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DIKTAATTOREITA
JA

VALTIOTIEHIÄ

Hitler, Goebbels ja
Röhm keskustelivat en-
nen natsien valtakautta
juutalaisen rodun älyk-
kyydestä. Goebbels
väitti heidän olevan
saksalaisia fiksumpia,
mistä syystä heidät oli
Iikvidoitava.

Päätettiin kokeilla.
Kaikki kolme meni-

vät tupakkakauppaan
ostamaan tulitikkuja.
Goebbels avasi rasian
ja tiedusteli saksalaisel-
ta kauppiaalta, eikö hä-
nellä ollut sellaisia tik-
kuja, joissa raapaisu-
massa olisi toisessa
päässä. Kauppias pu-
disti pääään.

Mentiin sitten juuta-
Iaiseen tupakkakaup-
paan. Kuultuaan sa-
man kysymyksen juuta=
Iainen kauppias kääntyi
selin, käänsi laatikon
sisäosan toisin päin, oli
ottavinaan sen hyllystä
ja ojensi laatikon ku-
martaen herroille.

Kokeiltiin vielä pors-
liinikauppaa, jossa
Goebbels pyysi nähdä
vasenkätisten kahvi-
kuppeja. Saksalaiselta
kauppiaalta ei niitä Iöy-
tynyt, mutta juutalai-
nen kumartui tiskin
taakse, käänsi kupin ja
ojensi sen sitten kohte-
Iiaasti kumartaen Hitle-
rille.

Herrojen mentyä
ulos Goebbels katsoi to-
distaneensa, etä juuta-
Iaiset olivat älykkääm-
piä ia saksalaiset vähän

typeriä. Hitler kuiten-
kin vastusteli sanoen:

- Mutta jospa niilH
saksalaisilla kauppiailla
ei sattunut olemaan sel-
Iaisia tulitikkuja eikä
niitä vasenkätisten kah-
vikuppeja...

Tässä vaiheessa ker-
rotaan Röhmin saaneen
tarpeekseen ja alka-
neen suunnitella eroa
puolueesta - päätös,
jota hän sai aikanaan
katkerasti katua...

- Koska minulla on
yskö, kähisi kapteeni.

o

Rajakomissio
toisen maailmanso-
dan jälkeen vetä-
mässä Puolan ja
Neuvostoliiton uutta
rajaa, joka tuli pa-
risensataa kilomet-
riä entistä lännem-
mäksi. Oli päätetty,

oli

o

Natsikauden alussa
1930-luvulla saapui
juutalaisukko joka
aamu lehtikioskille
ja osti natsien pää-
äänenkannattajan
VöIkischer Beob-
achter -lehden, vil-
kaisi sen etusivua ja
heitti sitten lehden
roskakoriin. Lehti-
myyjä ihmetteli
outoa menettelyä ja
kysyi, mitä ukko oi-
keastaan lehdestä
haki.

Etsin vain
erästä kuolinilmoi-
tusta, vastasi tämä.

Mutta eivät-
hän kuolinilmoituk-
set ole etusivulla!

Tämä minun
etsimäni iulkaistaan
kyllä varmasti etusi-
vulla, vakuutti juu-
talaisukko.

O että puolalaisia
maatiloja ei rikot-

Hitler seurueineen oli tu- taisi, vaan omistaja
tustumassa Liinsivalliin saisi lausua mielipi-
paikallisen kapte.enin. teensä siitä, kum-johdolla. Kun tömä oli -^-_ --:;,. r..Daan vattroon nan

'fll'å,{,\',rffr:'f;i:[:,! iahtoisi liittvä
kenraalilleen: Puolassahan oli ja

Olemme nyt kol- on edelleenkin osit-
mannessa ampumahau- tain voimassa maa-talinjassa' tiloia koskeva yksi-

Kenraali kuiskasi sa- . .'
man Hitlerilte ja sitten tllnen omlsrusol-

matkaa jatkettiin. Hetkis- *ult_' 
--

tö myöhemmin kapteeni Oltiin taas kerran
tiedotti oltavan toisessa ratkaisun edessä ja
ampumahautalinjassa ja puolalainen talon-
taas kenraali ilmoitti poika ilmoitti, että
asian eteenpöin. Ensim- i-_ L_r___. . ..r
ma$en unlan Konaaua
uusiutui niin ikiiiin iui- jäävän Puolan puo-
liöäneen lausuttu tiedo- lelle. Venäläinen
tus ja sen toisto. komission jäsen

- Hyvä! sanoi Hitler. pyysi kuulla perus-

- Entö missii sitten on telut. Isäntä mietti
vihollinen? . hetken ia vastasi sit-

- Kolmen krlometrtn
pöössö, kuiskasi k;;;";- ten kohteliaasti:
ni. Olen kuullut,

- Kolmen kilometrin! että Venäjättä on
hikeentyi Hitler. Mis- niin kylmät ja lumi-
tä syystii meidiin'on sit- set taivet...
ten kuiskuteltava?!

o

o

o
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Hdmfrrifrldsitteiffilö
Muuan menestyvä nuori
poliitikko lausahti hiljat-
tain julkisessa puhees-
saan, että- isänmaallisuus
ja maanpuolustustahto
ovat epämääräisiä ja hä-
märiä käsitteitä, joita po-
litiikassa käytetään vain
katteettoman propagan-
dan aseina.

Onpahan aikoihin elet-
ty!

Mainitut asiat saatta-
vat tietenkin olla epäsel-
viä jollekin yrittäjälle,
joka pyrkii omiin pää-
määriinsä ne sivuuttaen.
Kansan suurelle enem-
mistölle, joka ei paljon-
kaan pidä viisaita puhei-
ta, ne kyllä ovat täysin
selviä ja yksiselitteisiä:
ne merkitsevät työtä, toi-
mintaa ja tarpeen niin
vaatiessa uhrauksiakin
suomalaisen yhteiskun-

nan hyväksi, jotta sai-
simme tässä maassa rau-
han vallitessa elää omaa
elämäämme sekaantu-
matta kansainvälisiin ris-
tiriitoihin. Ne merkitse-
vät myös valppautta ja
toimintavalmiutta siltä
varalta, että joku uhkaisi
loukata näitä meille kuu-
luvia oikeuksia.

Varttuneemmalle su-
kupolvelle ovat isänmaa
ja puolustustahto kon-
kreettista lähihistoriaa.
Ellei näitä käsitteitä olisi
tajuttu, tiedostettu ja
omaksuttu, ei niiden
merkeissä olisi kyetty
taistelemaan ja ponniste-
lemaan tavalla, joka an-
taa nykyajan nuorisolle
vapaat kädet ottaa asioi-
hin kantaa - myöskin
toisia loukaten ja omahy-
väisesti viisastellen. Jos

edellisen sukupolven työ
olisi epäonnistunut, saat-
taisi nuorten poliitikko-
jenkin sektori nyt olla
varsin kapea ja tarkoin
rajattu.

lsänmaasta ei jokapäi-
väisen elämän touhuissa
juuri ajatuksia vaihdeta

- ei siitä puhuttu rinta-
mallakaan. Se on kuiten-
kin kaiken pohja ja tausta
ja nykyinenkin sukupolvi
on tosipaikan tullen var-
nrasti valmis sen puolesta
sarlaan kuin edellisetkin.
Ellöi näin olisi, ei tule-
vaisuutemme nykyisessä
sekavassa ristiriitojen
maailmassa todellakaan
näyttäisi ruusuiselta.

Politiikka on yhteisten
asioiden, ei vain omien
asioiden hoitoa. Käsittei-
tä ei pidä päästää sekaan-
tumaan.



Mllnatfa
ansat

Everstiluutnantti Eero-Eetu Saarinen

O Miinat olivat pirullisia aseita: ne
iskivät silloin kun sitä vähiten odotti
ja veivät miehen hautaan tai tekivät
hänestä invalidin.
O Tunnettu pioneerien historioitsija
kertoo, mitä ne sisällään pitivät ja
miten ne toimivat.
O Talvisodan materiaali oli niukkaa:
kun Tolvajärvellä todettiin vahva
vihollinen, sai naapuridivisioona
käskyn luovuttaa sadasta
panssarimiinast aan 25 Talvelan
joukoille!

EERO-EETU SAARINEN

Otsikossa on tarkoituksella
käytetty molempia sanoja mii-
na ja ansa, vaikkakin jälkim-
mäinen sana poistettiin soti-
lassanastosta lokakuussa
1943. Siitä alkaen on käytetty
vain yleisenä ryhmänimenä
sanaa åiinat, joita ovat pans-
sarimiinat. jalkaväkimiinat,
vesimiinat, erikoismiinat, va-
lemiinat ja harjoitusmiinat.
Otsikossa mainitut ansat ovat
siis jo kolmen vuosikymme-
nen ajan kantaneet jalkaväki-
miinan nimeä. Tämä nimen-
muutos yksinkertaisti mm.
käskyttämistä.
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Vaikka sekä armeijalla että
laivastolla on käytössään mii-
noja, ei niitä liene nimen yhtä-
läisyyden vuoksi koskaan se-
koitettu toisiinsa.

TALVISOTAA
EDELTÄNYT
AIKA JA
TALVISOTA
Miinoittamiskoulutusta pio-
neerijoukoille ryhdyttiin anta-
maan meillä varsinaisesti vuo.
desta 1923 liihtien. Tänä

TULILANKANALLI tt,oB

I{ALKILEIKATTUNA

Nallin läpimitta 6 mm,
korkeus 50 m, räjähdysainetta
2 grammaa

vuonna ilmestyi everstiluut-
nantti E F Hanellin kirjoitta-
ma ansiokas teos Hävitystyöt,
jossa on myös perustiedot mii-
nojen ja ansojen rakenteesta
sekä miinojen käytöstä. Pal-
jolti pätevää asiaa vieläkin.
Kun mies oppi tuntemaan tuli-
lankanallin, iskusytyttimen ja
sähkönallin sekä niiden käy-
tön ja oli kätevä käsistään ja
vielä kaveri, jolta eivät konstit
loppuneet, hänestä saattoi tul-
la hyvä miinoittaja ja ovela
ansoittaja.

Tulilankanalli oli toisesta
päästään suljettu kupari- tai

Sähkövirran aiheuttama
hehkunta räjäyttäå nallin

aluminiumputki. Niitä oli
kymmentä eri kokoa, joista ta-
vallisimmin käytettiin nallia
n:o 8, jonka halkaisija oli 6,0
mm, korkeus 50 mm ja nallis-
sa oli räjiihdysainetta 2 gram-
maa. Nalli saatiin räjiiht:imään
suuntaamalla tulilangalla, is-
kusytyttimellä tms. tulisuihku
nallin avoimesta päästä räjiih-
dysaineeseen.

Såihkönallin avoimesta,
piellä suojatusta päästä esiin
pistävien siihköjohtimien ala-
päät yhdisti keskenään ohut
platinalanka. Kun se saatettiin
sähkövirran avulla hehku-

ERISTYSAINE

HEHKUtAt{r(A

SYTYTYSAINE

AT()TEPANOS

RA,,ÄHD/S-
AINE

SAHKÖNALtI

I{ALKILEIKATTU NA



maan sytytti se sytytysaineen
ja se vuorostaan räjähdysai-
neen ja nalli räjähti.

Tavallisimmin panoksissa,
miinoissa ja ansoissa käytetyt
räjähdysaineet olivat pikriini-
happo, trotyli, pyroksylini ja
kloraatti. Nalli n:o 8 tehosi
näihin kaikkiin, pyroksylinis-
tä kuitenkin vain kuivaan py-
roksyliniin. Tavallisen aikatu-
lilangan lisiiksi käytettiin
myös pikatulilankaa ja räjåih-
tävää rulilankaa. Tavallisen
tulilangan palamisnopeus oli I
cm sekunnissa, pikatulilangan
90-150 m/sek ja räjiihtävän
rulilangan sama kuin räjiih-
dysaineen.

Iskusytyttimen runko-osa
oli 1920-30 luvulla messin-
kiputkea. Talvisodan aikana
iskusytyttimiä ml 4O ryhdyttiin
tehdasmaisesti valmistamaan
kiväärinhylsyistä. Eri mallien
toimintaperiaate ja käyftö oli
kuitenkin samanlainen. Toi-
mintavalmiiksi laittaminen:
Nallinippa (4) irroitetaan, is-
kuri (3) työnnetään rungon si-
sään, sokka (6) asetetaan
alempaan ja varmistussokka
(13) ylempään reikään, nippa
(4) asetetaan paikoilleen ja sii-
hen istutetaan tulilankanalli
n:o 8. Toimintaperiaate: Kun
iskurin sokka (6) vetäistään
pois ansalangan tai muun lait-
teen välityksellä, niin iskuri
vapautuu ja iskee nallipesässä
(lO) olevaan sytytysnalliin sy-
tyttäen sen. Tämä vuorostaan
saa aikaan tulilankanallin ja
panoksen räjåihtämisen.

Iskusytytin oli eräs ratkai-
sevan tärkeä väline, pieni ja
vaatimattoman näköinen,
mutta tehokas ja nerokas kun
miinoja ja ansoja ruvettiin
omatoimisesti rustailemaan.
Onneksi kaikki pioneerikoulu-
tuksen saaneet olivat tulleet
hyviksi tutuiksi iskusytytti-
men kanssa. Talvisodassa to-
dettiin sitten että iskusytytti-
men perusideaa käytettiin teh-
dasvalmisteisissakin miinois-
sa.

PANSSARIMIINAT
Talvisotaa edeltäneen YH:n
aikana kenttäarmeijan pionee-
rijoukkojen pääasiall isimmik-
si tehtäviksi tulivat hävitys-
valmistelut ja miinoittamisen

tiedustelu sekä miinoitusr'äli-
neistön varaarninen. K-oska
yhtymien pioneerikomentajat
olivat tietoisia siitä, ettei esi-
merkiksi tehdasvalmisteisia
panssarimiinoja ollut liiem-
mälti saatavissa, ryhtyivät he
valmistuttamaan niitä alaisis-
saan pioneeriyksiköissä. Jo

rauhanajeita tuttu polkumiina
koki nyt rrudestisyntynränsä.
Ioukkojen läheisiltä sahoilta
ja lautatarhoista saatiin riittä-
västi hyvää lautaa. Iskusytyt-
timiä ja nauloja oli itsellä. Eri-
laisia miinoja alkoi tulla.

Tiimä polkumiina ei ollut
malliltaan ainoa "tee se itse"

Miinat ja ansat
lskusy$in m/40 halkileikattuna;
osat varmistussokka (13),
iskurileite (2), sokka (6),
tiivistyslevy (7), kansimutteri (8),
kiinni§slevy (9), iskurin jousi (5),
iskuri (3), runko (1), nallipesä
(10), nallinippa (4), tiivistin (11)
ja sulkuruuvi (12).

-menetelmällä syntynyt
kekseliäisyys loi useita erilai-
sia miinoja ja ansoja. Yhteistä
niille oli yksinkertainen ra-
kenne, joka salli kunkin yksi-
kön ja tekijänkin toteuttaa it-
seään. Ellei aikaansaatu miina
jossakin tapauksessa pelannut
se varmasti toimi seuraavassa
tilanteessa. Ja kun esimerkiksi
polkumiinan pohjalle ladottiin
6-8 kg panos, siinä nöyrtyi
varmasti ylpeämpikin vaunu!

.a Panos on kiinnitettv laatikon
! kanteen, ionka toinän pää lepää

vapaasti pienalla B. Kannen
toiseen päähän on kiinnitetty
iskusytytin, ionka sokka
ankkuroidaan laatikon
yläreunaan A. Kun varmistinpuu
vedetään pois, lää kansi
helposti murtuvan sidoksen A
varaan ia miina on toimintavalmis

Hyökkäysvaunumiina
ml36
Hv.miina m/36 oli tehdasval-
misteinen. kotimainen metal-
Iikuorinen miina. Se oli konst-
ruoitu vuonna 1936, mutta si-
tä pidettiin niin salaisena, ettei
kantahenkilökuntakaan sitä
parernmin tuntenut. Syksyllä
I 939 pioneerijoukoissa palve-
luksessa olleille varusmiehil-
lekin miinan rakenne ja käyuö
kuitenkin jo opetettiin.

YH:n alkaessa miinoja oli
varastossa 500O kpl. Pääma-

(

lskusytytin
nalleineen

t!)
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Miinat ja ansat
jan operatiivisen osaston anta-
man käskyn mukaan niimä oli
jaettava niin, että Laatokan ja
Jäiimeren viiliselle alueelle tu-
lisi 175 miinaa ja loput 4825
Karjalan kannakselle. Mainit-
takoon, että tuosta 175 miinan
erästä pääsi osalliseksi myös
Kollaan suunnalla toiminut
12.D, joka sai 17.10.39 käy-
tettävåikseen 100 miinaa, mut-
ta pari päivää myöhemmin
niistä oli luovutettava 25 mii-
naa Tolvajåirven suuntaan.
Eipä ollut tuhlattu veronmak-
sajien rahoja panssarintorjun-
taan!

Talvisodassa käytettyjen
metallikuoristen panssarimii-
nojen Hv.miina ml36 ja Hv.-
miina m/39 sekä puulaatikko.
miinan Hv.miina m/S-39 sy-
tyttimenä oli painosytytin.
Siinä iskurin sokka katkeaa (ei
vedetä pois) kun tiet§ kuor-
mirus kohdistuu joko miinan
kannen reunalle tai keskus-
taan.

Hyökkäysvaunumiina
m/39 (kuva)

Hyökkäysvaunumiina
m/s-39
Hv.miina m/S-39 (Kirjain S
: majuri Saloranta) parannet-
tiin myöhemmin Hv.miina m/
S-40:ksi. Puulaatikon kaltai-
silla miinoilla oli metallikuo
risiin niihden huomattavina
etuina nopea valmistus ja koti-
mainen materiaali. Sytytin (il-
man nalliosaa) oli miinassa
paikoillaan, nalliosa kuljetus-
laatikon päässä puurasiassa
kulki aina miinojen mukana.
Sytytin oli m/3Gsytyttimen
kaltainen painosy§tin.

Liukumiina
Sähkösytytteisen liukumiinan
idea syntyi rintamalla talviso-
dan aikana. Voidaan kuvitella
jonkun sisukkaan miehen ki-
roamista, kun hän kyttäsi lu-
misen tien poskessa vihollisen
panssareita eikä hiinellä ollut
riittäviin kätevää keinoa nii-
den teilaamiseksi, vaan rumi-
lukset jynäsivät ohi! Olisipa
jonkinlainen paukku, jonka
vetäisi niiden alle! - Tarve
oli syntynyt, liukumiina luo'
tiin.

6

Hv.miina m/36. Halkaisija pohian kohdalla 310 mm, korkeus 130 mm,
paino 5,5 kg, iosta rälähdysainetta noin 2,5 kg. Sy§/ttimen iskurin
sokan katkeamiseen tarvitaan 270 kg:n kuormitus

Painosytytin m/36. Kun miina on asennettu paikoilleen, hellitetään
viritysruuvia, iotta varmistin (18) voidaan vetää pois vetorenkaalla (18 a).
Viri§sruuvi kierretään kiinni ja miina on toimintavalmis. Kuormituksen
iohdosta sokka (20) katkeaa, lolloin syty§snalli ia tulilankanalli
räjäyttävät miinan

$' {rt, I

Painosytytin m/39 ilman
pidä§skuulia. Kannen painuessa
katkaisee kansitulppa iskurin
sokan (8), lolloin iskuri (2)
vapautuu ia sy§/ttää sy$ysnallin
ja se edelleen tulilankanallin

Tammikuun alussa 1940
Päåimajan pioneerikomentaja
tilasi liukumiinoja puolustus-
ministeriön miinatoimistolta
3000 kpl. Niiden käytöstä ja
tehosta ei ole tietoja. Paljon
kuuluisammaksi ruli jatkoso-
dan aikana laulussakin ikuis-
tettu "liukumiina".

z Hv.miina m/39. Suurin
t natmisila 227 mm la korkeus- 

120 mm, paino 7 kg, iosta
räjähdysainetta noin 3,2 kg.
Miina laukeaa, ios sen
keskikohdalle tulee 280 kg:n
kuormitus. Reunoilla riittää
laukaisemiseen 150 kg:n Paino



Hv.miina m/S-40 halkileikattuna. Panos on poh.ian la välikannen
muodostamassa tilassa, sy§ in laukaisulaitteineen on välikannen
päällä, varmistinkehä (12) on välikannen ja yläkannen välissä

.,.

