.
Lähdin siis varsin toiveikkaana tälle ladulle ja kelikin
oli nyt jääpintaisella ladulla erinomaista. En vain voinut

Olin hiihtänyt mahdottomat taipaleet, määrättömät
kierrokset Suomussalmen loputtomia erämaita ja tässä
taas olin. Koskaan en ollut ponnistellut 8 tuntia turhempaan. Enpä oikein tiennyt, olisiko pitänyt säälitellä
itseäni vaiko komentaa sama uudelleen.
Vasta sodan ja sotavuosien jatkuessa, kun kuulin monien kovia kokeneiden miesten puhuvan varjeli jasta, joka oli milloin missäkin auttanut, aloin ajatella tätä turhaa kierrostani myönteisemmin. Muistinhan, tiesinhän
aina sisimmässäni tulleeni hyvin tuntemaan saman varjelijan jo tällä turhalla kierroksellani.
Eihän pitkä latuni vielä tähän päärtynyt, enkä minä
harmistani huolimatta menettänyt vahvaa luottamustani siihen, vaikken vielä riennytkään, mihin se minut
johtaisi. Laskeuduin vain kontalleni ja aloin kuljettaa
suksiani kontaten pysyäkseni erehtymättä ladullani tämän ruhansien suksien sileäksi lanaaman mahdottoman
paikan läpi. En rahtonut mistään hinnasta hairahtua
toista kertaa larujen labyrinttiin, josta ei päässyt mihinkaan.

Niin konttailin, tutkin, nuuskin latua kuin koira
kuutamolla satakunta metriä ia onnistuin. Latuni alkoi
taas erottua muisra ja saatoin nousta suksilleni. Tässä se
kulki vain puolentoista metrin päästä siitä ladusta, jota
olin aamupäivällä lähtenyt ensi kerran Iiikkeelle.
Mahtoivatkohan nämä sukseni, jotka olin aamulla
saanut, olla joltakin Lapin noidalta pakko-otetut ja hänen kirouksensa matkaansa saaneet, kun veivät aina
väärään ja vielä surmansuuhun. Eilen näiden päältä oli
jo yksi mies kaatunut ja tänään olin minä ollut vähällä
tulla paitsi vihollisen myös omienkin taholta kaadetuk31

si. Päätin hankkia ensi tilassa uudet sukset, jos täältä
vielä elävänä selviän.
Pian tämän jälkeen solui, asettui latuni kulkemaan
suoraa, mutta paikoin miltei umpeenkasvanutta metsälinjaa. Hetken päästä eteneminen silti vain vaikeutui,
sillä latu sukelsi nyt täyteen pimeyteen; niin korkeaan,
synkkaan kuusikkoon, ettei täällä kuunvalo päässyt
lainkaan alas asti. Yritin terästää, kiristää nakO- ja kuuloelimiäni vieläkin ottavimmiksi. Siinä tuskin onnistuin, mutta pääsin sentään joten kuten tunnustellen
eteenpäin. Tuli mieleen, ettei ollut helpompaa vihollisellakaan, jos oli tuossa vastaantulossa.
Kuusikon jälkeen halkoi latu useita kilometrejä matalampaa, valoisampaa sekametsää. Ei näkynyt, ei kuulunut mitään erikoista, kunnes lopulta luulin kuulevani
jotain ääntä. Pysähdyin, kuuntelin
oli kyllä hiljaista
ääntä. Oliko se rupattelua? Hiihdin,- hiiviskelin lähemmäs. Ei, se oli liian säännöllistä ollakseen rupattelua.
Hiivin taas jonkin askeleen. Jo kuulin, rupatteluun

liittyi lirittelyäkin, se oli veden

nelijalkaisen tavoin ja näin samalla kuun huomaavaisella avustuksella veden alta iotain puunpäitä. Ahaa, en
ollutkaan tässä vain jdtän päällä, olin samalla jään alle
joten latuni alla oli siis
jääneen kapulasillan päälla
polku ia poluthan vievät tavallisesti isompaan tiehen.

