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Laatokan Karjalan, Kol-
laan ja Kuhmon rinta-
mien tuimiin taisteluihin
ja tilanteenmuutoksiin
verrattuna oli Kannaksel-
la ollut tammikuussa
"rauhallista". Lepoa se

ei puolustajille suinkaan
ollut, sillä hyökkääjä si-
toi yleensä ilman vaihtoa
taistelleet joukot jatku-
vasti etulinjan asemiin ja
niiden kunnostamiseen
tykistötulen jäljiltä.

Vihollisen toiminta oli
tuolloin ollut sikäli kak-
sitasoista, että kun sen
edessä olevat joukot ku-
luttivat puolustajaa ja sen
asemaa toistuvilla vah-
van tykistötulen ja pien-
ten pintahyökkäysten
vuorotteluilla, sen toi-
mien pääpaino oli puo-
lustajalta salassa kaukana
sen selustassa.

Suomalaisten puolus-
tustahdon ja taistelutai-
don yllättämänä neuvos-
tojohto oli 

- 
todettuaan

tehtävään varaamansa
voimat riittämättömiksi

joutunut ulottamaan
liikekannallepanonsa
suuren valtakuntansa
keski- ja eteläosiin ja

aina itäisimpiin sotilas-
piireihin asti. Näin oltiin
Suomea vastaan keskittä-
mässä Iisävoimia run-
saasti saman verran, mitä
koko sotaa varten oli al-
kujaan varattu. Pääosa
uusista sotatoimiyhty-
mistä ja varsinkin ras-
kaasta sotakoneistosta
suunnattiin Kannakselle,
missä sikäläinen armeija
moninkertaistettiin ar-
meijaryhmäksi. Tämä
vei aikaa 

- 
kokonaisen

kuukauden. Mutta kun
tammikuu vaihtui helmi-
kuuksi, oli hyökkääjä
saanut voimainkeskityk-
sensä ja sitä tukevan ty-
kistömassansa Iadatuksi
suuriskuun.

Tämä ratkaisevaksi
tarkoitettu isku laukais-
tiin täyteen raivoon hel-
mikuun alussa. Samalla
kun paine koko rintaman
leveydellä moninkertais-
tui vihollisen koettaessa
näin hajottaa reservejäm-
De, hyökkäyksen kärki
työnnettiin Summan
kaistalle ja kohti Viipu-
ria. Todellinen tulihel-
vetti kiehui tuolla suun-
nalla päivästä päivään ja

pian viikosta viikkoon-
kin. Ja aina välillä pans-
sarein tuetuilla jalkaväen
hyökkäyksillä puolustaja
pakotettiin torjuntaan
ulos murenevista kor-
suistaan ja suojapoterois-
taan.

Vajaat kaksi viikkoa
hyökkääjän oli kaikin
voimin asemaamme jau-
hettava ennen kuin se sai
siihen painuman, joka
vähitellen laajeni, kun
vastahyökkäyksemme
kilpistyivät tuli- ja pans-
sariseinään. Länsi-Kan-
naksella oli asemasta
luovuttava. Hyökkääjän
moottorit jyrisivät Väli-
asemaan vetäytyien kan-
noilla. Kymmentä päivää
myöhemmin vetäydyttiin
varustamattomasta Väli-
asemasta Taka-asemaan,
Viipurin porteille, missä
katkeran kovat torjunta-
taistelut alkoivat helmi-
kuun jo vaihtuessa maa-
liskuuksi.
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Letters
T$vaa, Flnland.
Dec. ll, 1939.

Dear ÄunC Julla:
for e long time now I have trled

to wrlte to you, but, as you 6€e,
norr !'ou llnally get iL Even nou',
I em in no mood to rrrite, but,
nevertheless, I will stlll try to
rvrito something, for who knows, lt
may be the last lctter I may s'rite
to p'ou.