9'a
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Hv.miina m/S-40. Miinan päämital: 228 x 288 x 45 mm tai
308 x 308 x 145 mm, paino noin 6,5 tai 7,5 kg, josta räjähdysainetta
3 tai 3,8 kg. Sokan katkaisemiseen tarvitaan 24O kg:n kuormitus

ANSAT
Tehdasvalmisteisia ansoja ei
talvisodan alkuvaiheessa ollut
lainkaan. Koska niitä kuiten-
kin kipeästi kaivattiin turvau-
tuivat pioneerit "kertakäyttöi-
siin" välineisiin ja ansoittivat
niillä ilmeisesti tehokkain tu-
loksin. Iskusytytin, tulilanka-
nalli, pätkä ohutta rautalankaa
tai kalastajalankaa ja 2N

grarnman rotulikappale - sii-
nä välineet, jotka ansoittaja
tarvitsi työssään. Murrokset,
esteet, hävityskohteiden ym-
päristö, jätettävät rakennukset
ympäristöineen, hyljätyt va-
rusesineet, ajoneuvot jne. oli-
vat halutuimpia kohteita. An-
sapanoksen suuruuskin saattoi
vaihdella tehtäviin laadusta
johtuen ja iskusy§tteisten an-

-l',.':-j s'y'r'#r,

ö'z
Lt)

I ..i
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Liukumiina. Miina on valmistettu kahdesta vanerinkappaleesta, iotka on liitetty päistään yhteen. Jokaisessa miinassa on 2 kg:n panos.
Useampia miinoja kytketään jonoksi liittämällä ne toisiinsa eri§isillä kytkinlevyillä. Sähkösyty§ksen virtapiiri sulkeutuu ia miina räjähtää,
kun ylimmäisen levyn metallisuikaleet koskettavat vastaaviin suikaleisiin alemmassa levyssä

^r Luhasansa. Miehen oainon

t tullessa ladulle upotätun ansan'vipulaudan (2) päälle nous€e sen
alapää ylös ja vetää iskusy§/ttimen
(3) sokan irti, iolloin panos
räjähtää. Ansan kita on suoiattu
valkoisella kankaalla, iota saatiin
Loimolan suojeluskuntatalon
näyttämön kulisseista

KÄÄNNA
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Miinat ia ansat

Panssarimiina asennetaan telalavan alle

Valohälytin
Valohälyttimiä käytettiin tal-
visodassa jo jonkin verran ja
ne tulivat hyvin suosituiksi lä-
hinnä erulinjan vartiomiesten
käyttäminä.

Valohälyttimen pahvikote-
loon sijoitetru palava aine saa-
daan syttymään, kun kotelon
kanteen sijoitettu V:n muotoi-
nen lasiputki särjetään ja siitä
valuu rikkihappoa paloaineen
päälle. Lasiputken såirkymi-
nen tapahtuu ansalangasta ve-
tämällä. Valohälyttimen pa-
nos valaisee kirkkaalla liekillä
lähes minuutin verran.

Talvisotaan marssittiin -tunnetuista syistä - 
puutteel-

lisin asein, varustein ja väli-
nein. Tämän koki myös pio-
neeriaselaji. Mutta se pyrki
voittamaan vaikeudet ja teke-
mään parhaansa kokonaisuu-
den tärkeänä osana. Edellä on
esitelty talvisodassa käytetyt
miinat ja ansat. Seuraavassa
muutamia lukuja mainittujen
välineiden ja tarvikkeiden
määristä:

- Hv.miinan ml39 ensimmäisestä erästä (5 0OG-10 000) pyy-
dettiin hankintatarjous syyskuussa 1939

- Hv.miinan m/S-39 tehdasmainen valmistus käynnistettiin
8.11.1939. Ensimmäisen viikon aikana Lahden ja Helylän
huonekalutehtaat tuottivat ko. miinoja 1977 kpl

- Miinalataamot käyttivät päivittäin räjähdysainetta (kloraatti-
jauheen ja hartsin sekoitetta) noin 12 tn päivässä

- Hv.miinoja m/S-39 lähetettiin joukoille joulukuussa 1939
25735 kpl, tammikuussa 39660 kpl, helmikuussa 38201
kpl ja maaliskuussa (13.3. mennessä) 29546 kpl

- Ensimmäisen sotakuukauden lopulla, 21 .12.1939, PM:.n
pioneerikomentaja ilmoitti hallituksessa olevalle Ylipäälli-
kön edustajalle, että päivittäin olisi saatava:

Hv.miinoja 3000 kpl
Hv.käsikranaatteja 1500 kpl
Rotulia 50OO kg ja
Dynamiittia, triniittia ja kloraattia yht. 200O kg

Kuukausittain tarvittaisi in :

Iskusytyttimiä l0O00O kpl
Tulilankanalleja 20O 000 kpl
Sähkönalleja 60000 kpl
Aikatulilankaa 1500O0 m ja
Räjäht. tulilankaa 100000 m

Valohälytin. Pääosat: kotelo paloaineineen (1),
sytytinlaite (2), ansalangan kiinnittimet (6)

ffi-
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sojen ohella käytettiin myös
sähkösytytteisiä ansoja sekä
nestesytyttimiä, joiden toi-
minta-aika vaihteli 10 tunnista
2l vuorokauteen.

Luhasansa
Polkumiinan toimintaperiaa-
tetta noudattavan, valmiina
mukana kuljetettavan ansan
kehitteli joulukuussa 1939
Kollaalla 24.Pion.K:n pääl-
likkö reservin luutnantti O.
Luhas. Ansa oli tarkoitettu lä-
hinnä hiihtäjien ja lumessa
tarpovien ruhoksi, panos 200
ob.

Putkiansa
Putkiansa oli toinen erikoi-
suus, jonka pioneerit keksivät
rintamalla ja kelpuuttivat heti
käyttöön. Se oli vaatimaton
puolen metrin mittainen vesi-
johtoputken (tai vastaavan)
pätkä, joka täytettiin räjähdys-
aineella. päät suljetliin. toi-
nen pää varustettiin iskusytyt-
timellä ja ansa oli valmis. Ne
osoittautuiv at sirpaloituessaan
erittäin tehokkaiksi ja niitä
käytettiin metsissä, piikkilan-
kaesteissä, murroksissa, jär-
vien jäillä jne. Ansa kiinnitet-
tiin noin puolen metrin kor-
keudelle puun kylkeen ja an-
salanka sokasta viereiseen
puuhun tai paaluun.

8

Putkiansa. Kuvassa on rintamalla
synnytetyn putkiansan ialostettu
muunnos, ioka on tehty kotialueen
verstaissa. lskusytytin (3) on
ansan yläpäässä
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Miinat ja ansat
/ Putkimiina asennetaan paikoilleen,
t tassa kokeilumalli --42 .s4 trrrr

Miinoilla tuhotuista panssa-
rivaunuista ei talvisodan ajalta
ole käytettävissä yhtenäisiä ti-
lastoja. II AK:n toiminta-
alueella Karjalan kannaksella
tuhottiin kahden ensimmäisen
sotaviikon aikana vihollisen
ps-vaunuja pst-tykeillä 16,
miinoilla 48, kasapanoksilla
18, tykistöllä 7 ja muilla ta-
voin 109.

Eräs onnistuneimpia tien-
miinoituksia toteutettiin Laa-
tokan koillispuolella Lemetin
kylän maastossa. Täällä
26.Pion.K räjäyni 11.12.39
noin 2,5 km pituudelta maan-
tietä, johon oli asennettu vii-
denkymmenen metrin etäi-
syyksin 25-30 kg:n panok-
set, yhteensä 1200 kg räjäh-
dysainetta. Tähystetty miinoi-
tus sytytettiin sähköllä, virta-
lähteenä Lemetin sähkölaitos.

JATKUU SEUR. 
'Vf}SSÄ
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Nyt tuli matkasta tosi!
Lukijamatkamme VllPURl lN, LEN INGRADI lN JA PETROSKOIH lN 22.-27 . 5. 78.
Matkan ohjelma on seuraava

maanantaina 22.5. klo
8.00 lähtö bussilla Hel-
singistä Viipuriin, jossa
tutustuminen kaupun-
kiin, ja edelleen Lenin-
gradiin, jonne saavutaan
illalla; yö hotellissa

ti ista i n a 23. 5. tutustum i-
nen Leningradin nähtä-
vyyksiin; yö hotellissa
keskiviikkona 24. 5. lu-
tustuminen Leningradin
ympäristöön, käynti Pie-
tarhovissa, metro; illalla
junalla Petroskoihin
torstaina 25. 5. aamulla
saapuminen Petroskoi-
hin, tutustuminen kau-
punkiin; yö hotellissa
perjantaina 26. 5. tutus-
tuminen Petroskoin ym-
päristöön, laivamatka
Ääniselle, käynti Ki2in
saaren ulkomuseossa;
illalla junalla Leningra-
diin
lauantaina27.5. aamul
la saapuminen Lenin-

gradiin, ostoskierros,
paluu bussilla Helsinkiin
myöhään illalla.

Matkan hinta on 72O
markkaa, mihin sisältyy täy-
sihoito ja majoitus Lenin-
gradissa I luokan ja Petros-
koissa turistiluokan hotellis-
sa kahden hengen huoneis-
sa, opastus la muut palve-
lut. Eräiden tutustumiskoh-
teiden pääsymaksut aiheut-
tavat pieniä lisämaksuja.

Matkan johtajana toimii
lehtemme päätoimittala
Eero Eräsaari.

Matka on tarkoitettu täy-
sikasvuisille lehtemme luki-
joille.

Sitovat ilmoittautumiset
pyydämme tekemään leh-

temme toimitukseen (osoite
Töölönkatu 35 B, 00260
Helsinki 26) 1.3. 78 men-
nessä. Kirjallisessa ilmoi-
tuksessa on mainittava ni-
men (tekstaten) lisäksi osoi-
te la puhelinnumero.

Osanottajamäärä on ra-
loitettu. Mikäli halukkaita on
enemmän kuin bussiin mah-
tuu, annamme etusijan en-
sinnä ilmoittautuneille ja
lehtemme pitkäaikaisille ti-
laajille.

Matkan järjestää Suomen
Matkatoimisto, joka antaa
lähtijöille lisäohjeet passin
hankinnasta ym. maalis-
kuun alkupuolella. Samassa
yhteydessä peritään ennak-
komaksu.



KALMUKKI.
ANl|LLA

oli sulkeutunut jo marraskuun
loppupuolella, joten aikaa oli
kulunut jo pari kuukautta. In-
himillinen apu oli nyt autta-
mattomasti myöhässä. Aina-
kaan loppuun kulunut divi-
sioonamme ei voinut paljoa
tarjota.

Ohi palar ien kylien rien-
simme kohden tavoitetta. Hel-
pon tuntuisesti tuntui vastusta-
ja alkuun jättävän kylät, jotka
se sytytti aina irtautuessaan
palamaan.

Pian alkoi vastarinta kuiten-
kin tiivistyä. Venäläisten il-
meinen tarkoitus oli ollut ve-
tää saksalaiset syvemmälle ja
antaa luonnonvoimien tehdä
heistä lopun. Tåimän vaaran
lienee sodanjohtommekin to-
dennut. Donskojen kylässä
käänsi suomalaispataljoona-
kin 15.1.43 selkänsä Stalin-
gradin kaupungille ja siellä
oleville joukoille. Paulus ei
saanut aukkoa joukkojensa
pelastamiseksi. Taakse jätetty
palava kylä hehkui takanam-

O SS-Divisioona Wiking osallistui
epätoivoiseen yritykseen pelastaa
saksalaiset Stalingradin motista.
Mukana oli myös suomalainen
patalioona.
O Taistelu Kalmukkiarolla oli kovaa
ja armotonta. Urhoollinen venäläinen
nainen, joka yksin ja hyljättynä
puolusti mökkiään, voitti kuitenkin
henkisen taistelun sodan raaistamia
SS-miehiä vastaan ia alisti heidät
tahtoonsa.

PAULUS ARMEIJAKUN'I]-
NEEN oli tuomittu Stalingra-
din vangiksi. Vähäiset yrityk-
set saartorenkaan murtamisek-
si jähmettyivät Kalmukkiaron
suolaisiin viimoihin,

Aron pakkasviimaa ei voi
kuvata, se on koettava. Kol-
menkymmenen asteen pakka-
nen riehuvine myrskyineen
saa sydämenkin käpristymään
kolossaan. Kasvoja piiskaavat
lumikiteet tuntuvat menevän
läpi laihaksi käyneiden poski-
päiden

ANKARA
TEHTÄVÄ
Wiking-divisioona, johon
suomalaispataljoona kuului,
heitettiin tänne Kaukasuksen
inhimillisestä ilmastosta tehtä-
vänään yhdessä saksalaisten
yhtymien kanssa pelastaa so-
tamarsalkka Paulus joukkoi-
neen venäläisten rautapihtien
puristuksesta. SaartorengasO. A. HEIKKINEN
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Saksalaisia ioukkoja
aron pakkasviimassa

lainen ryhmä ja saksalainen
pst-tykki etsivät elintilaa va-
loammusten piirrellessä kaa-
riaan jossakin Stalingradin
suunnalla.

URHOOLLINEN
VENÄLÄINEN
NAINEN
Ennen sotakoneiden riehumis-
ta alueella lienee ollut joku
isompi kolhoosi tai kylä. Nyt
siitä oli jäljellä pienen pieni
mökki ja samaa luokkaa oleva
ulkorakennus.
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me kun iltahärnärissä ajelim-
me Proletarskajan kaupun-
kiin, jossa rnyöskin leimusivat
vainovalkeat kertomassa ih-
misten mielettörnyydestä.

Tuskin millään rintamalla
toisessa maailmansodassa pol-
tetun maan taktiikka oli vaiku-
tuksiltaan niin tehokasta kuin
silmänkantamattornilla aroilla
keski-Venäjällä talven luon-
nonvoimien riehuessa pahim-
millaan. Muistin oman tak-
tiikkamme talvisodan ajoilta.
Näissä oloissa se tuntui pel-
kästään lasten pahanteolta
eikä liene kovinkaan paljon
haitannut venäläisten etene-
mistä. Olihan metsissämme
polttopuita aivan riittänriin ja
tarjosihan se muutenkin suo-
jan. Kun aroilla poltetaan asu-
mukset on ihminen aron ar-
mottomien viimojen keskellä.

Illan pirnetessä komppa-
niamme rippeet etsivät suojaa
palavasta Proletarskajan kau-
pungista. Jotkut lienevät siinä
onnistuneetkin, mutta rneidän
pst-tykkimme käskettiin pans-
sarivaunujen "metsästyk-
seen " palaneen tavara-aseman
lähelle.

Maa oli autio ja tyhjä. Pala-
neita junan luurankoja lojui
vääntyneiden kiskojen seka-
melskassa.
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Sisäliä mökissä asusti vi-
hainen nainen - ainakin ää-
nestä päätellen. Navetasta
kuului lauhkean lampaan
määkiminen. Nainen toppata-
kissaan ja huopatossuissaan
oli ehkä lähellä keski-ikää -teräshermoinen ja kuolemaa
pelkäämätön. Hän tuntui ole-
van kaiken ympärillä tapahtu-
van yläpuolella.

Nainen on jäänyt mieleeni
isänmaallisuuden ilmentymä-
nä Neuvostoliiton kansan vai-
keina vuosina. Retkemme ai-
kana totesin usein muulloin-
kin ettemme olleet tervetullei-

Kyhäsirnme jonkinlaista
suojaa luonnonvoimia vas-
taan. Pian saatiin lämmittävä
nuotiokin maakuopan pohjal-
le. Elämä alkoi taas tuntua
siedettävältä.

Tätä ihanuutta ei kuiten-
kaan kestänyt alkua pitemmäl-
le: kävi käsky siirtyä varmis-
tukseen pimeälle arolle noin
5--6 kilometrin päähän kau-
pungista meille täysin tunte-
mattomaan pimeyteen. Tie-
dustelu oli todennut venäläis-
ten vahvoin voimin lähesty-
vän siitä suunnasta ja meidän
tehtävämme lienee ollut toi-

mia lähinnä hälyttäjinä etuvar-
mistuksessa.

Nuotiolta lähdettyä aro tun-
tui entistä ankeammalta. Nyt
voi saada jonkinlaisen käsi-
tyksen siitä miten ja miksi Na-
poleonin armeija haihtui Ve-
näjän aroille vuonna 1812.
Ääneen lausumaton pelko his-
torian toistumisesta kalvoi
varmaankin kaikkien mieltä
tänäkin yönä.

Etsiskelyn jälkeen löytyi pi-
meältä arolta käsketty paikka.
Ainakin hyväksyimme sen
juuri meille uskotuksi kappa-
leeksi Kalmukkiaroa. Suoma-



Yö Kalmukkiarolla
Vaatimaton asumus \

hyisellä arolla /

ta, mutta tämä yksinäinen
elinreviirinsä puolustaja ylitti
kaiken ennen näkemäni.

Tykkiaseman valinnassa ei
tarvinnut vaivata pakkasen pa-
lelluttamaa päätään, ampuma-
tilaa riitti joka suuntaan. Ul-
korakennuksen nurkalle vain
ase ampumakuntoon, ammus
putkeen ja niin olimme val-
miit ottamaan vastaan mitä pi-
meältä arolta tuleekin. Satojen
tykkien suuliekit iskivät sala-
man tavoin horisontin reuna-
milla melkein joka suunnassa.

Otin ensimmäisen vartio-
vuoron toisten painuessa sisäl-
le mökkiin. Ovesta tulvahti
sakea huuru pakkasilmaan ja
sisältä kuului valtiattaren

T..
ääni. Aänen sävystä päätellen
ei poikiamme otettu kukkasin
vastaan! Savimökistä kantau-
tui jatkuvasti ääniä, jotka ker-
toivat, ettei neuvotteluteitse
päästä sopimukseen, vaikka
joukossamme oli kielitaitoi-
nen tulkkikin. Joku pojistam-
me kävi vartiopaikalla kerto-
massa sen hetkisen tilanteen
mökin sisältä ja varoitti vai-
mon vaarallisuudesta.

Kyyhötin tykin kilven suo-
jassa kun emäntä tuli mökistä
ulos poikien varoitushuudon
saattelemana. Huomatessaan
tykin nainen potkaisi tykin
kannukseen lasketellen suus-
taan kovaa tekstiä 

- sikäli
kun muutaman sanan ymmär-
sin. Varoitin eukkoa loukkaa-
masta jalkaansa rautaiseen
tykkiin ja menin samalla tar-
peettoman lähelle. Muori
käytti tilaisuutta hyviikseen ja
tarttui nopeasti olallani roik-
kuvan kiväärin hihnaan. Yllä-
tys oli niin täydellinen, että
vähällä piti etten ollut entinen
vartiomies tai ainakin ilman
asetta ja naisen armoilla! Voi-
tin kuitenkin suhteellisen hel-
posti tuon omituisen paini-
maaottelun. Huohottaen nai-
nen lateli litanian, jota en ym-
märtänyt ja sylkäisten käänsi
selkänsä välittämättä lainkaan
millaisessa vaarassa oli.

Seisoin hölmistyneenä

lir9

della vaaransi oman henken-
sä. Kunnioituksemme heräsi
tuota kaukaisen maan yksi-
näistä naista kohtaan. Vaikka
tilanne oli äiirimmäisen vaikea
naisen koskemattomuus ja tur-
vallisuus meidän taholtamme
oli taattu. Meidän täytyi alis-
tua nokiseen veteen ja järjes-
tää naisen vartiointi, ettei hän
teilaa savivellin seassa lattial-
la nukkuvia loppuun väsyneitä
poikia.

MOKKI JÄI
POLTTAMATTA
16. päivän aamu valkeni en-
tistä ankaramman pakkasen
kourissa. [-entokoneet piirteli-
vät savujuoviaan tehdessään
syöksyjä joukkojemme ryhmi-
tyspaikkoihin. Loputtomat ve-
näläiset kolonnat vaelsivat nä-
kiietäisyydellä oikealla ja va-
semmalla Rostovin suuntaan,
selustaamme.

Varmistusaikamme alkoi
olla lopussa. Meillä ei ollut
minkäänlaista halua viipyä
alueella kauemmin kuin oli
tarpeellista.