Pari kilometriä hiihdettyäni töksäytin jälleen sauvoillani äkkiä pysähdyksen. Häämöittikö oikealta puiden takaa joku rakennus, hirsimaja, vai mikä se oli?
Oliko tuo luminen katto oikein kupukatto? Enhän vain
ollut hiihtänyt rajalle päin? Tuollainenhan saattoi olla
niiden ortodoksiuskoisten tsasouna.
Mutta hiljaista siella oli. Lähdin lähemmäs ja näin
samalla, että kupukatto siirtyi pois paikoiltaan ia ettei
se pahus ollutkaan katto, vaan kehikon taakse sattunut
männynlatva, joka oli yrittänyt kuunhämyssä kummitella kupukattoa. Näin ohi mennessäni, ettei se ollut
hirsimaiakaan, vaan majan mallinen, neljälle seinälle
taitavan tekijän asettelema pöllipino. Pyrki hieman huvittamaan, mutta vielä enemmän harmittamaan, kun
huomasin ruvenneeni jo liiankin valppaaksi kaikkeen

ädnrd.

Siellä oli vain pieni metsän puro ja siinä koskipaikka
vielä joulukuussakin sulana rupattelemassa, lirittelemässä pientä virtaansa iään alle. Laskeuduin juomaan
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Osoitieenmuutokset
Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa ioko kir.ieellisesti tai puhelimitse Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse iohonkin asiakaspalvelukonttoriimme.

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

Huomautukset

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

Tilaus

2 viikon kuluttua

maanrui pirkä aidattu aukea, jossa lumen päälle tummeilevista ojanjuonteista välähräen raisi olla neljä, viisi
sarkaa. Toivoin tulleeni jonkun Suomussalmen talon takaniityn varrelle.
Pirkän aukean roisessa päässä alkoi taas mersä, murra
aivan siinä rajassa oli latuni poikki toinen vielä paljon
syvempi ja enemmän hiihderympi latu. Lähtisinkö nyt
tuolle toiselle ladulle? Olin tänään lähtenyr niin monta
kertaa väärään, erren saanur tehtyä varmaa päätöstä.
Päätin kuitenkin vilkaista sitä vähän matkaa myötälettä
alaspäin, sillä runsin sinne vasrusramaronta vetoa.
Jo 150 metrin päässä tulla tupsahdin hyljärulle majoituspaikalle, jossa oli 6 teltanpohjaa kynnys- ja keskisalkoineen, havuineen, kaikkineen. Enempää varmuurta tuskin olisin tarvinnur, murra kun en ollut ottanut
oikein täydestä puheita, ettei vihollisilla ollut telttoja
ollenkaan, varmistuin vielä erinäisistä jätteistäkin, että
tässä maiailleet olivat olleet takuulla meikäläisiä.
Heittäydyin herkeksi lepäämään kylmälle havuvuoteelle ia olin vähällä torkahtaa. Pakkanen ja jäiset päälIysvaatteeni kylmäsivät kuirenkin kovin pian hikisen
paidanselkäni hyisen pisteliääksi, ja samassa jo ponnahdin ylos uuden ajatuksen innoittamana.
Tietenkin tällaisessa paikassa, jossa oli 6 relranpohjaa, oli täyrynyr majailla niin suuren joukon, että sillä
oli ollut mukanaan myöskin kuormastoa. Tästä täytyi
löytyä lopultakin rie, jota olin koko päivän etsinyt ja ioka nyt veisi jonnekin.
Tie löytyi heti. Se lähti loivaa myötälettä alaspäin ja
sitä oli ilo lasketella harvakselraan tasasauvaa lykkien.
Oli valoisaakin, sillä kahden puolen kasvoi vain hyvin
harvaa mäntymetsää. Noin kolme-, neljäsataa metriä
jatkurtuaan myötäle äkkiä jyrkentyi. Alas tullessani
menin sekunnin suhaksessa halki pensaikon ja eteeni
avautui laaja jdrvi, Kiantajärvi! Siitä ei ollut epäilystäkaan.