The shole rrorld norv knon's our
present nlight. ll'e have norv beelt

'1Å'+ u'ho havr. ltr,ed in the tnnor'-
rnost hinterland of our country iri
peace and contentment asking no
javors and doing no harm to any-
one have also been drawn lnto this
horrible confllct. §uch e country
e^s Bussia with lands, richness and
lpaco more than uecessary for her
need6 dare6 to accuse our imall
streDtth ot attecking hEr. Such a
cosardly aet bistoty has teldou re.
cordod. But §€ldom algo has bis-
tory recorded such a D8tioB aa ours,
I am lndeed proud to belong to
3uch a nation wbich riekc ltg alt
to defetrd its priuciplea of liberty
aDd justice. The world will be a
witness that Russia will pay dearly
for every incb of our barrea soil
that she conquers.

Ilelp has been promised to us
lrom everlrvhere. Vl'ould that it
u'ould conre to us in time! But I
am afraid lt r*'ill be too late-I
know that our cause is dear to you
anil that yo[ dI arc trylng your
very best to help u6 but eveD 6rl
J bcg :rou to make otberc under-
rtand that our Deed Is great and
lmmedhtc!

Drer5rthl-ng may be over when
you reeelve thls, but be assured that
so q'I[ aever bend, never! !l'e
slll brerk before wo bend!

Of our boys, Olli is already at

II IT

HÄTAHUUTO
40 vuoden tal«aa

Nuori suomalaistyttö kir-
joitti talvisodan aikana lä-
heiselle sukulaiselleen Yh-
dysvaltoihin kirjeen, joka
hyvin kuvaa ajan tunnelmia
ja kannanottoja. Täti, tun-
nettu Amerikan suomalai-
nen rouva Julia HIII, omaa
sukua joensuulainen Kar-
vonen, toimitti sen kään-
nöksenä paikalliseen leh-
teen. Hollywood News jul-
kaisi kirjeen huomattavalla
paikalla ja se sai Kalifor-
niassa aikaan suoranaisen
kansanliikkeen
avustamiseksi.

Tyrvöö, Suomi
11. joulukuuta 1939

Rakas lulia-töti,

Olen pitköön yrittänyt kirjoittaa
sinulle, mutta kuten huomaat, vas-
ta nyt vihdoin saat kirjeeni. Enkö
nytköiin ole kirjoitustuulella, mut-
ta silti yritiin kirjoittaa jotain, sillö
kukaties tämö on viimeinen kirje,
jonka voin sinulle löhettiiii.

Koko maailma tietää nykyisen
ahdinkomme. Olemme olleet so-
dassa kaksi viikkoa ja se on jät-
tiinyt pysyvät jiilkensä eIä-
mäiimme. Totuus on etä vanha
vihollisemme on idlleen hyökän-
nyt kimppuumme mitä raukka-
maisimmin, kun epäoikeuden-

mukaisiin vaatimuksiin maa-
tamme kohtaan ei suostuttu. On
taryteetonta selittää miltä tun-
tuu, kun vihollinen on 50 kertaa
suwempi. Tiistä huolimatta ih-
miset ovat yksimielisinä oikeu-
den puolella. Tiimä maa on mei-
dän eikä meillä ole tarvetta käy-
dä kauppaa siitä. Maarrune ia
vapautemme puolesta taistelem-
me Yiimeiseen mieheen ia nai-
sgen.