Nopeasti oli tykki ajokun-
nossa. Vaikein tehtävä - pol-
tetun maan taktiikka - oli
vielä pantava täytäntöön.

miset etsiskelyt pimeässä yös-
sä raunioiden seassa olivat ne-
kin tuloksettomia.

UIkona sattuneen yhteen-
oton ja vesipulan vuoksi olin
ärtynyt. Uhkasin eukkoa ää-
rimmäisillä toimenpiteillä, el-
lei hän neuvo vesipaikkaa ja
mene nukkumaan omaan ko-
meroonsa. Hämmästyksemme
ei ollut vähäinen, kun nainen
paljasti rintansa ja huusi:
"Nit§evoo!" - Tarkoitti kai
lähinnä "Samantekevä, ammu
vain!" Sitten hän rauhoittui ja
kertoi Hitlerin ja Stalinin poli-
tiikan johtaneen maailman
sellaiseen kurjuuteen, ettei
elämä enää ollut elämisen ar-
voista. Venäjä, Pyhä Isän-
maa, oli suuressa vaarassa
noiden molempien tyrannien
ollessa vallassa.

Mökissä ei kuulunut hiis-
kahdustakaan - 

vain naisen
ääni ja tulkin hiljaiset suo-
mennokset. Totesimme, ettei
nainen ollut hullu, tuskinpa
kovin fanaattinen aatteen uhri-
kaan. Hän oli kotikontuaan ja
oikeuksiaan rakastava ja puo-
lustava urhoollinen venäläi-
nen nainen. Olosuhteet huo-
mioon ottaen hän oli mieles-
tämme sankari - uhmates-
saan äärimmilleen sodan kiu-
saamaa tykkiryhmää hän to-

kuunnellen naisen touhuja
lampaansa luona, jolle hän
tuntui puhelevan aivan toisella
äänensävyllä kuin äsken mi-
nulle. Katkerana totesin, etten
ollut edes tuon navetassa pä-
kättävän pässin arvoinen.

Vartion vaihdon saavuttua
varoitin uutta vartiomiestä
naisesta, joka väää aikaisem-
min oli mennyt sisälle mök-
kiinsä.

PYHÄ ISÄNMAA
Olin luita ja ytimiä myöten
kohmeessa puolen tunnin var-
tiovuoroni jälkeen. Tarvitsin
jotain lämmintä juotavaa.

Poikien tullessa mökkiin oli
astiassa ollut vettä aivan riittä-
miin, mutta emäntä oli heittä-
nyt astian kumolleen savilat-
tialle. Lattiaa peitti nyt ohut
savivelli ja olimme ilman vet-
tä. Ulkona oli lumi tulipalojen
mustaamaa nokea eikä siitä
sulatettu vesi ollut miellyttä-
vää juotavaa. Tulkkimme vä-
lityksellä naiselle oli tarjottu
säilykkeitä ja venäläistä rahaa
sekä vedottu seuraamuksiin
ellei neuvo paikkaa, mistä sai-
si vettä. Kaikki turhaa - ei
hyvällä eikä pahalla hän suos-
tunut auttamaan meitä vesi-
paikan löytämisessä! Omatoi-



Nainen aavisti aikeemme
eikä poistunut hetkeksikään
ukrs. Käskimme naisen men-
nä mökistä kauemrnaksi, jol-
loin hän heti totesi: "Poltatte
mökkini l" Sanoimme vain
noudattavamme käskyä.

Nyt näin naisen silmissä to-
dellista hätää ja pelkoa. Pelko
luonnonvoimien armoille jää-
misestä oli paljon suurempi
kuin pelko sodan raaistamien
sotilaiden edessä.

Sanattomina painuimme
maastoautoon, joka lunta tup-
ruttaen suunnisti kohden sa-
vuavaa Proletarskajan raunio-
kaupunkia.

Kädet ristissä rinnalla nai-
nen jäi seisomaan urhoollises-
ti puolustamansa mökin rapul-
Ie seuraten tuntemattomien
sotilaiden tuntematonta mat-
kaa - ehkä siunaten, ehkä ki-
roten.

Mökki jäi polttamatta.
Kauan seisokoon tuon urhool-
lisen maataan rakastavan ve-
näläisen naisen tölli Kalmuk-
kiaron tuimien tuulien tuiver-
ruksessa !
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Turha kärsiä enää unettomuudesta
Ranskalaiset lääkärit ovat kehittäneet magneettisia aaltoia

, ;T:lff;" HYPNo RETAX unettomuudesta kärsivire.

Minå olen hyvin kiitollinen Hypno Belu-tyynystå. Ennen on voinut nukkua ilman unitabbneja,
mutta kun sain Hypno Rolax-tyynyn ol6n saanut nukutuksi hyvin ia rauhallisesti. Enäå 6i
tarvitss sytidä unitabledsja. Olen nyt käyttånyt sitä hoin kuukaudon aian. Pekka Haikure,
Ämmänsaari.

Lukemattomat ihmiset ympäri maailman ovat io saaneet siitä avun.
Unilääkkeet ovat saaneet väis§ä. Niiden jatkuva käyttö ei missään
tapauksessa ole suositeltavaa. Sitä vastoin, HYPNO RELAKSIN käyt-
tö on täysin vaaratonla - sen teho perustuu luonnon omaan hoitojär-
jestelmään eli magneettisiin aaltoihin. HYPNO RELAX toimii ilman
sähkövirtaa. Sen käyttö on yksinkertaista; se on tyyny,,oka rauhoit-
taa. rentouttaa HYPNO RELAX antaa syvän ia tasapainoisen unen.

Tässä muutaman tyytyväisen asiakkaamme lausunto:

Ol6n jo monosti aikonut krjortlaa T€ill€ mitä kaikkga hyvåå
olen saanut kokea Hypno Relil-lopotyynyn ansiosta. S6 on
tuonut avun ei arnoasraan unahomuuleeni vaan moneen
muuhun vikaan ja vaivaan. Kaulani ja niskanikamani olivat
niin kankeat ja hartiat kip6ät,6ttä pahimpana aikana sain
tuskin pååtäni kåännettyä. Nyt käyiettyäni tätä tyynyå muula-
man yön huomasin suureksi ilokseni, ettå edallå mainitsema-
ni vaivat alkoivat helpottaa. Pääni ia oloni tuntuu niin keveål-
tä, että tunnsn itsani kuin toissksi ihmiseksi. Niinpå sanonkin,
ettå kiitos niill€, jotka tällaissn tyynyn ovat keksineot. Säästää
lååkärissä juoksomista ja pulvereiden syömistä, joka tul66
kalliiksi sikå silti aina tuo apua. Sanoisinkin, enå Hypno Rela-
xissa ei raha mene hukkaan. llmi Saar6npåå, A Chydeniuk-
senk. 24 Kokkola.

Lauri Lehto

Olen en€mmån kuin kiitollinen, enå tällainen lepotyyny on keksitty. S€ on auttanut minua
unsttomuudossa ja rintakivussa. Kolm€n vuoden ajan olon kärsinyt kovGta päånsärystä,
iohon eivät lååkkeet autiane€l ja nyt on påånsårky ja huimaus poissa. Hellå Kotilainsn,
Toivontio 3 Kangasala.

HYPNO RELAX eikä enää unettomuutta!

Annan täyden tunnustuks€n Hypno Relu-tyynylle. Ol6n
käynånyl sitä nyt noin kolmon kuukauden ajan €nkå ol€ sinå
aikana taryinnut lainkaan unileåkettä. Uni on ollui syvää,4
rauhallisla. Näin ollen suGittelon sitå kaikille unettomuudesta
kårsiville. Lauri L€hto. Kullaa

Olen srittäin kiitollinen unityynylle ja ssn kaksijöillo. Minua
vaivasi unetlomuus jo monon kuukåuden ajan, mutta käytet-
tyäni noin viikon ajan lopotyynyå aloin humata, ottå pååsin
aivan syväån uneen. Oli niin kiva hoiålä aamulla pitteånä ia
vi*eånå. Samoin ovat ne toisetkin ihmisot, joille tilasin tyynyt
samanaikaisesti kuin itselloni, iloisia lopotyynyn tuomasta
avusta. Voin siis suosilolla uni- tai lopotyynyä muillskin unet-
tomuudosta kärsiville. Kotiavuståia Sdme Nygran. Målås-
vaara-

.-el

1 §'*r
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Hella Kotilarnen

Tilasin tämän tyynyn åidilleni lahiaksi, sillå hån on aina ollut kovin huono nukkumaan. Hänellå
on kaiksnlaista vaivaa. Tiedustsll€ssani häneltå mitä hån pitää lahjastani äiti sanoi: "Tåmän
parempaa lahjaa en ikinå olisi voinut saada, vaikka olisin saanut kultaa ja timanneis." Hån
saa nyt hyvin nukutuksi ia on aivan kuin toinen ihminon, terveempi ia virkeämpi. Kiilos vå€n
Teille hyvåstä laineesta, siilä €i äitini luopuisi mistäån hinnasta ia suositteloe muillskin- llso
Rantakallio, lsojoki.

Lääkärien kirioittamat selvät suomenkieliset ohieet seuraevat
mukana. Saatavana ainoastaan maahantuolalta. Hinta 89:- +
8:50 postikuluia. Tyynyn koko: 42x47 cm.

SOMNUS OY Pitkämäentie 13 KT 20100 Turku 10
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Aamulla
alkaa

matka
Raian lapsi

SOJA REPO

O Puna-armeijan hyökkäys ei
Tolvajärven suunnalla menestynytkään
odotusten mukaisesti, vaan Ryhmä Talvela
Iöi vihollisen takaisin aina Aittojoelle
saakka jo joulun 1939 tienoilla.
O Hyrsylän kylissä vihollisen vankina
ollut siviiliväestö joutui näin venäIäisten
mielestä liian lähelle omiaan. Tätä ei voitu
sallia vaan suoritettiin pakkoevakuointi
kauas ltä-Karjalaan. Asukkaiden
Iohduton kärsimystie alkoi...

Hyrsylaa

SOTAA oli kestänyt jo pari
kuukautta, kun meille tultiin
sanomaan, että aamulla olisi
sitten lähdettävä.

Hyrsylän mutka oli kokenut
jo mitä on jäädä hyökkäävän
vihollisen jalkoihin 

- nyt oli
vuorossa siirto varsinaiseen
sotavankeuteen.

Tähän asti olimme saaneet
asua kodeissamme ja omais-
temme parissa niin normaalia
elämää kuin noissa olosuhteis-
sa oli mahdollista. Nyt tulisi
siis siirto tuntemattomaan.

Meille oli sotilas sanonut,
että mukaan tuli varata lämpi-
mästi vaatteita ja kolmen päi-
vän ruoka, muuta ei saanut ot-
taa mukaan. Monessa muussa
paikassa sotilaat olivat kehot-
taneet ottamaan mukaan mitä
suinkin voi kantaa. "Ette te
enää tänne takaisin tule," oli-
vat he sanoneet. Näin eri ta-
voin varustaufuneena alkoi
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kyläkuntamme vaelluksensa
kohti tuntematonta päämää-
rää.

SURKEA
VAELLUS
Se oli itkun ja tuskan päivä
vanhemmille. Lapsi koki sen

ennen kaikkea vanhempien
hätänä ja tuskana, jota oli jat-
kunut jo viikkoja ja jota ei
voinut täysin käsittää - se oli
vain aina olemassa. Kun sitten
istuimme avoimen kuorma-
auton lavalla tunnin tunnin pe-
rään 40 asteen pakkasessa,
tuntui kuin ei enää olisi elä-
mästä jäljellä yhtään mitään.
Kaikki kai alkoi turtua tai eh-
kä se oli pelon aiheuttamaa la-
maannusta, mutta enää ei aja-
tus jaksanut pysyä mukana.

Pysähdyimme pimeällä jos-
sakin syömässä. Mielessäni
on pitkä, latomainen raken-

nus, johon oli laitettu pitkät
lautapöydät. Niiden kahta-
puolta me kaikki seisoimme ja
saimme siitä pöydältä kuumaa
teetä - evääthän meillä oli
itsellä.

Ruokailtuamme jatkui mat-
ka taas edelleen. Kuinka
kauan matka kesti, siitä ei mi-
nulla ole muistikuvaa. Äitini
ei ole koskaan halunnut tästä
ajasta mitään puhua, hänelle
se oli niin vaikeaa ja kovaa.
Hän odotti kolmatta lastaan ja
synnytti hänet helmikuun
alussa uudessa sijoituspaikas-
samme Inger-Posolkassa, joka
oli vanha luostarikylä.

Luostari oli rakennettu laa-
jan pihan ympärille kehään.
Keskellä pihaa oli mäenkum-
pare, jolla sijaitsi vesiposti.
Meidän ruokakuntamme, joka
käsini 16 henkeä, sijoitettiin
yhteen pieneen huoneeseen,
johon kyllä mahduimme kaik-

ki yhtä aikaa nukkumaankin,
kun vain jokainen piti "siivet
supussa", kuten meille sanot-
tiin. Mutta kävelytilaa siihen
ei kyllä sitten enää jäänyt.
Olimme kuitenkin iloisia siitä,
että saimme olla kaikki yhdes-
sä.

KAUHUA JA
KUOLEMAA
Ruoka oli todella tiukassa,
varsinkin meidän perheen
kohdalla. Äiti ei ollut koko ai-
kana pystynyt olemaan työs-
sä, kuten kaikkien työikäisten
olisi pitänyt olla. Vaikka äi-
dilläni oli pieni vauva ei hän
saanut yhtään lisää ruokaa.
Pitkäsäärinen sotilas, joka oli
todennäköisesti jonkinlainen
johtaja tällä vankileirillä, kävi
aina vähän väliä ajelemassa
äitiä töihin ja sanoi aina, että
ellei jaksa töitä tehdä niin ei
tarvitse ruokaakaan.
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vihdoin päättyi ja pieni veljeni
näki päivänvalon. Meitä oli
nyt yhteisössämme yksi
enemmän.

Äitlnl kuihtui kuihtumis-
taai ja pieni veljeni kuoli näl-
kään muutaman viikon ikäise-
nä. Samoihin aikoihin ja sa-
masta syystä kuoli myös serk-
kuni Mauri. Opettaja Matti
Pajunen suoritti heillekin vii-
meisen palvelustehtävän, ruu-
miin siunauksen. Hän toimitti
tänä aikana kaikki tarvittavat
papilliset tehtävät ja yritti pi-
tää yllä toivehikkuutta ja elä-
mänhalua.

Tuona aikana minä opin
pelkäämään ihmistä.

En muista koskaan aikai-
semmin pelänneeni ketään.
Ehkä joskus jotakuta ujoste-
lin, mutta en ollut koskaan ke-
tään pelännyt. Mutta täällä
opin pelkäämään sitä pitkä-
sääristä miestä, joka kävi aina
äitiäni kiusaamassa. Hänellä
oli tavattoman voimakas ääni
ja kun vain kuulin sen kajahta-
van jossain alueillamme juok-
sin kiireesti sisälle ja yritin
piiloutua jonnekin.

Muistan, kuinka olin eräänä
kauniina keväisenä aamuna
mummoni mukana vettä nou-
tamassa kun tuo ääni taas kuu-
Iui. Vesipostin ympärys oli ta-
vattoman liukas ja jäinen eikä
minulla ollut aikaa laskeutua
siitä varovasti tielle. Niinpä
istahdin vetiselle kumpareel-
le, annoin mennä liukua alas
tielle ja siitä hurjaa vauhtia si-
sään! Kastuihan siinä taka-
mus, mutta minulla ei ollut to-
dellakaan aikaa katsoa, kuin-
ka vaatteiden kävi. Olinhan
kuitenkin sisällä ja piilossa!

Kun lumi alkoi sulaa ja lä-
hiympäristössä olevat suot
paljastuivat saimme kerran
viettää juhlaa, kun enoni jon-
kun samanikäisen poikatove-
rinsa kanssa löysi suolta kar-
paloita. Se oli meille nälkiin-
tyneille nautinto, jota varmas-
tikaan moni suomalainen ei
ole koskaan kokenut. Eikä sitä
voi kuvata toiselle.

KOTIIN!
Vihdoin kului kevät niin pit-
källe, enä koitti päivä, jota
varmasti jokainen aikuinen
toivoi, mutta jonka tuloon
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Järkyttävin oli pienokaisten kohtalo

Isäni äiti sairastui pahem-
min kohta tämän matkan jäl-
keen, samoin setäni vanhin
poika 4-vuotias Mauri alkoi
riutua ruuan puutteessa. Ku-
ten jo mainitsin äitini sai koh-
ta sinne mentyämme vauvan,
toivotun pojan. Me lapset
kuuntelimme kauhistuneina
äidin vaikerrusta ja huutoja

synnytyskivuissaan. Aikuiset
yrittivät varjella meitä edes
näkemästä kaikkea nostamalla
äidin ympärille jotain vaatteita
ja riiputtamalla niitä siinä.
Minulle tuli kauhezr olo: pel-
käsin, että äiti kuolee niinkuin
tämän matkan aikana oli jcr

niin monelle käynyt. Morria
oli kuollut jo matkalla pakka-

sessa kylmyyleen tai sitten tu-
kehtunut peitteisiin etsiessään
niistä lämmintä. Toiset kuoli-
vat perillä ruuan puutteeseen.

Suureksi helpotuksekseni
tuli mummini, äidin äiti, selir
tämään minulle, ettei äiti siksi
valita, että hän olisi kuole-
massa, vaan äidille on synty-
mässä vauva. Ja niin sekin yö
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Rajan kansan oli lähdettävä

harva enää jaksoi uskoa: il-
moitettiin, että pääsette Suo-
meen!

Äitini kohdalla pelätty var-
tiopäällikkö jiirjesti vielä yh-
den piinan. Muistan, kuinka
kaikki olimme kokoontuneet
pihan keskelle ja siitä ryhmä
ryhmän jälkeen siirryimme
autoihin nimenhuudon mu-
kaan. Aurinko paistoi ja oli
oikein lämmin päivä. Kun
meidän yhteisömme kaikkien
muiden nimet jo oli huudettu
ei meidän perheemme nimiä
mainittukaan.

Olimme kauhistuneita ja
järkyuyneitä. Älti itti hystee-
risesti ja koko perheyhteisöm-
me valtasi kauhu. Myös muut
lähelläolevat tuttavamme oli-
vat yhtä järkyttyneitä.

Vihdoin, kun kaikki muut
nimet oli lueteltu, ilmoitti ko-
mendantti, että mekin saam-
me lähteä. Sitä riemua, jolla
me juoksimme siihen autoon,
missä muu seurueemme oli!
Joku juoksutti äidille toisesta
autosta tikkaita, joita pitkin
hän pääsi kiipeämään kuorma-
auton lavalle. Sisareni ja mi-
nut joku nosti autoon.

Kyyti oli samanlainen kuin
tullessakin, mutta mielialat
olivat varmasti toisenlaiset!
Olen kyllä jälkeenpäin kuul-
lut, että monen mielessä herä-
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si vielä matkallakin epäilys:
entäpä, jos emme olekaan
matkalla Suorneen? Entä, jos

meidät viedäänkin kaikki jon-
nekin muualle?

Jossakin vaiheessa meidät
sitten vaihdettiin kuorma-au-
toista junaan. Pimeissä härkä-
vaunuissa me sitten tulimme
rajalle. Niissä vaunuissa oli
kai jonkinlaiset kerroslaverit,
koska minulla on sellaincn
muistikuva kuin minäkin oli-
sin ollut pitkälläni jossakin
korkealla.

Isäni äiti kuoli nrelkein heti
alkumatkalla. Sitä ei sauottu
kenellekään, ettei ruuurista
olisi tarvinnut jättää nlatkalle.
Setäni vaimon sisar kävi häntä
rnuka jatkuvasti hoitelemassa,
ettei hoitamattomuus herättäi-
si epäilyjä. Näin saimme tuo-
tua mummoni ruumiin Suo-
men puolelle kuten monet
muutkin olivat saaneet vaina-
jansa samalla tavoin tuoduksi.
Raja-asemalla vainajat sitten
koottiin ja vietiin 'I'ohmajär-
velle yhteishautaan.

Niin meidät sitten vaihdet-
tiin venäläisiin sotavankeihin
ja matkamrne kohti Helsinkiä
alkoi. Saimme ensin ruokaa
heti asemalla. Helsinkiin tul-
tuamme meidät majoitettiin
useihin eri paikkoihin. Äitini
joutui suoraan sairaalaan,

mutta minä ja sisareni pääsim-
me mummoni ja enoni muka-
na Vilkin kartanon majoitus-
paikkaan. Sisareni oli kuiten-
kin niin kova ikävöimään äitiä
että hänet piti viedä äitini luo
sairaalaan. Hän karkaili mei-
dän Iuonamme alituisesti eikä
kukaan ennättänyt häntä aina
vahtimaan.