Tie ei lähtenyt Kiannan yli. Se kääntyi jo parinkymmenen metrin päässä noudattelemaan saman puolen
rantaviivan suuntaa.
Heti ranraan päästessäni luulin kuulleeni jorain ääntä, kuin kaksi kopsahdusta. Poikkesin heti tieltä metsään ja kuulin samalla uusia kopsahduksia. Hiiviskelin
lähemmäs, kuulostelin ääneti. Jo eroitin, kavioiden
kapsahtelua. Näin kohta lähellä puun alla hevosenkin ja
kuulin sieltä täältä muualtakin kavioiden kapsahduksia.
Hiivin yhä lähemmäs ja sain näkyviini varriomiehen,
ioka liikuskeli taustalla olevan aidan etupuolella. Aidassa oleva iso aukko oli kai veräjänaukko, joten aidan
takana oikealla pimennossa mahtoi olla talokin, murra
siitä en päässyt varmuuteen.
Minua alkoi kuitenkin oudostutraa hevosren paljous.
OIin saanut vähitellen eri rahoilta puiden alta kuuluvia
kavion kapsahduksia seuraten lasketuksi, nähdyksikin
kymmenkunta hevosta. Eroitin kuitenkin myös eräämpää näkymättömistä heikosti kuuluvaa kavioiden kapsetta. Hevosia täytyi olla paljon enemmän. Tulin raas

vähän epävarmaksi. Vihollisen ratsujoukot, ampiaisenpesät ja kaikki välähtivät varoittavina mielessä. Kauvaa
en kuitenkaan joutunut enpimään epävarmuudessa, sil-

lä sain uutta tarkkailtavaa.
Pimennosta veräjänaukon takaa alkoi erottua, mies

kivääri hihnasta olalla. Näytti tapahtuvan vartion
vaihto. Miehet jäivät kuitenkin hetkeksi puhelemaan
hiljaisella äänellä keskenään. Kurkoitin nyt kaulani
pitkalle, olin yhrenä korvana, mutta ainoatakaan sanaa en kyennyt eroittamaan. Äänten yleisvaikutelmasta
pääsin kuitenkin melkoiseen varmuuteen, että he ään-

telivät

suomea.