Kun isäni sitten sai tietää,
nrissä olernnre, tuli hän meitä
tapaarlraan. Mentyään sairaa-
laan äidin luo hän ei tuntenut
äitiä, niirr suuresti oli äiti
nluultunut tämän talven aika-
na. Kesti kauan ennen kuin äi-
tini kuntoutui edes fyysisesti
-- heukiset arvet ovat varmas-
ti ikuiset.

'Iällaiseua koki sodan vai-
heet Hyrsylän rnutkassa kuu-
sivuotias.

Sota «rn jättänyt jälkensä ai-
kuisiin sodassa mukana ollei-
siin miehiin, sen jokainen tun-
nuslaa. Mutta kuinka moni on
tullut ajatelleeksi, millaiset
jäljet se on jättänyt niihin, jot-
ka jäivät sodan jalkoihin avut-
tomina ja turvattomina. Ai-
kuincn koLi sen ymmärrettä-
vänä pelkona ja tuskana, mut-
ta mitä se on vaikuttanut sii-
hen lapsijoukkoon, joka juuri
ja juuri muistaa jotain, mutta
jolle kaikki oli silloin täysin
käsittämätöntä. tl

Partainen rintamaoppi-
koululainen harhailee
vaivalloisesti Ohdan
lohkon piikkilankavii-
dakoissa vuonna 2000.
"Hänen mieleensä
muistuu äkkiä rotanli-
hamuhennos kaikessa
herkullisuudessaan ja
hän kaivaa paperitak-
kinsa taskusta, rotan-
nahkaturkkinsa alta ,/
esille yhä uusia oppikir-zL
joja. Kaikkialla näkyy
vain piikkilankaesteitä

edessä ja takana,
aina k5'mmenen metrin
korkeuteen... "

JR 7:n Joulutuokio 1944

o

"Oletteko koskaan
nähneet

- kotijoukossa pal-
velevaa, joka ei valit-
taisi sodan rasituk-
sia,

- tarviketta, jolle ei
olisi keksitty korvi-
ketta,

- keittiömiestö, joka
olisi laihtunut,

- soturia, jolla viik-
kotupakat riittiiisivöt
lauantaihin saakka?"

Termolan Joulu 1943

o

4I ROTANHÄN-
TÄÄ on S.K:n so-
tamies Viljo Hän-
ninen luovuttanut
rh-aliupseerille!

Uutinen Tyrjän
rykmentin

rintamalehdessä
6.1.1944



Sota/ nauraa

o
uu-T-Ä TEoLLISUU-
DEN ALOILLA UH-
raa ryörröuyyst

Raaka-ainepula pakot-
taa todennäköisesti vä-
hentämään työvoimaa
sulatoissa, laivatelakoil-
la, konepajoissa, lasi-
teollisuudessa ja mahdol-
lisesti sementtiteollisuu-
dessa. Näitten alain
miesten on siis varminta
katsella itselleen uutta
työpaikkaa esimerkiksi
maatalouden, metsätöi-
den, rakennuspuusepän-
tai huonekalutehtaiden
suunnalta.

Valtiovalta on hyväk-
synyt Aseveljien esittä-
män periaatteellisen kan-
nan, että asemiehet ovat
etuoikeutettuja kotiseu-
dulla paikkoja täytettäes-
sä.

Tyrjän lehti 12.1O.1944

o

JATKOA ED. NR:STA

Pärmi oli komppa-
nioineen kukista-
massa Nivalan koni-
kapinaa, joka on
tullut uudelleen
muotiin teatterin ja
elokuvan aiheena.

Tultuaan Niva-
Iaan hän huomasi,
että kaikki oli rau-
hallista eikä sotavä-
keä tarvittu. Kiis-
kyn mukaisesti hän
kuitenkin ryhmitti
komppaniansa
maastoon, määräsi
sen ruokailemaan ja
sen jälkeen aloitta-
maan asepuhdistuk-
sen. Viimemainittua
toimenpidettä hän
katsoi asialliseksi
perustella:

- Kuten vääpeli
tietää me taistelem-
me aina puhtain
asein.

Sodan aikana ilmes-
tyi Pärmin pataljoo-
nassa rintamalehti
Musta nuoli, iossa
oli huomattavalla
paikalla vakioilmoi-
tus:

"Liittykää Mus-
tan Nuolen kun-
niakkaaseen patal-
joonaan! Ilmoittau-
tumisia otetaan vir-
ka-aikana vastaan
Kakolassa ja Kon-
nunsuolla."

Palvellessaan Kuopion Suoje-
luskuntapiirin päällikkönä
Pärmi saapui talvisena pak-
kaspäivänä töihin ja totesi ko-
nekirjoittajalle sään olevan
varsin kireän. Mainittu neito-
nen kysäisi, oliko päällikkö
sattunut huomaamaan, monta-
ko astetta pakkasta oikeastaan
oli.

Tämä oli Pärmin mielestä
liikaa tuttavallisuutta ja hän
huomautti:

- Kuulkaapas nyt, nainen

- everstiluutnantin arvoinen
sotilashenkilö ei kulkiessaan
graadeja kurkistele!

Savon Vaneri ja Kuitu-
levytehtaan työmiehet
olivat sodan jälkeen
Pärmiä kiusoitellakseen
kiinnittäneet liimaussa-
lin väliseinään suuriko-
koisen Stalinin kuvan
ja odottivat jännittynei-
nä, mitä isännöitsijä sa-
noo asiasta tullessaan
aamulla työhön.

Ajat olivat vaikeat ia
itsesensuuri huipus-
§aan.

Niinpä Pärmikin py-
sähtyi komean kuvan
eteen, mietti hetken ja
loihe lausumaan:

- Kaukana siitä, et-
tä minulla olisi mitään
suuren itäisen naapuri-
maamme kunnioitettua
ja tunnetusti jaloluon-
teista päämiestä vas-
taan! Kuitenkin - ellei
tämä viiksekäs hahmo
tästä huomisaamuun
häviä, tehdään siihen
yhtiön toimesta työn-
töovi.

Stalin hävisi ja iätkät
totesivat Pärmin vie-
neen pisteet.

Jåäkärieverstiluutnantli
Nikke Pärmi, 1887-1957

Monet jutut kertovat Pärmin
usein seonneen sivistyssano-
jen viidakkoon. Hänen ystä-
vistään useat ovat kuitenkin
sitä mieltä, että Pärmi sotki
sivistyssanoja vain piruilles-
saan tyhmempien kustannuk-
sella. Tästä eräs esimerkki.

Upseerikokelas oli myöhäs-
tynyt iltalomalta ja Pärmi vaa-
ti häneltä selitystä. Nuori ja
ylen sivistynyt kokelas selitti
"voivansa kyllä motivoida
myöhästymisensä". Tähän
suuttunut päällikkö Pärmi:

- 
Tekisipä mieleni ensin

motivoida teitä vähän turpaan!

Nikke Pärmi ei pitä-
nyt siitä, että aliup-
seerit julmistelivat
turhan päiten alok-
kaille ja käyttivät
heistä sopimattomia
nimityksiä. Kerran
hän oli verekseltään
yllättänyt erään
kersantin, joka oli
sanonut erästä sota-
miestä kameliksi.
Pärmi piti aliupsee-
rille nuhdesaarnan
ja sanoi muun
muassa:

- Ei pidä käyd-
dää duollaisia sano-
ja, kun ei ole perillä
bodaniikasda!
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OLI TAMMIKUUN 14. PÄI-
vÄN AAMU 1942. Puissa
paukahteli pakkanen. Lumi
narisi suksien pohjissa ja sau-
vojen kärjistä kuului säännöl-
linen valitus. Elohopea lähen-
teli miinus neljääkymmentä
astetta Celsiusta. Majewskin
pataljoona I/JR l0 soluttautui
majapaikastaan tielle.

Pataljoona oli lähtenyt liik-
keelle lO.l.42 kello 06.00
Ontajärven pohjoispäästä,
edennyt Kuusniemen kylän
etelälaitaan ja majaillut siinä
kolme vuorokautta.

KOVA JOUKKO

- On, pojat, äijää liikkeellä!
Lähteekö nuo kaikki mukaan?
ihmetteli krh-komppanian
mies sotamies Toivo Heikki-
nen, kun porukka pysähtyi
tielle ja yhä uusia miehiä so-
luttautui metsiköstä.

- Tietysti. Kaksi vahvis-
tettua pataljoonaa. Tuo on
majuri Matti Murolen Raja-
jääkäripataljoona 6, tiesi ker-
santti Eino Lampinen kertoa.

- Miten paljon niitä sitten
on yhteensä?

- Toista tuhatta miestä.
Tarkalleen sanottuna taiste-
Iuosan vahvuus on 1.286
miestä ja 268 hevosta.

- Miten tällainen porukka
pääsee... Ei ainakaan salaa. Ja
missä asti sitten käydään?

Muurmannin radalla.

-

I

O Tunnettu soturihahmo majuri A. Ma-
jewski sai vaikean tehtävän: hänen tuli
kahden vahvennetun pataljoonan voimin
hyökätä Seesjärven luoteispuoliselta
alueelta Muurmannin radalle, katkaista se
Mai Guban seudulla ja tuhota kaikki seu-
dulta löytyvät kohteet.
O Matkaa kertyi tiettömässä korvessa 100
kilometriä. Paluumatka jouduttiin teke-
mään vihollisen ahdistamana melkein il-
man lepoa, joten miesten kunto joutui tällä
kertaa todella lujille. Tarkoitus kuitenkin
saavutettiin: koko retken tappiot kaatunei-
na olivat vain kolme miestä.

matkassa
Muurmannin
radalla

NIILO JARNAMO
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Eikä salaa... väkivaltainen
tiedustelu.

- 
Miten pitkä sinne on?

- 
Mitähän sinne tulee...

satakunta kilometriä.

- 
Mitä pirua sieltä hae-

taan?

- 
kntokenttä ja koulutus-

keskus on tuhottava ja rutaa
särettävä. Oikeastaan kolme
vuorokautta pidettävä rataa
poikki.

- 
Ei tule mitään! Ei sieltä

yksikään palaa.

- 
Ei se ole sanottu. Kyllä

Majewski on laskelmoinut...

- 
Olkoon niin Majewski

kuin tahtoo... Pystyy se luoti
Majewskiinkin.

- 
kntokoneet ja iiteekoo-

kootkin kuulemma pitäisi läh-
teä mukaan.

- 
Eipä mokomaa ennen

kuultu. Partiolla iiteetä...
Näin Heikkinen ja Lampi-

nen. Pitkä hevoskolonna oli
tiellä ja sen molemmin puolin
lumipukuisia miehiä. Miehet
hakkasivat käsiään yhteen ja
löivät lapikasta tiehen pitääk-
seen sormet ja varpaat sulina.
Jono pysyi paikallaan pitkän
aikaa. Kuura alkoi jo nipistel-
lä varpaita nahkalapikkaan lä-
pi.

Viimein jono lähti vetä-
mään. Majewskin pataljoona
soluttautui Murolen pataljoo-
nan ohi kärkeen. Majuri Ma-
jewskin oman pataljoonan ko-
mentajana partioretken aikana
toimi kapteeni Laisto. Ma-
jewski siis toimi koko Osasto
M:n komentajana. Kahden
pataljoonan vahvennuksina
olivat vielä 24.Rajajääkäri-
komppania ja 262.Ilmatorjun-
takonekiväärikomppania.

Aamu valkeni jo. Osasto
kaartoi tieltä vasempaan Sär-
kijärven tiehaaran paikkeilta
Kuusniemen ja Seesjärven vä-
liltä suunnaten kulkunsa Po-
kovaaran kylän kautta itään.
Osasto eteni parijonossa. Jo-
nojen välissä hiihti ryhmä

20

suunnistaen ja viitoittaen tietä
hevoskolonnalle. Suunnista-
jien jäljessä eteni muutamia
miehiä sahoineen ja kirvei-
neen raivaten tietä ja näiden
jäljessä vyöryi hevoskolonna,
ensimmäisinä 

- 
tien aukaisi-

joina 
- 

muutamia hevosia il-
man kuormaa.

MATKANTEKOA
Tie uurtui yhä syvemmälle
Karjalan lumiseen metsään.
Kuin aavemainen jättiläiska-
ravaani vyöryi joukko kuor-
mastoineen läpi lumisen met-
sän, yli vaarojen ja rämeiden
kohti tuntematonta kohtaloa.
Miesvoimin autettiin raskaat

kuormat jyrkänteitä ylös ja
miesvoimin yritettiin niitä jar-
ruttaa jyrkässä myötäisessä.

Jo viisi päivää yhteen me-
noon osasto eteni kohtaamatta
vihollista tai asutusta. Kor-
kealle kohonneet kaulajänteet
ja parransänki kuurettuneena
miehet hiihtivät vaiteliaina aa-
musta iltaan, päivästä toiseen.
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Alkutaipaleella vallinnut jän-
nitys ja kuoleman pelkokin
väistyivät väsymyksen tieltä.
Miesten henkilökohtainen ta-
voite kunakin päivänä oli vain
ilta ja kello 18, jolloin osasto
majoittui yöksi. Aamulla kel-
lo 07.00 se lähti taas liikkeel-

keittiöltä kolmen päivän muo-
na, selitti Pakkala.

Seurasi luova hiljaisuus.
Kukaan ei edes kiroillut eikä
kukaan tehnyt elettäkään val-
mistautuakseen. Aliupseerir
kaan eivät hoputtaneet, vaan
antoivat miesten purkaa hil-

aloin ensimmäisenä valmis-
tautua.

Vielä tässä naisiin...
Taijjetaanpa siellä joutua nai-
misiin ilman naisiakin, ärhen-
teli Härmä leikillisesti.

seuraavana aamuna 19.1. kel-
lo 10.00 osasto lähti matkan
viimeiselle osuudelle tataa
kohti. Majuri Majewski esi-
kuntineen sekä raskas kalusto
ja hevoskolonna jäivät aluksi
majoituspaikkaan.

Osasto eteni äärimmäisen

le. Päivän matkaksi tuli noin
20 kilometriä.

- Ho-hoi... Onpahan se
tämäkin päivä illassa, huokai-
si suuntaaja Eino Suutarinen
oikaisten teltan kosteille ha-
vuille ruokajlun jälkeen.

- Niinpähän on, ja sitä lä-
hempänä vihulaista, myönsi
apusuuntaaja Eino Hiirmii.

- Ja kahtakymmentä kilo-
metriä lähempänä kuolemaa
täällä korvessa, perkele, jos-
sakin Muurmanskin radalla,
totesi viestimies Uuno Karp-
pinen hänelle luonteenomai-
sen kirouslitanian säestämänä.

Pieni öljytuikku valaisi
mustaa telttaa. Lisävaloa antoi
kuumuudesta punaisena heh-
kuva kamiinan kansi. Oli suo-
rastaan kodikasta. Ehdittiin jo
ruokailla. Komppanian pääl-
likkö vänrikki Kaarlo Pakkala
tuli telttaamme ja tiedusteli:

- Kuinka paljon on kra-
naatteja mukana? Paljonko
voi ottaa ahkioon heitinkalus-
ton lisäksi?

- Mukana on suurin piir-
tein kaksituhatta. Ahkioon
heitinkaluston lisäksi voisi ot-
taa ehkä viitisenkymmentä.
Siihen kertyykin jo painoa,
kun heitinkalustokin painaa
toista sataa kiloa ja siinä on
vielä viestikalustokin.

- Lastataan kalusto ah-
kioon ja tarpeellinen määrä
kranaatteja. Kello kaksikym-
mentä lähdetään, kehotti Pak-
kala.

- Eipä sitten saatukaan le-
vätä.. ? Se on kova hitsi, sanoi
Lampinen.

On päästävä yllättä-
mään. Kaksi vihollisen var-
mistuslatua on ylitetty, joten
ilmitulon vaara on... Kaksi-
kymmentä kilometriä on mat-
kaa radalle. Perillä ollaan kel-
lo 24.OO. Aliupseerit valvo-
vat, että jokaiselle tulee pat-
ruunoita, käsikranaatteja,
polttopulloja ja kasapanoksia.
Töpinä jää tähän. Haetaan

€
Ahkiomiehet ovat lujilla
jaista kiukkuaan.

- Joo, pojat, itku ei auta
markkinoilla! Eiköhän vaan
pistetä hyntteitä kasaan. Men-
nään katsomaan venäjän tyttö-
jä. Sattuisipa siellä olemaan
vaikka kemut, pääsisi vielä
naisiin, rohkenin ehdottaa, ja

*

VIIMEINEN
pÄrvÄvrARSSr
RADALLE
Lähtövalmisteluissa aika kului
nopeasti. Lähtöä ei kuiten-
kaan tullut sinä iltana, vaan

varovasti ja hitaasti. Se ylitti
soita ja rämeitä, työntyi läpi
risukkojen ja synkkien met-
sien. Puhelu sekä kaikenlai-
nen vähäinenkin kalistelu ja
tupakoiminen oli ehdottomasti
kielletty.

Illan tultua kirkas täysikuu
valaisi talvista luontoa. Aave-
maisina kuin kaksi jättiläis-
käärmettä parijono työntyi au-
kealta suolta kohti korkeaa
harjannetta kadoten synkän
lumisen metsän uumeniin.

Jono pysähtyi.
Tukahdutettu kuiskaus me-

ni mies mieheltä:
Kooerhoo-aliupseerit

eteen. . .

Aliupseerit kokoontuivat
Pakkalan ympärille. Tämä se-
litti:

- Radalle on matkaa suo-
raan 5 kilometriä. Osasto ja-
kaantuu kahtia. Murole menee
pohjoiseen ja Laisto etelään.
Radalle nousu tapahtuu sa-
manaikaisesti radiopuhelimel-

la sovittuna hetkenä.
Toimintaohje on seuraava:

Kun pataljoonat nousevat ra-
dalle on niiden välimatka 15
kilometriä. Osastot kääntyvät
ja etenevät vastakkain tuhoten
kaiken perusteellisesti. Pio-
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neerit räjäyttävät radan, sillat
ja muut. Jalkaväki etenee ra-
dan molemmin puolin tuhoten
kaikki rakennukset ja laitteet
kilometrin leveydeltä radan
molemmin puolin. Toiminta-
alueellamme on muun muassa
lentokenttä ja koulutuskeskus.
Muodostetaan kolmen miehen
ryhmiä. Jokaisella ryhmällä
on oma kaistansa etenemis-
muodostelmassa.

On ehdottomasti noudatet-
tava annettuja ohjeita. Ei mis-
sään tapauksessa saa heittää
polttopulloa rakennukseen en-
nen kuin kaikki asukkaat ovat
pois rakennuksesta paitsi siinä
tapauksessa, että tehdään
aseellista vastarintaa. Tilanne
määrää toiminnan tarkemmin
ja ryhmänjohtajat toimivat ti-
lanteesta riippuen oman har-
kintansa mukaan.

Ilmoittaudutte toisen komp-
panian päällikölle, hän antaa
tarkemmat ohjeet.

Onko jollakin jotain kysyt-
tävää?

- Mäskin miestenkö pitää
tappaa koko Venäjä! Eikö voi-
si tuhota edes lentokenttää tuo
jääkäriporukka. Eihän, perke-
le, kerkiä jokapaikkaan, kun,
helvetti, on niin iso alue... to-
kaisi Karppinen kiukkuisena.

Toisilla ei ollut kysyttävää.
Osasto jakaantui kahtia ja

lähti etenemään eri suuntiin...

JUNA PÄÄST
KARKUUN
Laiston pataljoona pysähtyi
erään rautatieaseman lähei-
syyteen korkealle mäelle
odottelemaan Murolelta vies-
tiä. Kohta tulikin sanoma, jos-
sa ilmoitettiin:

- Juna pääsi karkuun, ru-
lee sinne. Ottakaa vastaan!

Liikeuä syntyi! Pataljoona
lähti kiireesti radalle päin ja
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Illan kuutamossa varovasti eteenpäin.
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törmäsi venäläiseen parivar-
tioon, joka ampui laukaukset
aivan läheltä. Sitten miehet
lähtivät juoksemaan asemalle
päin.

Siinä tulivat Laiston ensim-
mäiset tappiot.

Patal joona miehitti nopeasti
radan sivun aseman kohdalla.
Pioneerit ryhtyivät miinotta-
maan rataa. Heittimet ottivat
tuliasemat radan varressa ase-
man pohjoispäässä.

Asemalla oli hiljaista.
Etelästä kuului veturin tiheä

puksutus, kolinaa ja kohinaa.
Juna lähestyi.
Radalta alkoi kuulua kiihty-

vää puheensorinaa ja kiroilua.
Miinoitus oli paikallaan, mut-
ta pioneerivänrikki, jonka hal-
lussa olivat miinojen sytytti-
met,'oli jostakin syystä hävin-
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sa suojasi junaa ja se meni
menojaan lisäten jo ennes-
täänkin kiihdytettyä vauh-
tiaan.

Pioneerivänrikkikin oli jo
paikalla. Puhe kiihtyi. Tilanne
kuitenkin rauhoittui, kun pai-
kalle ehti toisen komppanian

tuvilta valtava räjähdys, jota
seurasi voimakas ääni:

- 
UUuuu... VOOOOUUUUU-

u... vooooouuuuuu... voooo-
uuuuu...

Pioneerit räjäyttivät juna-
miinan. Sitä seurasi lyhyin vä-
liajoin kokonainen sarja pie-

sinkoilivat taivaalle ja jätti-
läismäinen liekkimeren nielu
tempoi mukaansa korkealle il-
maan isoja palavia kekäleitä,
hirrenkappaleita, jotka palavi-
na tulisoihtuina pyörien ja lei-
jaillen ilmavirran mukana len-
sivät korkeuksiin ja putoilivat

)'
päällikkö ja kertoili rauhalli-
sesti:

- Noo - ei tässä niin
suurta vahinkoa tullutkaan.
Kuten huomasitte siinä oli
vain kolme vaunua. Se oli pu-
dottanut välille vaunuja. Oli-
sihan sen voinut tuon veturin
panna pois päiväjärjestykses-
tä, mutta tuskin yksi veturi

nempiä räjähdyksiä. Kiskon-
kappaleet lentelivät korkealle
ilmaan vonkuen ja ulisten
pakkasyössä aivan kuin koko
avaruus olisi revitty kappa-
leiksi. Pohjoisesta Murolen
alueelta kuului samanlaisia rä-
jähdyksiä ja taivaanranta pu-
nertui tulenloimotukseen.

Kohta leimahti asemara-

sitten kilometrien päähän.
Jostakin savupilvestä sukel-

si vihollisen yöhävittäjä syty-
tetyin valoin tehden syöksyjä
palavan kylän yläpuolella.

Tulenloimotus valaisi lähi-
tienoot. Lumipukuiset suoma-
laiset liikkuivat ripeästi teh-
den järjestelmällistä tuhoa-
mistyötä. Vain muutamia sau-

nyt! Häntä haeskeltiin, huu-
deltiin ja kiroiltiin, mutta
miestä ei näkynyt eikä kuulu-
nut.

Juna lähestyi asemaa koval-
la kohinalla. Miehet olivat
täynnä intoa, puristivat jo
aseen liipaisinta: tuohon
noin... veturi ajaa miinaan ja
pyllähtää nurin ja vaunujono
sen päälle yhdeksi röykkiöksi!
Siihen on mukava lesettää! Ju-
nan tuhoamisen uhossa eivät
paljain sormin toimivat mie-
het tunteneet aseen kylmää
rautaa neljänkymmenen as-
teen pakkasessa. Elettiin jän-
nityksen hetkiä.

Seurasi pitkä vihellys, juna
lähestyi asemaa. Vauhtia lisä-
ten se porhalsi ohi aseman py-
sähtymättä.

- Ei, mutta... Missä nyt
on vika?! Asiantuntijoitahan
piti olla...

- Eivät ne laukea! Väiirin
asennettu! Kyllä tässä on jo-
tain mätää.

- Ammutaan jo! Ei tässä
muu auta...

- Ei ole lupaa ennen kuin
se ajaa miinaan.

Miehet olivat ihmeissään.
Vihdoinkin tuli käsky tulen
avaamisesta, mutta se oli jo
myöhäistä jalkaväen osalta.
Heitin- ja pst-miehet avasivat
tulen henkilökohtaisilla aseil-
laan jo ohittaneen junan pe-
rään. Onnetar oli kuitenkin
veturinkuljettajalle suopeam-
pi, sillä maaleikkaus kaartees-

i !4

ryssän armeijassa olisi muut-
tanut tilannetta miksikään. On
meillä täällä muutakin tuhot-
tavaa, tärkeämpääkin. Meidät
on jo huomattu ja nyt on toi-
mittava ripeästi.

RATA KATKEAA
Kohta kuuluikin aseman seu-

kennus liekkeihin Laiston
alueella. Tuolla toinen... kol-
mas, neljäs - 

yhä uusia ra-
kennuksia syttyi palamaan.
Kohta oli koko asutuskeskus
yhtenä tulimerenä. Joka puo-
lella roihusi ja rätisi. Pyörre-
myrskyn tavoin paksu savu ja
liekki kohosivat öiselle tai-
vaalle. Miljoonat tulikipinät

Kaikki on tulimerenäl 
+

narakennuksia jätettiin poltta-
matta siviiliasukkaita varten.

KOTIINPÄTN
OIi aamu, kello lähenteli seit-
semää, hämärsi jo. Savun
himmentämä taivas oli pilve-
tön ja pakkanen kova.

Saatuaan yöllä työnsä teh-
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den hiilloksia, joista nousr
vielä savua. Lietsoimme it-
semme voiton hurmaan kar-
koittaaksemme pelontunteen.

- Ei se naapuri arvaa ruve-
ta rassaamaan verta nenäs-
tään... mitäs tässä enää... sen
kun mennä lekotellaan hyvää

min ennen kuin hiihdosta saa-
tu ruumiinlämpö kohoaisi.

Pataljoona lähti liikkeelle.
Jonojen jälkipää pysyi vielä
paikallaan. Aseman suunnalta
lähestyi neljä lentokonetta.

- 
Omat koneet. Valoku-

vaavat kättemme töitä, tohotti

kun he tähyilivät ladulla sei-
soskelevia partion miehiä.
Koneet palasivat ja poistuivat
aseman suuntaan.

- 
Oli ihme, etteivät ampu-

neet, ihmetteli Heikkinen.

- 
Minähän sanoin, eltei se

arvaa ruveta rassaamaan...
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Korviketauko ennen kotimatkaa.

dyksi pataljoona kokoontui
rautatieaseman vastapäätä ole-
valle kukkulalle odottelemaan
osaston komentajan käskyä.
Miehille luvattiin tunnin kes-
tävä tauko, nuotiontekolupa
ilman rajoiruksia ja korvik-
keen keittomahdollisuus.

Kankaalla oli paljon pys-
tyyn kuivuneita honkia. Nuo-
tioita ilmaantui joka hongan
kylkeen. Korvikepakit poreili-
vat. Alhaalla kylässä kiilui
kaikkialla palaneiden raunioi-
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valmista latua kotiinpäin, pu-
helivat miehet.

Korvike oli nautittu ja se

lämmitti mukavasti sisuksia.
Ulkonaisesti lämmitti hongan
kylkiä nuoleskeleva räiskyvä
nuotio.

Annettiin valmistautumis-
käsky. Varastoimme itseem-
me lämpöä: kylkeä ja toista
kääntelimme nuotioon päin ja
otimme lämmintä savua käsi-
neidenkin sisään, jotta edes

alkumatka sujuisi mukavam-

Härmä.

- Ei omat tuolta päin tule,
vastasi Heikkinen.

- Ovat voineet olla ensin
Murolen alueella ja tulevat
sieltä tänne.

Koneet lensivät matalalla,
aivan puiden latvoja hipoen.

- Siinä sun omat koneesi!
Sirppi ja vasara... tuhahti
Heikkinen.

Koneet lensivät aivan syr-
jällään. Ohjaajien kasvojen
piirteetkin erottuivat selvästi,
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Kukaan ei uskaltanut väit-
tää vastaan Härmälle. Vain
Heikkinen uskalsi ilmaista
epäilyksensä:

- Eipä tuota vielä tiedä.
Päivä on alussa ja matka pit-
kä.

JATKUU
SEUR. NR:SSA



R,yhffijohtajan
sotaa

- ÄU ammu, otetaan etävänä van-
giksi!

- Ei oteta nyt vankeja! Tappoivat
perkeleet joukkueenjohtajan...

- Niin Seppäsenkö?!

- Niin - Seppäsen ampuivat. Se oli
nyu:i mies... (latkoa)

- 
Menehän Tuomas katsomaan, sanon sotamies

Tcrvoselle. mitä siellä rouhutaan.
Tervonen, canakka, leveäharteinen kapeahuulinen

mies lähtee miraän puhtrmatta ääntä kohden. Muuta-
man minuutin kulutrr-ra hän palaa ja puhuu innoiss,ran.

- 
Niillä on panssarirorir.rntatykki, vievät sitä ase-

maan tuohon ihan lähelle. Ei ole meillä nyt hätää.

- 
Ihanko cotta, hämmäsryen rninäkin. Mistä ne sen

o\rar saaneet. Eipä ole vielä semmosra nährykään. Oli-
sippas silloin ollut tykki, kun Airanteen mukana ensi-
kerran Iluh.rkonnierneen hyökätriin, siellä olisi ollu
arnmuttavaa, vaikka saattaa sitä olla vielä täälläkin kun-
han päiva valkeaa.

Hitaasri vierivär 1'ön rr,rnnit. Teltalla oli ahdasta ja
kaksituntiset siellä ly'hf itä. Tuskin kerkesi uneen kun
jo kaveri oli pnisrelemass.r varrioon. Vartiossa oli kylmä
ja aika mareli äärett<jmän hiraasri. Lrihistöllä oli hiljais-
ra, mutta etempää oikealca, \'i,lsemmalta ia edestäkin
kuulr.ri aika ajoin laukauksiir. Kun ei tiennyt kokonais-
tilanteesta mitään saattoi vain ihmetellä ja aprikoida
mirä oli tekeillä. Todellisuudessahan venäläiset olivat
morissa, jossa tosin oli idän puolella isoia aukkoia. Tiet
kuitenkin olivat kaikki poikki, viimeinen pohjoiseen
menevä katkaistiin sinä 1,önä. Oli alkanut vuorokausi
30. 12.1939 .

Aamun sarasraessa miehitettiin asemar kaikilla mie-
hillä. Sitä mukaa kurn päivä valkeni laukaustenvaihto
kiihtyi. Pimeässa epämääräisenä näkyneet vihollisen
asemat alkoivat näkyä selvästi. Meidän asemien kohdal-
la oli vihollisen asemar ravarroman epäedullisessa pai-
kassa. Niirren takana oli aukea notko, iossa ei minkään-
Iaisra suojaa. Etempänä vasemmalla näkyi metsän reu-
na. Oikealla meistä ihan lähellä tien takana oli ralo,
Haapa-aho. Se näkyr selvästi puiden lomasta. Sen koh-

EINO HYYRYLÄINEN

Suomussalmella

Aamus sarastaessa miehitetään asemat sA-kuva

dalla oli meidän panssarirorfunratykki hyvin naamioi-
tuna, edessä panssarilevy.

Vihollisellakaan ei ollut yhtäjaksoisia ampumahauto-
ja vaan maahan kaivertuja korsuja joiden aukoista he
ampr.rivat.

KYTTÄYSAMMUNTAA
Makasin matalassa asemassani konekiväärin vasem-

malla puolen ja tähystin silmä kovana vihollisen asemia.

Ät t ia raloa lähimmästä korsusra hyppäsi mies ylös ja

heirrayryi serrraavaan poteroon. Joku ampui kiväärillä,
muttzl m1,trhäst1,i.

- 
Pidä varasi Sulho, sanoin ampujalle, ammu jos jo-

ku vielä yriträä samaa.

Sarnassa on toinen mies fo matkalla, konekivääristä
pärähtää sarja, mutta myöhästyy.

- 
Tähtää valmiiksi ruon korsun eteen mihin mene-

vät. Paina vain liipasinta kun seuraava Iähtee, se juoksee

suihkuun.
Ampu ja Forsberg, vaalea kapeakasvoinen jäntevä

mies karsahtaa minuun. Tunnen hänet ia tiedän taPpa-
misen olevan hänelle vastenmielisrä, vihollisenkin. Mi-
tädn vastaamatta hän katsoo pitkin tähtäimiä ja kiristää
aseen pistetulelle. Pitkaan aikaan ei uutta yritystä ta-
pahdu. Ajatrelen io luopua tuon korsun kyttäämisestä,
kun mies raas hyppää juoksuun. Joka päättyy luotisuih-
kuun. Hervottomana retkahtaa vihollinen korsun sivul-
le.

Tilanne iatkuu samanlaisena kyttäämisenä, joltakin
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korsulra lähtee aina väliin mies yrittäen toiseen. Jotkut
onnistuvat jotkut eivät.

Kiväärimiehet ovat innostuneet leikkiin, kun useam-
milta korsuilta on yrittäjiä toisiin. Kuuluu monenlaisia
huudahduksia ja laukauksia pamahtelee heti kun Iiiket-
tä näkyy. Aina kuin mies kaatuu kuuluu joltakin puo-
lelra huuto, mulla sattui.

Leikki on parhaillaan, kun asemani oikealla puolen
oleva kiväärimies sanoo kovalla tuimalla äänellä.

- 
Nyt ne perkeleet meinaa konekiväärillä ampua.

- 
Missä on konekivääri, kysyy Forsberg minulta.

- 
En minä näe, vastaan ja nousen vähän ylemmäksi.

- 
Tuolta nousee kolmannesta porerosta sanon, kun

huomaan miten konekivääriä työnnetään ylöspäin mon-
rusta.

Piippu on jo kokonaan näkyvissä ja panssarilevy
käänryy näkyviin, panssarilevy jota omassa konekivää-
rissämme ei ole ollenkaan.

\ - 
Ammunko minä, kysyy ampuja kovalla äänellä,

sillä laukauksia kuuluu joka puolelta.
Aion juuri vasrara myöntävästi, vaikka tiedänkin, er-

tä panssaria ei kuulat läpäise, kun oikealta kuuluu taas

kiväärimiehen ääni.

- 
Ette perkele sillä kuitenkaan ammu.

Katson miten mies nousee polville ja kohottaa pysty-
korvan poskelleen. Käännyn katsomaan konekivääriä.
Sen liike on pysähtynyr. Sen panssarin taakse sopii vain
yksi mies. Pienenä sentin korkuisena viisi pitkänä nä-
kyy tähtäysreikä panssarissa. Minä näin sen vain hyvin
hämäränä. Kai kiväärimies näki paremmin. Laukaus
pamahtaa. Panssarin takaa lentää kypärä ilmaan ia pyöri
poteron taakse. Meiltä pääsee nauru, voi jumaliste näit-
rektr mika laukaus, olipa totisesti hyvin ammuttu. Em-
me loyda sanoja millä oisimme tulkinneet kiitoksemme
mestarilaukauksen johdosta. Kiväärimies ei puhu mi-
rään vaan painuu takaisin kuoppaansa. Kives!ärveltä
Paltamosta hän oli, mutta nimen olen unohtanut.

TANKIT TULEVAT
Tuskin mies on laskeutunut kuoppaansa kun oikealta

kirkonkylän suunnalta alkaa kuulua epämääräistä koli-
naa. Kaulat pitkällä katsomme panssaritorjuntatykkim-
me ohi tielle. Sydän menee kylmäksi. Sieltä tulee kevyt
hyökkäysvaunu ia tykkimme ampumasuunta on päin-
vastainen. Hirviö lähestyy. Se näkyy hyvin. Konekivää-
rin piippu soiottaa uhkaavasti rornista. Talon kohdalla
se pysähtyy. Torni rupeaa kääntymään. Omissa asemis-
sa on kuoleman hiliaista, mutta vihollisen korsuista al-
kaa räjähdellä laukauksia. Torni kaanryy, piippu piirtää
kohden, se ei kuitenkaan ammu. Piippu on hieman ohi
kun siitä rupeaa tulemaan kuulia.

- 
Alas, kerkiän karjaista ja painun poteroon. Luodit

pyyhkivät jo ylitsemme. Kerkesiköhän Tervonen alas,

välähtää mielessäni, sillä näin hänen olevan hieman iäl-

Siihen se 1äil

tuu konekiväärin jalkaan ja kimpoaa ilkeästi ulvahtaen
ylös.

Voi miten isänmaa olikin silloin rakas. Painoin pos-

keni tiukasti vasten Suomineidon rintaa. Se rinta oli
karkea, kova ja tuoksui ruosteiselle soralle. Kuitenkin,
niin kiihkeäsri en ennen ollut kenenkään rintaan päätni
painanut, kuin nyt Suomineidon. Vain sen pieni nännin
kärki, mikä oli minun ja viheltävien luotien välissä oli
pelastukseni.

Pääni oli kääntyneenä Forsbergia kohden. Litteänä
oli hänkin. Oli kai painunut ensin suulleen poteroonsa,
sillä suupielissä oli multaa. Silmät katsoivat minuun ia
nähtyään minun karsovan kuului käheä kuiskaus.

- 
OIi se hyvä kun kaivatit nämä asemat.

- 
Tuomas sattuiko sinuun, kysyn Tervoselta.

,*l -

*.
ffi:

Hulkonniemessä on hillaista taistelun jälkeen 5ä -lu va

- Ei kai sattunut, kon'a kyllä heilahri, minkä pirun
tähen se tykki ei ammu.

- Sillä on väärä ampumasuunta, vastaan. Samassa

suihku, ioka on välillä siirtynyt vasemmalle lähestyy
raas. Tuliset sarjat pyyhkivät ylirsemme.

Tuli lakkaa äkkiä niinkuin oli alkanutkin. Kurkistan
aseman reunan yli varovasti. Siinä se seisoo edelleen,
moottori kay ja torni pyörii hitaasti. Ampuja kai katse-
Iee näkyisikkö liikettä. Vilkaisen oman tykin suuntaan,

jessä. Multaa ia puunrisuja lenrää pääliemme. Luori sat- sen takana näky1' Iiikettä. Hyökkäysvaunusta etvät var-
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JOPA TEHOSI ni. |a vierelläni nauraa ampuia ja ampujan apulainen.
Samassa jymähtää tykki. Sen laukaus on kuin piiskan Oikealla ja vasemmalla nauravat kiväärimiehet, niin er-

sivallus. Hyökkäysvaunun suihku on siirtynyr vasem- rä metsä raikaa. Se on hysteeristä naurua, ioka pursuaa
malle ja nostan päätäni. irsestään, kun toivoton tilanne on äkkiä kääntynyr voi-

- 
Voi peeveli ampuvat ohi ja nuin läheltä, nyt on toksi.

minunkin ääneni kiukusta vä,raiävå. Kun toinnun vähän naurustani katson hyökkäysvau-

- 
Eikö ne perkeleet osuneet, henkäisee Tervonen. nua ioka palaa liekit hulmuten. Jatkuva ammusren räri-

- 
Ei, vastaan minä ja nyt sieltä tulee toinen saman- nä kuuluu sisältä niiden räjähdellessä kuumuudesra.

lainen hyökkäysvaunu, jatkan puherta, kun näen roisen Hyökkäysvaunun takana palaa lato joka sekin on syrry-
lähestyvän samalta suunnalta kuin ensimmäinenkin on nyt jostakin syystä tuleen. Samassa kuuluu vasemmalra
tullut. huuro, eteenpäin, hyökkäykseen. Siellä erenee huuto jo

- 
Pitäkää päät alhaalla, sanon kun ampuja yrirtäd lähemmäksi tietä.

kohottautua, minä seuraan tilannetta. 
- 

Tulta, karjaisen minä, ammu korsuihin niin
Ensimmäinen hyökkäysvaunu lähree silloin liikkeel- kauan kun pystyt omilta.

le. Se on edennyt viitisen merriä kun panssaritorjunta- Forsberg ampui. Paahtaa ensimmäisen vyön yhteen
tykki laukeaa. Kimeä pamahdus ja samassa loiskahtaa menoon. Apulainen ryöntää uuden perään, latausliik-
valo ensimmäisen hyökkäysvaunun kyljestä. Savu tup- keet ja taasen soi.
rahtaa vaunun sisältä, tornissa oleva luukku aukeaa ja 

- 
Tuli seis, karjaisen kun läheltä lähreneet kivääri-

kaksi vihollissotilasta hyppää peräkkätä luukusta ulos. miehet estävät ampumasta muualle, kuin sLroraan

Jälkimmäisen vaatteet ovat tulessa heidän iuostessaan eteen.
henkensä edestä lähimpää korsua kohden. 