Sitten vanha vartiomies lähti pois ja uusi lähti kävelemään rielle päin. Minä lähdin häntä vastaan. Aluksi
vartiomies tiiraili, tarkasteli puiden alla olevia hevosia
ja pysähtyi sitten katsomaan kuuta. Pääsin melko lähelle, ennenkuin hän huomasi minut.
Tunnussana, kuului terävästi.
- Kemi.
- No, helvetti! Mistä sinä tulet?
-Vartiomies ennätti pienillä pikisilmillään tuntemaan
minut ensin, mutta samassa jo runsin minäkin hänet
Tauno Nosaksi, vanhaksi joka päivän tutukseni Oskarin
kokoisesta saakka. Hänestä jo tiesin osuneeni Lukin kolonnaan, rykmenttimme huolto-osastoon, jolla oli käytössään useita kymmeniä hevosia.
Olen ollut koko päivän eksyksissä, vastasin.
- No, siltä sinä näytätkin! Jäässä kuin kaivoämpäri!
Vie- veikkonen itsesi sulamaan tuonne sisälle!
Mikä talo siellä on?
- Kuivasalmen talo. Siellä nukutaao ia joka paikassa,- mutra änkiä sinne vain itsesi joukkoon!
Paljonko nyt kello on?
- Vähän yli yhdentoista. Vaihdettiin tässä vasta
varriota
yhdeltätoista.
Niin pääsin vihdoin viimein loppuunajettuna aamullisen minuutin aiheuttamalta harharetkeltäni omien taholle takaisin. Olin aikonut järtää Suomussalmen suurten metsien ja määrättömien korpien tuntemukseni aivan siihen, mitä niistä ennestään tiesin monista Ilmari
Kiannon romaaneista. Näin kuitenkin olin kiertänyt
niissä mahdotroman "rengasmatkan" nyr soratilan pahimmillaan, laajimmillaan ollessa. Kuinka älyttömän
pitkän lenkin olinkaan siellä hiihtänyt, jäi siinä arvoitukseksi, mutta ajan sain sentään otettua, l5 tuntia.
Jos sainkin nyr lämpimän vasraanoton Lukissa, niin
sitä kylmemmän olin saava kohta Lossissa, omassa joukkueessani, jossa minut vaiennettiin heti iyrkästi kaikista selityksistä. Oli pakko jättää nuokin minulle vahingossa selvinneet tiedot pitkan murroksen tilasta ia sen
jatkoksi polletusta tossulinjasta kokonaan omiksi riedoikseni.
Omana tietonani olen sitten pitänvt kaiken muunkin
tuolloin näkemäni ja kokemani 30 vuotta. Tuo kovanonnen päiväni oli näer kolmanrenatoista ,ioulukuuta
1939.
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Jatkosodan alkuajoilta
LAGUKSEN joukoissa ei huumoria puuttunut. Olin
2./Kev.Psto 11:n lääkintäaliupseeri kun 14. 7. 41
olimme menossa Loimolasta Koirinojalle. Kartohjoella
iääkärit yllärtivät rinramalle marssivan venäläisosaston
kuormastoineen sekä raskaan krh-komppanian. Mekin
veimme tykkimme asemiin, murta kun taistelu aaltoili
sinne tänne, emme voineet ampua. Lääkintäosastomme
auttaessa haavoittuneita jouduin lähelle maantietä sitomaan haavoirtunurta erään kiven suojassa. Tällöin kuulin lähelläni jonkun jääkärin sanovan toiselle:

Äta helvetissä riko hyvää asetta, tarvitaan me se
ehjänäkin.
Tiellä oli näet kuorma-auto 4-piippuinen itkonekivääri lavallaan. Toinen jääkäreistä oli aikonut
romuuttaa sen käsikraaaatllla, murta ehyenä se, kuten
koko autokolonnakin haltuumme joutui.

NUMERO 1:n KIRJOITUKSET
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Tuure Hannula:
POSTILENKILLÄ
Eino Summa:
MARRASKUISIA MUISTOJA
MAÅSELÄSTÄ V. 1941

Yrjö

Slppola:

JR 45:n MIEHET PAHANTEOSSA

J.

10

Seppä:

"NO POTJAAT"

il

Kaarlo Valkonen;

il

Tauno Vanharupa:

I3

KUOLEMAN PAINIA
PARTISAANIEN KANSSA
LUELAHDESTA RAÅHEEN
Reino Kalervo:
LENTOKELKKOJA
MANTSINSAAREN TUNTUMASSA
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Sodan jälkeen meidät asutettiin ketrostalokasarmeihin. Suo

malainen kuitenkin haluaisi asua omassa talossa: i»Oma
tupa, oma lupa.» Onhan meillä maata vielä vaikka Karjala on viety.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia lehden
jakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä
osoitteeseen: PL 820 q!003 H:ki 300. Toimitus
(Töölönkatu 35 B) ei niitä käsittele. Puh. 90790822 tal 790355.
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V. Ahrola:

r

PALUU RAVANSAARESTA
Feliks Kemilä:
SINÄ PÄTVÄNÄ OLI TUNNUSSANA
,,KEMI''

Kirjoittajat vastaavat esittäm i stään m iel i pitei stä.
Käsikirioitukset on tehtävä koneella joka toiselle
riville. Kirjoitus ei saisi yllttää 2000 sanaa. Maksetut kirioitukset ia valokuvat jäävät lehden omaisuudeksi, muut palautetaan vain, ios pyyntö ja
postimaksu on tullut yhden vuoden sisällä.
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