- 
Pojat kivääriin kiinni ja perään karjaisen. Hyvö-

- 
Suli tulta, karjaisen minä. nen nopeasti takajalkaan karjaisen patruunankantajalle.

Ampuja, joka on io räjähdykser kuulruaan noussur Samassa on konekivddri io ylhäällä. Lunta ei ole pal-
katsomaan painaa liipasinta. Suihku pyyhkäisee vasren joa ia maasto on myötästä.
juoksevia vihollisia ja vierekkäin nämä retkahtavat lu- 

- Jäähään tähän sanoo ampuja takanani, kun olem-
melle. me kiväärimiesten kohdalla.

Nähtyään toisen hyökkäsyvaunun kohtalon ulvahta Tienpenkalle kerralla, hihkaisen vastaan ja paintrn
toisen moottori. Se rupeaa nopeasti kääntymään tiellä, eteenpäin. Kiväärimiehet eivät säästä ruutia, vihollinen
mutta perettyy poikittain riellä ollessaan liikaa ja fou- pysyy maralaoa ja onnellisesti pääsemme tien viereen.
tuu kallelleen oiaan. Toinen tela pyörii vimmatusti tyh- Oiassa on miehille hyvä suoja ja aurausvallilta mainio
jää ia äkkiä moottori sammuu. Torniluukku lentää sa- ampuma ala.
massa auki, siitäkin hyppää kaksi miestä iuoksuun. He
eivät pääse niinkään pii[atte kuin ensimÅair... Kivää- KORSUT MATALAKSI
rit räiskyvät. Konekivääri papattaa ja juoksijat ovat Ja sitren tulra. Sitä ei kyllä olisi tarvinnut sanoa sillä
juosseet viimeisen juoksunsa. konekiväärimme takoo jo kolkkoa lauluaan. Liikkeellä

Voi sitä onnea ja helpotusta. Huomaan makaavani ovat io kiväärimieherkin, heitä ilmestyy tien laitaan ia
selällään poteroni vierellä ja nauran, naurankatketakse- joku heirtää jo kasikranaatin. Niitäoli meilläkin. Tem-
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Suomussalmen kirkonkylän reunaa S..l-trya

pasen omani raskusta, hyppään rielle ja heitän kohden
isoimman korsun aukkoa. Se oli onnen heitro painuen
suoraan sisään. Korsusta kuuluu surkea kil jahdus.
Heittäydyn tielle mahalleni ja samassa jytkähtää. Heti
heitän toisenkin kranaartini se puroaa toisen korsun ka-
tolle ja pyörii taakse ennenkuin rdjähtää. Nyr on käsi-
kranaatteja myötäänsä ilmassa. Korsujen katot kohoile-
vat kranaartien räjähdellessä sisällä.

Eteenpäin kuuluu huuto. Hurraa, karjuvar kivääri-
miehet ja syöksyvät keskelle korsuja. Minäkin tempai-
sen pienen pisroolintotreron, joka on ainoa henkilökoh-
tainen aseeni ja juoksen roisten mukana.

Idisudaa, Ruhiver, huurelevat miehet korsujen ovil-
la, mutta ketään ei rule ulos, kranaatir on tehneet selvää
jälkeä. Kurkistan yhden korsun sisään. Sekavana röyk-
kiönä makaa sisällä silpoutuneita vihollissotilaita.

Minulle tulee paha olo, niinkuin ennenkin kaatunei-
ta katsellessani ja käännyn pois.

Etempänä näen miehen, joka ampuu korsun aukosta
sisään. Juoksen sinne.

- 
Äta ammu, jos siellä on eläviä otetaan vangiksi.

- 
Ei otera yhtään vankia. Tappovat perkeleet jouk-

kueenjohtajan.

- 
Mirä Seppäsenkö? kysyn järkyttyneenä.

- 
Niin, Seppäsen ne ampuvar, se oli hyvä mies.

En kysele enempää käännyn pois ja kävelen kohden
taloa. Tuuli painaa palavasta talosta kitkerää savua tais-
telupaikalle. Se on ollut vihollisen haavoittuneiden si-
dontapaikka ja kuolleita on jäänyt sisään. Palaneen li-
han käry :äyrtåd ilman. Olen lähellä raloa, kun metsäs-
tä, mistä olimme hyökänneet ilmestyi puhtaissa Iumi-
puvussa olevia nuoria asevelvollisia tielle. He tulivat
ketjussa, murra olivat vähän myöhästyneet taistelusta.

Jossakin huudettiin kovalla äänellä, kersantti Kaasi-
nen. Nuorista miehisrä kuuli joku väärin ja tuntiessaan
kitkerän savun nenässään karjasi, kaasua.

- 
Kaasua, kaasua, kuului pitkin uutta ketjua jakaa-

sunaamarit, joira meillä vanhoilla ei ollut enää ollen-
kaan, ilmestyivär heidän kasvoilleen. Vasra kun vanhat
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pääsrivät röhönaurun panivat he noloina kaasunaamarit
takaisin laukkuihinsa.

Taisrelu oli loppunut. Kävelin hitaasti miehiäni koh-
den. He seisoivat konekiväärin lähellä. Siinä lähellä pa-
loi myös hyökkäysvaunu ja toinen ryyhöttää ojassa. Ter-
vosen Tuomas tulee riellä vasraan suu leveässä hymyssä.
Hän panee kätensä olkapäälleni, katsoo silmiini ja sa-
noo:

- 
Hyvä Enkko.

Minä ymmärsin, se oli kiiros asemankaivarramisesta,
mutta ei Tuomaan luonnolle sopinut sirä selvemmin
esi ttää.

- 
Vänrikki Seppänen kuuluu kaaruneen, sanon mi-

nä.

- 
Niin, me kuultiin se lääkintämiehiltä.

- 
Ilmoittivat, että kohta tulee kenrräkeittiö ja saa-

daan ruokaa, Tuomas katsoo puhuessaan minua, näkee
murheellisen muotoni ja jatkaa.

- 
Äta välitä, sodassa aina kuolee ihmisiä, tipalla se

oli meilläkin. Tästä minun lumipuvun hupusta meni
kaksi luoria läpi. Tervonen näyträä oikean korvan vie-
ressä olevaa kahra reikää. Torisesti meillä on syytä olla
iloisia, että elämme vielä.

Niin olin ryhmäni kanssa ollut pienenä osana Hul-
konniemen valtauksen viimeisessä osassa, Kylänmäen
tienhaaran valtauksessa, jossa rykmentin verran viholli-
sia tuhoutui ja saatiin suuri sotasaalis. !

Iirttu

Kätevän.
plenessa rasrassa
Myös läpipainopakkauksessa
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TEUVO BLINNIKKA

JOKA ainoan kerran, kun katseeni osuu erääseen sodan
ajan kuvaan seinälläni, ruo se silmieni ereen aina saman
Talvisodan ainoan lomamatkan 

- 
Talvisodan aikuisen

tammikuun 22. päivd,o aamuhämärän, jolloin Er.P 9:n
melkein olemartomiin huvennut 2.K hiljaisena, alaku-
loisena ja lopen väsyneenä marssi Viitavaarasta Luglan-
joelle Er.P 10 jättämiin telttoihin.

Tulee näkyviin helmikuun 7. päivä, jolloin asumme
samassa paikassa Luglanjoella, maahan kaivamassamme
matalassa korsussa, jossa hädintuskin miehet sopivat is-
tumaan ja sitrenkin koskertaa pdd jo kattohirsiin. Tun-
tuu sentään paljon turvallisemmalra, kun on katossa
hirsikerroksia, jotka turvaavar edes sirpaleilta. Onpa jo
niin lämpöisrä, vaikka se tunruukin kostealta ja mullan
tuoksuiselra, että voimme riisua paidan pois päältä ja
ryhtyä tappamaan :äitd ja raapimaan vapaasti täiden jo
paikoin rikki syömää ihoa. Voi sirä räin paljoutta, mikä
niirä silloin oli! Jos kuka sanoo toisin, se valehrelee eikä
uskalla sanoa totuutra.

Meillä komentoryhmän miehillä on rehtävänä par-
tiointi, majoituspaikan ja "Tulpan" välinen maasto, jota
hiihdämme kolmen tunnin väliajoin kahden miehen
partioina. Tulppa oli majapaikastamme noin 3 km
päässä ja siellä oli komppaniastamme yksi joukkue ker-
rallaan.

TODELLINEN YLLÄTYSLOMA
Tulimme juuri hiihtämästä rämän ladun sotamies

Mikko Kannisen kanssa ja työnnyimme ryömien
korsuun. Kohta ryömii myös komppaniamme päällik-
kö, luurnantri Lauri Leikkonen sisälle, Iöysää kau-
luksen hakasia ja saapi sanoiksi noiksi:

Rintamamiehen paras palkinto oli kotilo-
ma. Rajaseudun asukas ei kuitenkaan koto-
rraarrkaarr päässyt sodan ilmapiiristä. Perhe-
kin oli vaarassa pomminsirpaleiden lyödes-
sä ikkunat sisään kesken sunnuntain päivä-
kahvin.

Rajaseuduilla perustetut reserviläisyksi-
köt kärsivät kotiseutuaan puolustaessaan
raskaita tappioita - sankarihautajaiset oli-
vat liian tavallinen tapahtuma!

o
- 

Teuvo se pääsee lähtemään huomisiltana kotilo-
malle!

- 
Ole hupsimatta, eihän täälrä kukaan lomalle pääse

eikä jouda ennen kuin milloin vihollinen sarrunee lo-
mauttamaan, vastaan hänelle, sillä olemmehan kaikki
kuin saman perheen jäseniä.

- 
Kyllä se on tosi, sanoo hän minulle aivan totisella

naamalla ja jatkaa: "Tulin juuri pataljoonan komentajan
puhutrelusra ja siellä ilmoitetriin, errä ruveraan pääsrä-
mään miehiä vuorolomille ja sinä pääset ensimmäisessä
erässä. "

- 
Miksi juuri minä pääsen jo ensimmäisten lomir-

laisten joukkoon? kysyn ihmetellen.

- 
No 

- 
jo sinun on aika päästä silmiäsi lepuurta-

m:lan, vastaa hän, riisuu takkinsa ja paitansa ja alottaa
täinmersästyksen.

- 
Ei tässä ainakaan kauneusjärjestys ole kysymyk-

sessä, mutra kai se pitänee uskoa todeksi tr.ro lomajuttu,
kun kerr:rn ovat sen niin päättäneer, mietin mielessäni.

Taas ilmesryy uusi kuva silmieni eteen. Olen lo koto-
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nani. Näen vaimoni hoivailevan lapsiarnme ja koiram-
me Pepen hääräävän heidän kanssaan. Näen sisareni as-

karoivan hellan edessä, näen vanhan sairaalloisen äitini
istuvan sänkynsä reunalla.

Räpäytän silmiäni. Eihän tämä ole vielä totta! On
hiihdettävä vielä Tulppaan kaksi tai kolme kertaa.
Saanko nahdakaan todellisena tuon äskeisen kuvan, sillä
yrittäähän vihollinen tuohon partioimaamme maastoon
ruon tuostakin ja vihollisen kranaatinheittimer ampu-
vat häirintätulta partioladullemme 

- 
kaverikin juuri

hiljattain haavoittui.
Tdytyy tunnustaa, että täsrä kasvc,i itsesuojeluvaisto-

ni. Seuraavana päivånä tuntui harhaluodin vihellyskin
paljon vihaisemmalta kuin ennen. Paljon tarkemmin
kuuntelin vihollisen puolelta lähtölaukauksien ääner,
paljon tarkemmin seurasin ilmasta kranaattien ulvomi-
set ja toivoin, etteivät vain ne suhaukseksi muutruisi.
Paljon tarkemmin silmäparini tähyili parcioladun vie-
rusmetsikköjä.

Näin kului se kitupäivä ilraan toivossa, ettei mitään
lkdväd, rapahtuisi ja pääsisin illalla lähtemään onnelli-
sesti lomalle. Toiveeni toreutui! Tallustelimme illanhä-
märässä huoltotietä Aittojoki-Tolvajärvi maantielle,
jossa valkoiseksi maalatur kuorma-auror yo odortivat ja
jonne oli kokoontunut jo toisiakin ensikertalaisia loma-
laisia. Kiipesimme auton lavalle ja oikein sydäntä läm-
mitti, kun autojen moottorit alkoivat kehrätä ja ne nyt-
kahtivat himmein valoin liikkeelle poispäin rintamalin-
joilta.

KOTIMAISEMIIN
Seuraavana aamuna jo pikkutuntien aikana olimme

Värtsilässä, josta vähäisten järjestelyjen jälkeen lähti
taas kuorma-auto viemään lomalaisia Soanlahdelle ja

edelleen Suistamon kirkolle asti. Jäin pois Veljakan
myllyllä, josta erosi tie Jalovaaraan. Vaimoni veli Eino
K a n u I a oli myös samassa autossa ia jäi samaan tien-
risteykseen, josta meillä oli yhteistä kävelymatkaa ehkä
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Rajaseudun mi6hiä taisteluasemissaan talvisodan alkupäivinä

vähän yli kolme kilometriä. Tallustelimme rupatellen
tuon matkan aina anoppilaani ja samalla Einon kotiin,
jossa vielä nukkuivat. Kolisteltuamme heidät ylös ja
päästyämme sisälle huomasin ihmeekseni kahvin joutu-
neen tavallista nopeammin ja äänettömäsri eteeni 

-kaipa lienen penkille istualleni nukahtanut. Juotuam-
me kahvin lähti kotonaan oleva vanhempi lankomieheni
Iivari hevosella viemään minua edelleen noin 5 km
päässä olevaan koriini Jalovaaraan.

Vielä oli aamuhämärä, kun pääsimme perille. Siellä
oltiin jo aamukahvi juotu ja aloitettu tavanmukaiset aa-

muaskareet. Kyllä siellä sisällä olijoiden silmät pyöris-
tyivät astuessani näin yllättäin sisälle! Yllätys kohtasi
minuakin, sillä lapsemme herättyään alkoivat puhutella
minua sedäksi 

- 
giv[g enää tunteneet minua! Setä-ni-

mit1,s oli raas rullut tutuksi, koska kenträsairaala oli si-
joitettu noin parinsadan metrin päähän kodistani kansa-

koululle ja sairaalan miehiä oli myös meille maioitettu-
na.

Melkein yhtä oudolta tunrui sekin, kun kenttäsairaa-
lan mieher kirjoittelivat kirjeitä letunpaisron ia herkut-
telun lomassa merkiten lähetyspaikaksi "rintamalla" ia
puhuen kovasti partiovaarasta. Niin oli heidän
rinramansa. Eihän se toisaalta mikään ihme ollut, sillä
näkyväthän meille pimeän aikana tykkien putkivalkea-
lieskat kolmeltakin rintamalohkolta, Uomaalta, Kol-
laalta ja Tolvajärven suunnalta. Kaikkein lähimpänä
kotiani kävi rintama Tolvajärven suunnalla noin 30 ki-
lometrin päässä. Vaimonikin oli varautunut partisaa-
nien varalta, sillä tapasin kotiinmenoaamuna roisen pis-
tooleistani ladattuna hänen sänkynsä vierestä yöpöydäl-
tä. Hän sanoi joka ilta laittavansa sen siihen käden ulot-
Yhteyspartioon

1Xt^r
.1",#

d.

*



tuville poissa ollessani. Harjoittelimmepa me loman ai-
kana yhdessä vaimoni kanssa saunan seinään maaliin
ampumistakin pistoolilla jahän oli kovin hyvillään tu-
loksistaan.

SAUNA ON POIKAA
Ensimmäisenä tehtävänä perjantaiaamuna kotiin

mentyä oli muuten saunan lämmitys ja kylpeminen,
sillä täit eivät antaneet kotonakaan rauhaa ja ne piti saa-
da pois, etteivät pääsisi kotiväkeen leviämään. Saunan
jouduttua kylpykuntoon riisuuduin saunan eteisessä ja
heitin vaarteeni eteisen nurkkaan, jossa ne sanan täydes-
sä merkityksessä liikkuivat täiden paljoudesta! Kun olin
kylpenyt ja peseytynyt käytin kaikki vaatteeni saunan
kiukaalla kovassa löylyssä ja näin vapauduin näistä kiu-
sanhengistä toistaiseksi.

Askartelin sen lopun perjanraipäivän naisväen apuna,
samoin lauantaina aamupäivän ja ikapäivällä lämmitet-
tiin taas sauna ja otettiin oikein siviililöylyt.

Helmikuun 11. päivä on kirkas, aurinkoinen sun-
nuntaipäivä. Jo aamusta päivin tuli kyläilylle naapurin
isäntä Feodor Jeskanen ja hänen mukanaan myös lo-
malla oleva alikersantti Reino Veckman noin 6-7-
vuotiaan tyttösensä kanssa sekä vielä naapurikyläsrä
eräs lomalla oleva alikersanrti, jonka nimen olen unoh-
tanut. Istumme kamarissa kahvilla talon päätyseinän
ikkunan edessä olevan pöydän ympärillä. Vieraat istu-
vat pöydän molemmin puolin ja minä itse istun pöydän
päässä vastapäätä ikkunaa olevalla cuolilla.

EI RAUHAA KOTONAKAAN
Ulkoa alkaa kuulua lentokoneen jyrinää. Kuuluu jy-

mähdys, jonka jälkeen erottuu vienosti konekiväärisar-
jan räsähdys ja taas jymährää kovemmin 

- lähempänä.
Vanhempi sisareni syöksähtää pihalta sisään.

- 
Ilmataistelu on käynnissä Soanlahden ja meidän

kylän välillä!
Hyppään tupaan ottamaan kiikaria, joka on seinällä

naulassa, mennäkseni ulos kiikarilla kurkistelemaan
käynnissä olevaa ilmataistelua. Y ieraat tulevat perässäni
myös tuvan puolelle, samoin nuorempi sisareni ja vai-
moni lastemme kanssa toisesta kamarista.

Ät<tia kuuluu hirmuinen jyrähdys ja ikkunain lasit
molemmista kamareista lentävät sirpaleina helisten
ovista osittain tuvan puolelle saakka. Onneksi ei ketään
sattunut olemaan ovien kohdalla, vaan kaikki sattuivat
jdämdän seinän suoiaan.

- Ei pahus anna edes kotona loma-aikaa rauhassa ol-
la, sähähtää moittivasti hampaitteni välistä.

- 
Tulkaa kaikki tänne! Tulkaa kaikki tänne karsi-

naan! kuulen äänen tuvan uunin suunnalta. Vasta sitten
huomaan uunin vieressä lattiassa olevan karsinaluukun
olevan auki ja Feodor Jeskasen tumman ja tuuhean par-
ran seasta välkkyväin valkoisten hampaiden välistä ka-
jahtaa hätäinen huuto:

- 
Jq6[2n lapset tänne, tulkaa kaikki tänne suojaan!

- Herra Jumala, armahda meitä! kuulen Veckman-
nin tyttösen hysteerisen huudon.

Isä Reino nostaa rauhoitellen tyttösensä karsinaluu-
kusta Jeskasen käsiin, joka laskee tyttösen karsinan lat-
tialle.

Unohdan kaiken, seison kiikari kädessä keskellä lat-
tiaa. Näen vain konemaisesti, kuinka vanha äitini ja
vaimoni laskevat lapsemme karsinan pimentoon sieltä
ilmestyneiden Jeskasen käsien vastaanottamana.

Tunnen kosketuksen olkapäässäni. Herään siihen,
kuulen konekiväärin terävät sarjat katon yläpuolella.
Kuulen pommikoneen moottorin kumean jyrinän, kuu-
len väliin hävittäjän moottorin kiihkeät. ulvahdukset.

- Mene edes sinä tuonne karsinaan, että säilyisit
elävänä!

Käännän katsettani. Se on vanhan
koskettaa olkapäätäni.

-_ Jos kuolen tähän, kuolen omaan
hänelle, ehkapa liiankin kylmästi.
V Suistamon ortodoksinen kirkko

äitini käsi, joka

kotiini, vastaan

H ERÄÄMIN EN TODELLISU UTEEN
Tämä oli kuitenkin herätys todellisuuteen. Menen

ulos, näen suomalaisen hävittäjän kieppuvan vihollisen
pommikoneen ympärillä. Konekiväärisarjat pärähtele-
vät, suuliekit lepattavat konekivääreistä. Kerran vielä
kuuluu pitkä sarja, vihollisen pommikoneesta pullahtaa
ilmoille musta savu. Se vaappuu hetken mustan savun
seassa ja epämääräisenä rnöhkäleenä putoaa metsän taa.

Siinä oli sille kosto kaikesta siitä, mirä saimme kokea!
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Menin sitten tupaan, iossa oli jo tultu pois karsinasta
ja alettu rauhoittua. Kolme lentopommia oli pudonnut
pellolle taloni pituussuunnassa niin säännöllisin väli-
matkoin, eträ jos vielä neljäs olisi pudonnut samanlai-
sella välimatkalla, olisi se rullut keskelle rupaa. Murra
nyt viimeinen pommi putosi noin 10 merrin päähän ra-
lon päädystä kiviaidan ulkopuolelle paksuun lumiki-
nokseen, joten enempää sirpaleira ei päässyt tulemaan
taloa kohti.

Katselimme sirä huonetta, jossa olimme kahvilla.
Sirpale oli tullut pöydän kohdalla olevan ikkunan läpi,
repäiss1,t pöydän reunaa ja läpäissyt sen ruolin, jossa

minä istuin, selkänojan alaosasta. Oli siis muuraman
sekunnin asia, että varsanpohjani säilyi eheänä.

Toisessa kamarissa oli ollut tarlolla vielä vaarallisem-
pi tilanne. Siellä olivat seisovillaan tarinoineet nuorem-
pi sisareni ja vaimoni. Yksi ikunan läpi tullut pommin-
sirpale oli lenränyt tarkalleen kummankin naisen pään
tasalta f a lävistänyr oven vuorilaudan, )osta vielä upon-
nut syvälle seinään.

Ihmeellinen suojelus oli ollut meillä kaikilla! Joutuu
usein ajattelemaan, että eivär ne vanhan äidin monet
hartaat rukoukset ole menneet hukkaan, vaan ne on
kuultu.

SANKARIHAUTAJAISET
Tämä oli siis helmikuun 1 1. pv 1940.Illalla oli Suis-

tamon kirkossa sankarihautajaiser, jonne läksin hevosel-
la ajamaan vieraiden lähdertyä. Tuolla l6 kilometrin
taipaleella ennätri monra kertaa tulla silmieni eteen tä-
män päivän tapahtumien kuva aivan sellaisenaan. Mon-
ta kerraa kaikuivat korvissani nuo hätäiset lapsukaisen
rukouksen sanat, monta kertaa nousi hiljainen huokaus
korkeuksiin omasta, toisten ja koko isänmaan puolesra
tuolla hiljaisella taipaleella.

Olin Suistamon kirkolla toivomaani aikaan. Astelin
hartain mielin ylös kirkon rappusia. Sisälle mentyäni
kohrasi katseeni alttarin edessä neljäntoista valkoisen
arkun rivistön.

Se oli kuva, joka masensi maan tasalle. Tunsin nuo
kaikki ja tiesin kahdessatoisra arkussa olevan oman
komppanian miehiä. Tein hiljaisena kunniaa heidän
muistolleen. Ajatuksissani toivoin, että Korkein antaisi
anteeksi heidän rikkomuksensa.

Näissä mietreissä seisoessa näin serkkuni emännän
tulevan rervehtimään minua. Hän pyytää minua lähte-
mään tuon arkkurivin luokse katsomaan aseveljeä vii-
meisen kerran ohjaten minur poikansa Srepan B I i n-
nikan arkun ääreen.

Pysähdyn serkkuni arkun viereen. Pari kuumaa kyy-
nelkarpaloa vierährää kummallekin poskelleni. Leukani
vdrährdä väkisinkin muutaman kerran. Eteeni muodos-
tuu jälleen kuva. Näen sen seisoessani serkkuni valkoi-
sen arkun ääressä ja tuijorraessani hänen kylmenneeseen
ruumiiseensa ja elottomiin kasvoihin.
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MUISTIKUVIA LUGLANJOELTA
Tuossa kuvassa näen häner ilmielävänä Luglanjoki-

varressa olevassa teltassamme vieressäni kanssani pak-
kinsa kannesta kahvia juomassa. Ulkona kuuluu kivää-
rin laukaus.

- 
Kuka hullu siellä ammuskelee, kysäisee joku tel-

tassamme.

- Joku sotahullu siellä kivääriään kokeilee, kuuluu
vastaus toiselta puolelta.

Samassa rävähtää telttamme katossa riippuvan myrs-
kylyhdyn sanka poikki, li'h11' retkahtaa puoleksi kyljel-
leen. Pikakiväärien pärinä pääsee valloilleen telttamme
takana ja reikiä ilmestyy telttamme kattoon. Onneksi
on telttamme seinämät alaosaltaan suljettu propsipi -

noista kannetuilla pr,rilla, joten luodit eivät tule alem-
paa läpi. Samalla kajahtaa telttamme takaa vihollisen
sotahuuto:

Aseveljeä saattamassa

- 
IJraa, uraa!

Ei meitäkään tarvitse käskeä. Kahvin juonti jää kes-
ken, kun hyppäämme propsiseinämän suojaamana ma-
talana ulos. Sieppaamme kiväärimme käteen mennes-
sämme oviaukon vierestä. Näen, kuinka tämä serkkuni
syöksyy perässäni ulos teltasta. Minä hyppään poikki
teltan edessä olevan tien, s1'öksyn suojaan kaatuneen
puun juurikan taa. Vilkaisen sivulleni, näen serkkuni
ylirtävän tietä.

- 
Pois rieltä, tielle ammutaan, huutaa joku rien vie-

res tä.
Samassa putoaa serkkuni Stepan kyljelleen, häneen

on sattunut. Ahkio viuhahtaa ympäri, näen kuinka Ste-
pan pyöräytetään ahkioon ja ahkio miehineen häipyy
kuvasta.

Kuva vaihtuu. Oikealla oleva toinen serkkuni, Stepa-
nin veli Heikki on saanut joukkueensa asemiin ja tor-
juntaraistelu on jo alkanut niitä vihollisia vastaan, jotka
olivat päässeer repimään pistimillään lähellä olevaa tyh-



jäksi jäänyttä telttaa. Näen vielä silloisen komppaniam-
me päällikön luutnantri Blomqvistin viimeisen ker-
ran venäläinen nagaani kourassaan hddrddvdn telttamme
luona. Taistelu oikealla on täydessä käynnissä, kiväärit
paukkuvat, pikakiväärit räsähtelevät vihaisesti molem-
min puolin, konepistoolit paahravat sarjojaan. Jo kuu-
luu konekiväärien loukutus, jotka eivät tunnu omilta.
Tämä kaikki tapahtuu yhdessä pienessä hetkessä.

KOVIA AIKOJA
Kuva jatkuu karkeamatta. Näen, kuinka viholliset

tummanruskeissa päällystakeissaan yriträvät jonossa lu-
messa krrhlaten vasemmalle tarkoituksenaan saada mei-
där saarretuksi. Saan jonon etupään j1'välle noin 100
metrin päästä, tähtään ja laukaisen. Näen etukumarassa
kulkevan nytkähtävän rumm;rksi liikkumattomaksi
mytyksi. Teen saman uudelleen ya uudelleen samanlai-
sellir tr-rloksella.

-- Tuon jyvän kohdalla ei ole virrmasti hyvä olla,
kuulen takanani sanottavirn. Kurkistan oikean olkapää-
ni yli. Näen lääkintämies Johannes Hartikaisen
virnuilevan takanani. Ehkä hän suojeluskunta-ammun-
rojen aioilta rnuisteli tuota jyvän kohtaa.

Jatkan t1,ötäni jr-rurakon takana. Olen laukaissut pys-
rykorvani valehtelijan maaran verran ja edessä on niin
selvä aukko, että olen nähnyt joka laukauksella tumman
m)'tyn kasvavan. VieLi ilmestyy näkyviin yksi viholli-
nen 

- 
tähtään )a lar,rkaisen. Näen pienen nykäyksen

ereenpäin, jalka yrittää ottaa vielä askeleen, murta sit-
ten se nouseekin sopimattoman korkealle ja kulkiia hei-
lahraa selälleen. Näen vielä, kr,rinka puiden välissä siellä
täällä vilahtelee. mutta eivät tule enää pysrl,ssä tuohon
aukkooni, vain yrittävät tuon läjän suoiassa ryömiä
eteenpäi n .

Lähden juoksemaan vasemmalle, sillä ionon pää on
saatava kääntymään. Löydän siellä jo alik. Valle K u u-
simäen ja jonkun toisen komentoryhmän pojan.

"Tuon jyvän kohdallaeiole hyväolla..." sA-tuva

.I Steoan Blinnikka
! taaiui Viitavaarassa

22.1. 1940

Näemme kohta, kuinka viimeiset yrittäjåt koettavat
pääsrä takaisin siihen suuntaan, josra olivat tulleetkin.
Vähän vielä myötäiltyämme poiskääntyneitä vihollisia
siirrymme takaisin teltoillemme, jossa toiset pojat oli-
vat tehneet hyvää jälkeä: siellä oli sotasaalistakin neliä
konekivääriä, seitsemäntoista pikakivääriä ia kymme-
nittäin kaatuneira vihollisia. Tuota näkymää sumensi-
vat vain omat tappiomme: menetimme komppaniamme
päällikön ja neljätoista hyvdå. miestä, joista nyt tuossa

edessäni lepää valkoisissa arkuissaan kahdeksan siinä
taistelussa tehtävänsä räyrtänyttä.

- 
Me pesimme vielä kotona Stepanin ruumiin, kuu-

len hänen äitinsä vierelläni kuiskaavan minulle.
Tuo värähtelevän äänen kuiskaus vie edestäni tuon

äskeisen kuvan, eteeni jdÅvdt vain nuo valkoiset arkut.
Palaan jälleen todellisuuteen. Näen siunauksen alkavan.
Näen, kuinka palfon kyyneleirä, tuskaa ja kärsimystä
tuottaa yksi ainoa tällainen tilaisuus. Kuinka palion täl-
laisia tilaisuuksia jouduttiinkaan silloin viettämään!

"Olkaa iäti muistetut, te autuuteen kutsuttlt ja airla

kaivatut sankarivainaiamme". Näin kaiahtaa siunauksen

loppuhymni ja nuo neljätoista valkoista arkkua kätke-
tään heidän rakastamansa isänmaan poveen.

Seuraavana päivänä alkaa loma olla lopullaan 
- 

an-

kea matka kuoleman kentille alkaa.
Nuo kuvat eivät koskaan häviä mielestä 

- 
ne säily-

vät siellä kirkkaina ja selvinä siihen saakka kun omalla
kohdallani joskus Iausutaan hautausliturgiamme sanat:
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ONNI KUULUVAINEN

"Paljaat sormeni
osuivat jonkun
kasvoihin - tajusin
karhean
parransängen
kihelmöivän
kämmenissäni.
Lamauttava kauhu
Ievisi joka jäseneen,
sydän kouraisi
tyhjää..."

vIHoLAN rYLÄssÄ raria-
lan kannaksella oli talvisodan
asemien eteen vihollisen puo-
lelle jäänyt polttamaton riihi-
rakennus. jonka ylisille pesiy-
tynyt venäläinen tarkka-am-
puja teki kiikarikivääreineen
elämämme hankalaksi. Tykis-
töllämme ei ollut ammuksia
sen tuhoamiseen.

Tuo neloskivääriä vastapää-
tä oleva rihirakennus alkoi
kuitenkin vähitellen käydä
liian vaaralliseksi, joten se
päätettiin polttaa pois tieltä
omin keinoin.

Riihen polttaminen on mi-
nulle jäänyt erityisesti mie-
leen, sillä niissä oloissa se oli
uhkarohkea yritys. Ei se heti
ensimmäisellä kerralla onnis-
tunutkaan 

- 
puhumattakaan

siitä, että meitä pelotti taval-
lista enemmän ja itse säikäh-
din sillä reissulla niin, ettei
siitä kai enää sydänhalvaus-
kaan ollut kaukana...

Siinä se oli kohta joulun jäl-
keen, vaikka päivämäärä on-
kin jäänyt hämäräksi, kun ne
muistiinpanot jäivät sen sodan
takia tekemättä...

TUHOOJA.
PARTIO
Oli taas sellainen pilviharmaa
pakkasyö, kun me Hiimiilöi-
ser kanssa painuimme ei ke-
nenkään -maalle kaksi ben-
gaalitikulla varustettua poltto-
pulloa mukanamme ja kivääri-
miehiltä lainatut Suomi-kone-
pistoolit aseinamme. Matka
omasta kk-asemastani olisi
kyllä ollut lyhin, mutta ei käy-
nyt huomaamatta päinsä, jo-

ten meidän oli kierrettävä
kauempaa vasemmalta, patal-
joonien saumakohdassa ole-
van niittyaukeaman takaa,
jossa venäläisilläkään ei vielä
siinä vaiheessa ollut kiinteitä
asemia.

Kohta matelimme kuin aa-
veet naapurin puolelle vitival-
koissa lumipuvuissamme, jot-
ka meille oli tehtävää varten
hankittu. sillä sellaisia ei enää
ollut varaa käyttää mustiksi
ammutuissa asemissamme.
Pakkasesta huolimatta tunsim-
me itsemme pian hikisiksi jän-
nityksen kohotessa hetki het-
keltä. Vihollisen aseet räväyt-
telivät sarjojaan tehden olon
entistä epävarmemmaksi,
vaikka jo tiesimmekin, ettei-
vät ne meitä tavoitelleet, vaan
pitivät siten aseensa lämpimi-
nä ja rohkeutensa vireillä.

Ei siis ihme jos matkamme
kävi yhä hitaammaksi sitä mu-
kaa mitä lähemmäs naapurin
asemia pääsimme. Kuu alkoi
kuumottaa pilviharson läpi ja
teki etenemisemme entistäkin
hitaammaksi.

Ajan kanssa kuitenkin sel-
visimme huomaamatta naapu-
rin puolelle ja riihen taa pai-
nuen sen varjoon.

Heidän oma ampumahauta-
ketjunsa ei ulottunut aivan rii-
helle asti, vaan päättyi entisen
tien kohdalla heidän taemman
korsulinjansa jäädessä kor-
keamman kumpareen taa.
Emme tienneet siitä mitään
muuta kuin kuulemiemme
äänten perusteella - arvelim-
me siellä olevan majoituskor-
suja, koska naisten nauru ja
humalaisten hoilotus kantau-
tui kirkkaassa pakkassäässä

usein meidän linjoillemme as-
ri.

Riihen takana olevan mökin
ikkunasta pilkotti huonosti pi-
mennetty valo ja sen savupii-
pusta nousi savupatsas tai-
vaalle. Sitä suuntaa meidän
oli erityisesti varottava, sillä
sen ja riihen välimaastossa ki-
lahtelivat lapiot venäläisten
kaivaessa uusia tulipesäkkeitä
ja korsuja itselleen vajaan
kahdenkymmenen metrin
päässä riihestä.

Meidän oli pysyteltävä vi-
susti riihen varjossa, josta
aloimme jännittyneinä seurail-
la tilannetta venäläisten pis-
täessä välillä huolettomasti tu-
pakaksi ja kertoillessa toisil-
leen hupaisia kaskuja, kuten
naurun remahduksista saa-
toimme päätellä 

- 
ja sekös

meitä harmitti, kun emme ym-
märtäneet kieltä!

Aikamme naapureiden tou-
huja seurailtuamme tulimme
siihen uskoon, ettei ainakaan
korsunkaivajista ollut haittaa
omille touhuillemme. Ryh-
dyimme siis tuumasta toi-
meen. Hämäläinen jäi riihen
päätyyn vahtiin ja minä läksin
kiertämään sen rintaman puo-
leiselle sivulle, jossa tiesimme
oven olevan.

Rakennuksen seinustalle ki-
nostunut lumi tekikin etene-
miseni helpoksi lumivallin an-
taessa näkösuojaa rintaman
suuntaan ja vaimentaessa as-
kelten äänen. Vihollisen pe-
säkkeiden ampuma-aukot oli-
vat puoliksi poispäin ja osa
heidän juoksuhaudoistaan jäi
riihen kulman taakse näky-
mättömiin samoin kuin kor-
sunkaivavatkin, joita saattoi

pitää silmällä riihen roiselta
nurkalta, missä Hämäläinen
piti vahtia.

Ulkoa päin riihtä oli kuiten-
kin turha ruveta sytyttele-
mään, joten minun oli mentä-
vä sinne sisälle polttopulloine-
ni. Arvelin sieltä löytyvän
myös nopeammin syttyviä ai-
neita.

Poispääsy oli myös varmis-
tettava ennen kuin naapuri
huomaisi aikeemme. Sitä var-
ten olimme valmiiksi sopineet
oman konekiväärini tulituesta:
tulipalon syttyessä joukkueen-
johtajamme vääpeli Vakkilai-
sen piti huolehtia tulen aloi-
tuksesta.

KARMBA
KOKEMUS
Joku oli sitten viime näkemän
käynyt sulkemassa riihen
oven. Huomasin sen vasta ko-
hottautuessani ylös riihen kes-
kivaiheilla.

Enempiä ajattelematta aloin
kiskoa raskasta lankkuovea
auki.

Oven avaamista seurannut
saranoiden narina sai sydäme-
ni hyppäämään kurkkuun.
Kaivamisen äänet nurkan ta-
kana lakkasivat kuin veitsellä
leikaten.

Epäilemättä saranoiden ai-
heuttama ääni kuului pakkas-
säässä tavallista pitemmälle,
sillä hetken kuluttua paahtoi-
vat venäläisaseet kilpaa pitkin
linjaa toistensa hälyttäminä -miksi he sitten lienevät äänen
aiheuttajaa luulleetkin. Ja ole-
mista siinä oli itsellänikin en-
nen kuin tajusin, etteivät ne



minua ampuneel maatessani
siinä piilossa litteänä riihen
seunustalla paksussa Iumiki-
noksessa.

Vähitellen ammunta laime-
ni ja korsunkaivajat jatkoivat
keskeytynyttä työtään. Sydä-
meni pompotti rintaluita vas-
ten niin että pelkäsin sen hä-
lyttävän koko venäläisporu-
kan paikalle.

Todettuani tilanteen rau-
hoittuneen päätin toimia no-
peasti. Kohottauduin ylös ki-
noksesta ja pudotin polttopul-
lot riihen puolelle, jossa tote-
sin niiden muksahtavan hiljaa
lattialle. Siitä päättelin siellä
olevan pehkuja. Enempää vii-
vyttelemättä työnsin riihen
oven kokonaan auki sen nari-

Lamauttava kauhu levisi jo-
ka jäseneen. sydän kouraisi
tyhjää. . .

Hetken aikaa makasin tyr-
mistyneenä kovan ja kylmän
ruumiin päällä. Kylmät väreet
alkoivat kaapia selkäpiitäni
kuin kalman kädet. En osan-
nut edes irroittaa otettani
kuolleen partaisesta naamasta.

Sitten järjellinen taju vähi-
tellen palasi: s-rdän alkoi jys-
kyttää ja tajusin. ettei kuol-
Ieista ollut vaaraa eikä väliä.

Kesti kuitenkin vielä tuo-
kion ennen kuin sain liikunta-
kykl ni takaisin ja hivuttau-
duin kauemmas ruumiista.
Silloin jo totesin vainajia ole-
r an neljä kappaletta 

- 
suo-

raan rivissä riihen oven alla.

den mittaiselta. Sitten mies
loikkasi takaisin ja iski oven
kiinni perässään häipyen ka-
vereineen takaisin mökin
suuntaan.

Helpotuksesta huokaisten
nousin minäkin piilopaikasta-
ni uunin takaa. Samalla käsi-
tin senkin, miksi kukaan ei ol-
lut vaivautunut ottamaan sel-
vää niiden saranoiden nari-
noista.

Silmäni olivat myös jo tot-
tuneet riihen pimeyteen niin
hyvin että saatoin melko vai-
vattomasti nähdä ympärilleni
kuun valon kajastaesssa rikki
ammutusta katosta ja ravistu-
neiden hirsien raoista.

Yksityiskohtien vähitellen
selvitessä alkoi minua erityi-

sesti kiinnostaa riihen takasei-
nällä oleva laatikkopino, jon-
ka kohta totesin kk-vyölaati-
koista kasatuksi. Niitä tarkas-
taessani osa romahti lattialle
ja totesin ne täysiksi. Mallil-
taan ne olivat samanlaisia
kuin omammekin, mutta jo-
kaisessa oli teräsvyö sisällä -ja niistä meillä oli erityisesti
pula, kun itsellämme oli vielä
suuri osa vanhoja kangasvöi-
tä, jotka etenkin talvella olivat
erittäin epävarmoja.

Pian olin heittelemässä te-
räsvyölaatikoita ulos riihestä.
Hämäläinen ryömi ulos kolos-
taan ja kirosi:

- Mitä helvettiä sie oikein
kolistelet? Johan tuohon kohta
herää kaikki kuolleetkin!
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Kylämaisema talvisodan Kannakselta

noista enää välittämänä 
- 

ja
hyppäsin itse kärppänä sisälle!

Liian myöhään huomasin,
että riihen lattia oli huomatta-
vasti alempana kuin olin ki-
noksessa seistessäni ajatellut.
Jalat eivät heti yltäneetkään
lattiaan vaan kompastuin jo-
honkin siellä olevaan suistuen
pää edellä riihen pimeyteen.

Ehdin vain vaistonvaraises-
ti ojentaa käteni eteen otta-
maan vastaan pahimman töy-
täisyn, kun pajaat sormeni
osuivat jonkun naamaan!

Tarttuessani siihen tajusin
karhean parransängen kihel-
möivän kämmenissäni. Ro-
mahdin viimeisetkin voiman-
rippeet menettäneenä riihessä
olijan päälle.

Å
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Rauhoituttuani totesin, että
niiden läsnäolo oli vain hy-
väksi, sillä varmaan ne pitäisi-
vät muutkin kurkistelijat loi-
tolla olivatpa naapurin
miesten uskonasiat sitten
muuten miten tahansa.

Aloin puuhailla polttopul-
Iojen kanssa riihen päädyssä,
jossa oli mus{unut uuni ja kasa
pehkuja sytykkeeksi.

Puuhani keskeytti kuitenkin
heti kaksi ulkopuolelle tullutta
miestä, jotka huolettomasti
nostivat mukanaan tuomansa
ruumiin toisen joukkoon. Toi-
nen kantajista kapusi sisälle
asti asettamaan sitä rivin jat-
koksi. Toimitus ei kestänyt
muutamaa tuokiota kauem-
min, vaikka se tuntui ikuisuu-
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- Äta pelkää! Iohdutin mi-
nä puolestani. 

- Ei nää niin
vähästä herrää - mie vejin
vahingossa yhtä parrastakin
eikä herännyt...

Mutta Hämäläinen ei tuntu-
nut olevan ollenkaan juttutuu-
lella vaan alkoi kiirehtiä:

- Ala jo hitolla sytytellä
ennenkuin huomaavat, että
täällä on eläviäkin ja tulevat
katsomaan! Tästä kulki jo pari
ukkoa ohi.

- Ei ne ohi kulkeneet! Ne
kävi riihessä! naureskelin mi-
nä puolestani ja painuin takai-
sin sisälle harmitellen hyviä
teräsvöitä, jotka olisi pakko
polttaa.

Oma konekivääri tukee

EIPÄ SYTY
Rupesin sytyttelemään. Iskin
polttopullot rikki kiukaan kul-
maan ja valutin nesteen sei-
nustalle kasaamilleni pehkuil-
le. Arvelin tulen paremmin
syttyvän niiden avulla. Kostu-
neet bengaalitikut eivät kui-
tenkaan syttyneet vaan minun
oli turvauduttava omiin tuli-
tikkuihini. Suuri oli kuitenkin
hämmästykseni, kun poltto-
pullojen sisällys ei syttynyt
edes tulitikuilla sytynämällä!
Liekö sitten syy ollut liian ko-
vassa pakkasessa vai itse ai-
neessa, joka kyllä haisi pet-
roolille, mutta ei vain ottanut

syttyäkseen. Eivätkä syttyneet
edes ne jäiset olkipehkutkaan
kunnolla - 

ja lopulta minulta
loppui tikut!

Hämäläinen kiirehti ovelta:

- Jätä jo helvetissä se raa-
piminen, sehän näkyy tuonne
linjoille asti!

Niin meidän oli jätettävä
koko juttu toiseen kertaan ja
häivyttävä vähin äänin
kauemmaksi. Venäläisten
vaihtaessa vuoroja linjaan Iap-
poi ukkoa kuin meren mutaa.

Neljästä panoslaatikosta
huolimatta meni paluumat-
kamme joutuisammin kun em-
me enää kiinnittäneet Iiikaa
huomiota pitkin linjaa räiski-
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viin naapurin konetuliaseisiin.
Varomattomuutemme kos-

tautui kuitenkin pian, sillä lä-
hestyessämme pellon takaista
metsikköä lojahti sieltä lau-
kaus ja luoti vihelsi arvelutta-
van läheltä välistämme. Tote-
simme joutuneemme oman
miehemme maalitauluksi.
Siellä olikin vastassa kova
vartiomies: häneen ei edes
tunnussana tehonnut, vaan
poika vastasi kiroiluumme uu-
della laukauksella!

Selvisihän sekin jupakka ai-
kanaan, kun paikalle ehti kun-
non vääpelimme. Mutta epäi-
lemättä tuuria oli siinäkin, että
kyseisellä paikalla oli vain

Lahti-Saloranta-pikakivääri
sivustavarmistuksena ja
niinkuin hyvin tiedetään. se ei
toimi kunnolla pakkasessa.
Niin ei tämäkään vartiomies
saanut ammuttua kuin kerta-
tulta - 

ja ampui senkin hä-
märässä ohi.

Puolustuksekseen hän sa-
noi, ettei ollut etukäteen il-
moitettu, että sieltä on tulossa
omia 

- 
ja ampui kaiken va-

ralta! Se sodankäynti kun sil-
loin vielä oli niin epäselvää
meille kaikille.

Saatiin se riihikin viimein
poltettua. Se on kuitenkin niin
vähäpätöinen juttu, ettei sitä
kannata edes kertoa.

Pätevä
pioneeri
Suomussalmen kirkonkylän ja
Hulkonniemen taistelujen ai-
kana, joulunaluspäivinä 1939,
oli välttämättä tuhottava Hul-
konniemen pohjoisosissa ole-
va Alajärven maantiesilta, jo-
ka oli jäänyt omien joukkojen
ja vihollisen väliin. Tällä
suunnalla toimivalle pataljoo-
nalle oli alistettu reservivän-
r ikki A ap po L a i t i se n pioneer i-
joukkue I 7.Pion.K:sta.

Sillan räjäyttäminen annet-
tiin pioneerijoukkueen huo-
leksi. Jorrkkueenjohtaja tiesi,
että joukkueella oli kyllä rä-
jähdysainetta tarpeeksi, mutta
sytytysvälineitä ei sitävastoin
ollut sillä hetkellä lainkaan: ei
ollut pätkääkään aikatulilan-
kaa enempää kuin sähkösyty-
tysvälineitäkään I

Hyvät neuvot olivat nyt tar-
peen, sytytysvälineiden han-
kintaan ei ollut aikaa.

Joukkueenjohtaja päätti
lähteä itse sillan kimppuun.
Hän otti mukaansa pari pio-
neeria ja 50 kilon säkillisen
rotulia sekä pari iskusytytintä
ja vyyhden rautalankaa. Partio
pääsi kantamuksineen onnelli-
sesti sillan päähän ja totesi
vastarannan olevan vihollisen
hallussa. Pimeän turvin reser-
vivänrikki Laitinen raahasi rä-
jähdysainesäkin sillalle ja veti
perässään rautalankaa. jota
sillan päähän varmistamaan
jääneet pioneerit suoltivat hä-
nen jälkeensä. Säkki sillalle,
nallitettu iskusytytin paikoil-
leen ja vikkelästi takaisin pio-
neerien luo. Voimakas tem-
paisu rautalangasta ja niin jäi
paikalle vain _- "entinen sil-
ta".

-- Hyvin kävi! Ajattelin,
että parempi on, jos siinä rytä-
kässä menee vain yksi mies
emmekä me kaikki, totesi
joukkueenjohtaja partiolleen.
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Jossain taustalla oleva krh-
porukka se sitten kerran lopet-
ti senkin "naistentalon" toi-
minnan muutamalla kranaatil-
la, josta oli tuloksena naapu-
rin tykistön vihat. Niiden seu-
rauksena meidänkin asemis-
tamnre oli illan pimetessä kor-
jattava taakse kaksi kuollutta
ja pari henkisesti luhistunutta
kiväärimiestä.

Pian sen jälkeen tuli ylem-
mältä taholta käsky välttää
turhaa ammuskelua tappioi-
den välttämiseksi. Meidän
mielestämme se ampumakiel-
to olisi pitänyt laittaa sinne
rintamalinjan toiselle puolel-
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LOISTELIAS
SUURTEOS
Jukka L. Mäketä ia Helge
SeppäIä: Suomi taisteli I,
WSOY, Porvoo-Helsin-
ki-Juva 1977, 3E4 sivua,
valokuvia, karttoia, piirrok-
sia.
Kirja on kuusiosaisen kokoo-
mateoksen ensimmäinen osa,
jonka kirjoittajaluetteloon
mahtuu nimiä Paasikivestä ja
Mannerheimistä alkaen
teos on nimittäin pantu ko-
koon jo aikaisemmin ilmesty-
neistä kirjoista ja lehtiartikke-
leista, joiden joukossa oman
lehtemme jutut ovat erittäin
hyvin edustettuina. Sotahisto-
rialliset kommentit on laatinut
everstiluutnantti Helge Seppä-
lä.

Teoksen ensimmäisen osan
sisällysluettelo antaa käsityk-
sen sen kokoonpanosta: Toi-
sen maailmansaodan aattona

- Kuuma kesö - Synkkii ja
ylpeö syksy - Marraskuun
viimeinen - Tulen ja pakka-
sen joulukuu. Valitut artikke-
Iit pyrkivät valottamaan aika-
kautta joka puolelta ja sotaa
edeltävän kauden vakoilujur
tujen ja linnoitustöiden lisäksi
ovat mukaan päässeet jopa
olympiavalmistelut. Neuvos-
toliiton tunkeutuminen Bal-
tiaan samoin kuin Suomen tal-
visodan syttymiseen vaikutta-
neet välittömät syyt selviävät
hyvin artikkelikatkelmista.
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Alkaneen sodan tunnelmat vä-
littyvät nekin aidosti mukana
olleiden kuvauksista.

Kirja ei varsinaisesti esitä
mitään uutta. Sen hyvin valit-
tu sisältö tarjoaa kuitenkin
mahdollisuuden keskitetyn
kuvan saamiseen kansakun-
tamme itsenäisyyden koetin-
kiviksi muodustuneiden ras-
kaiden sotavuosien alkuvai-
heesta. Arvokas ja huoliteltu
ulkoasu vastaa hyvin tämän
kooltaankin mittavan teoksen
sisältöä.

Jukka L. Mäkelä poistui yl-
lättäen keskuudestamme kes-
ken tämän suurtyönsä viimeis-
telyn. Toimifustyön loppuun
saattaminen jää näinollen
avustajien asiaksi.

E.

PARHAITA
JUTTUJAMME
YKSISSÄ
KANSISSA
Aake Jermo (toimittanut):
Kun kansa taisteli, Weilin +
Giiiis, Espoo 1977, 287 si-
vua.

Kirja on kokoomateos, joka
sisältää yhteensä 45 tässä leh-
dessä vv 1967-1976 julkais-
tua jultua 

- tietenkin parhaita
joukosta. Kirjoittajiemme ker-
tomuksista 9 koskettelee talvi-
sotaa, l3 jatkosodan hyök-
käysvaihetta, I I asemasotaan
ja l2 kesän 1944 torjuntatais-
teluja. Juttujen aiheet on py-
ritty valitsemaan siten, että ne
kertoisivat ennen kertomatto-
mista asioista tai esittäisivät
sodanaikaisia kokernuksia uu-
sista näkökulmista. Näin on-
kin saatu mukaan realistista
kenontaa, jännitystä ja sodan
karskia huumoria varsin sopi-
vina annoksina. Kyllä tåimän
kirjan kanssa ilta kuluu -vaikkapa lukisi jonkin jutun
toiseenkin kertaan. Pätevää
tarinaa! J.

SARIOLAN UUSI
ALUEVALTAUS
Mauri Sariola: Suomalainen
ratsastaja, Gummerus, Jy-
väskylä 1977, 42O sivua.
Kustaa Mauri Armlelt
(1757-1814), "Pohjolan Al-

kibiades", on varsin sopiva
Sariolan sankarihahmoksi:
hän on komea, nokkela ja roh-
keaotteinen hoviherra, teatte-
rin ihailija ja naisten mies, jo-
ka on osannut näppärästi
hankkiutua Ranskan Aurinko-
kuningasta matkivan Ruotsin
Kustaa III:n hovisuosikiksi.
Mitään erityisen suomalaista
ei hänestä tässäkään romaa-
nissa löydä - paremminkin
hän edusti yksinvaltiaan ku-
ninkaan henkilökohtaisia int-
ressejä tämän sotavehkeilyissä
ja salaliittojen kukistamistou-
huissa.

Anjalan miehistä Sariola ei
löydä mitään hyvää, vaan tar-
kastelee heitä puhtaasti Tuk-
holman hovin pitsiverhojen
takaa pitäen heitä vain surkei-
na pelkureina, ruikuttajina ja
pettureina. Totuus ei liene ai-
van näin yksinkertainen- itse
Armfeltkin joutui vain muuta-
mia vuosia myöhemmin otta-
maan kantaa samoihin asioi-
hin ja turvautumaan Venäjään
pyrkiessään ohjailemaan isän-
maansa kohtaloita kohti auto-
nomiaa. Myös Yrjö Maunu
S p ren gtporteni.§ra annettu ku-
va on kovin kustavilainen -olihan hän sentään paitsi itse-
näisyysmies myös suomalai-
sen upseerikoulutuksen ja
omaperäisen taktiikkamme
avainhahmo.

Sariola on ammattimiehen
taidolla tehnyt sujuvan ja kiin-
nostavan historiallisen romaa-
nin, johon toivottavasti tulee
jatkoa 

- olisihan varsin mie-
lenkiintoista tutustua kuvauk-
siin Armfeltin kukistumisesta
ja kiipeämisestä toisen yksin-
valtiaan, Venäjän Aleksanteri
I:n suosikiksi.

E.

TALVISODAN
KUHMO
Niilo Kivakka: Kymmenen
yhtä vastaan, WSOY, Por-
Y@ lY77,234 sivua, 12 kart-
tapiirrosta.

Kirjoinaja on tehnyt kovaa
työtä selvittäessään itselleen
talvisodan Kuhmon taistelujen
kulun ja kuhmolaisten osuu-
den niihin. Kun kenonnassa
lisdksi on mukana olleen välit-
tämää tuoreutta ja paikallisvä-

riä, on tuloksena ollut kiin-
nostava kirja, joka selventää
näiden rajujen erämaataistelu-
jen kulkua ja luonnetta.

Eräät kornentajiin kohdistu-
vat arvostelut kaipaisivat
enemmän perusteluja - nyt
tuntuu kuin kuuntelisi vain vä-
syneiden miesten yleistä pur-
nausta. Paikallisväristähän se

sekin tietenkin käv. E.

RAKASTAVAIS.
TEN TUSKIA SI.
PERIASSA
Valentin Rasputin: Elä ja
muista, Tammi, Helsinki
1977,236 sivua.
Angaran rannoilla Siperiassa
eli viimeisen sotavuoden aika-
na miestään sodasta odotellen
vaimo Nastena ahertaen maa-
töissä. Neljään vuoteen ei so-
turiaviomies ollut päässyt lo-
malle, vaikka oli välillä haa-
voittunutkin. Lopulta hänet il-
moitettiin kadonneeksi.

Sitten katosi saunasta kir-
ves. Vaimo aavistaa miehensä
palanneen sotilaskarkurina ja
tuo hänelle vaatetta ja ruokaa.
Puolisot tapaavat ja vaimo al-
kaa salaperäisesti odottaa las-
ta.

Esa Adrian on kääntänyt
kirjan tunnetulla taidollaan.

T.A.K.

REIPASTA
ERILLISSOTAA
MAASELÄSSÄ
Reino Lehväslaiho: Povent-
san korpit, WSOY, Juva
1977,294 sivua.
Rutinoidun kirjoittajan tämän-
vuotinen juttu kertoo divisioo-
nan sissikomppanian arkielä-
mästä ja kahdesta varsin vaati-
vasta erillissotatoimesta Maa-
selän kannaksella asemasodan
kautena vuonna 1943. Kirjai-
lijalla on paikallisfuntemusta

- ei tosin jalkaväkimiehenä

- 
ja hän kuvaa väkivaltaisen

tiedustelun ja vihollisen huol-
totukikohdan tuhoamisen mo-
nine erillisine kahakoineen
elävästi ja luistavasti. Kova
oli porukka - eivät päässeet
korpit miehiä syömään!

J.
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Raamattuja, on nyt erikoistu-
nut painamaan kirjoja, jotka
kertovat neuvostosotureiden
sankaruudesta Suuressa Isän-
maallisessa sodassa. Painok-
set liikkuvat sadantuhannen
kappaleen seutuvilla. Pari vii-
meksi valmistunutta venäjän-
kielistä kirjaa ovat "Taistelu-
tanner" ja salaisesta tieduste-
lusta kertova "Kutsumerkit
yössä".

o

Vuoden alku nä1'ttää täältä
toimituksesta tarkkailtuna hy-
vältä. Niin tilaajat kuin irtonu-
meron ostajatkin ovat pysy-
neet uskollisina ja uusiakin on
ilmestl'n1 t. - Lrhden sisältö
tulee tänä vuonna olemaan
vankkaa ja pätevää kerrontaa
kirjoiruskilpailun kärkipään
juttujen ansiosta. Tässä nume-
rossa alkanut miinoista kerto-

va artikkeli jatkuu ensi nume-
rossa. Myöhemmin on tulossa
mm. viestijoukkojen historiaa
ja huollon vaiheita valaisevia
korkeatasoisia juttuja 

- pal-
jon muun lisäksi.

Assiirykmenti, talvisodan JR
I I ja jatkosodan JR 26, on
perinteiseen tapaan juhlinut
Helsingissä YH:n alkamispäi-
vänä 13.10. sekä vakavassa
että kevyemmässäkin henges-
sä. Joukkoa oli tänäkin vuon-
na mukana runsaasti ja jutut
lensivät, mistä oheinen kuva-
kin on todisteena. D

a
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Lukijamme Imppa Leonartti
Tossavainen Porvoon puoles-
ta ei ole tyytyväinen sotavete-
raanien saamiin etuihin, r,aan
kertoo inflaation vieneen pie-
net säästöt ja vuosi vuodelta
kasvavien verojen jatkuvasti
kaventaneen elämää. Näinhän
se on - eivät ne periaatepää-
tökset juuri lämmitä, pitäisi
olla konkreettisempaa tukea.
Kerttu Kajander Kemiöstä
kirjoittaa maanpuolustustehtä-
vissä olleiden naisten asiasta,
jota kukaan ei näy hoitavan, ja
esittää valtakunnallista ke-
räystä heidän hyväkseen. -Meillä ei siihen ole mahdolli-
suuksia - ehkäpä jokin nais-
järjestö voisi harkita asiaa, jo-
ka kyllä tältäkin osin ehdotto-
masti kuuluisi valtiovallalle.

o

N e uvo s t o- Karj a la kertoo, että
Moskovassa toimiva Karjalan
rintaman veteraanien järjestö
on vahvistanut ansiomerkin,
joka myönnetään tällä suun-
nalla toimineille sotilaille ja
partisaaneille.

Paateneen metsäteollisuus-
piirin nuorisoliittolaiset ovat
tehneet retken Puutoisten sis-
siprikaatin taistelupaikoille
Ahvenlammelle ja Tumbaan
Pieningän salolla. Mukana ol-
lut paatenelainen F. I. Lilikov
kertoili nuoremmille kovan
retken kokemuksista. Tästä
armottomasta sotatoimesta oli
lehdessämme artikkeli viime
vuoden elokuun numerossa.

Sortavalan kirjapaino, joka
ennen sotia valmisti erityisesti

RYMY-EETU N RUOKAH UOLET
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