Me tuhoudumme töysin ellemme
saa välitöntä ja tehokasta apua.
Vaikka armeijamme on loistava

- voisin jopa sanoa yksi maail-
m*n parhaista - ylivoima meitö
vastaan on niin suuri, ettii voiton-
toiveet ovat sangen vähöiset, mel-
kein olemattomat. Tästä syystä tä-

40
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Vieraila Los Angelesin kodissa olympiavuonna 1932, edessä vasemmalta Paavo Nurmi, Julia Hill,
Jonni Myyrä ia Fanc Hill, entinen Ransu Salomaa Vammalasta.

mö viilienselvittely on kuoleman-
vakava asia. Niin monet pojistam-
me ovat jo antaneet henkensö tais-
telukentillö ja vielö useammat
haavoittuneet, mutta vihollisen
menetykset ovat kuitenkin olleet
monta kertaa suuremmat kuin mei-
dän. Toisaalta söälittöä myös ve-
näläinen sotilasparka, joka on
tuomittu toivottomaan kuolemaan,
sillä mitö todennököisimmin taval-
linen venälöinen ei tahdo sotaa
meitii vastaan - vaikka hön nyt
onkin vihollisemme.

Kuinka usein olenkaan ajatellut
nöitö aikoja ja vastuuta, jonka
maailman diktaattorit ovat sölyttö-
neet omille harteilleen. Kuinka he
voivat kantaa vastuun viattomien
veren vuodatuksesta, jonka heidän
vallanhalunsa on aiheuttanut !

Olemme ekineet rauhassa ja
tyytyvöisinii takamaillamme; mi-
tiiön emme ole pyytöneet, ketöön
emme ole vahingoittaneet. Ja silti
meidötkin on vedetty mukaan tii-
hön kauheaan selkkaukseen! Että
kehtaakin sellainen maa kuin Ve-
nöjä maineen ja valtavine rikkauk-
sineen syyttäö pientö naapuriaan
hyökköömisestä - maa, jolla on

kaikkea enemmön kuin se edes tar-
vitsee! Yhtä raukkamaista toimin-
taa on historia harvoin saanut to-
distaa. Mutta harvoinpa historia
on liioin saanut tallentaa muistiin-
sa meidtin kaltaistamme kansa-
kuntaa. Olen todella ylpeö kuu-
luessani kansaan, joka panee alt-
tiiksi kaikkensa puolustaessaan
vapauden ja oikeudenmukaisuu-
den periaatteita. Maailma saa
nähdö, ettii Venöjä maksaa vielti
kalliisti köyhän maamme joka tuu-

masta, jonka se valloittaa.
MeiIIe on luvattu apua joka

puolelta. Ehtisipä se vain ajois-
sa! Mutta pelkäänpä, että apu
tulee liian myöhään - tiedän,
että asiamme on sinulle kallis ia
että te kaikki teette parhaanne
meiä auttaaksenne, mutta silti-
kin pyydän sinua yrittiimään
saada muutkin ymmärtämään,
että taryrcemme on suuri ja viili-
tön.

Kaikki saattaa oIIa jo ohi, kun
saat tiimän, mutta voit uskoa,
ettemme koskaan taivu - emme
koskaan! Taitumme ennen kuin
taiwmme!

Meidön pojista Olli on jo rinta-
malla. Hiin on komppanianpöiil-
likkö. En ole kuullut paljoa hänes-
tö, mutta ymmörrän, ettii taistelun
keskellö hönellö ei juuri ole aikaa
kirjeisiin.

Mekin olemme toimineet. On
ollut useita pommituksia ja niissö
venölöiset ovat menettiineet 24 ko-
netta. Eröässii oli mukana nainen-
kin, ilmeisesti tiedustelijana. Mei-
tä uhataan kaasupommien käytöl-
lö, mikö näyttäisikin oleva ainoa

Los Angelesin suomalaisen ompeluseuran lahjapaketteia pakataan John ja Saimi Auerin kodissa
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Julia Hill, omaa sukua Karvonen Joensuusta, vuosia myöhemmin. Seinällä ioensuulainen esiliina

ala jolla he olisivat meitä eteväm-
piä 

- 
toistaiseksihan sotilaamme

ovat lyöneet heidät ylivoimaisesti.
Sotilaistamme huolehditaan

erinomaisesti. Kaikki naisten
avustusjärjestöt ovat tehneet erin-
omaista työtä heidän hyviikseen
alusta alkaen. On lämmittiivöä
nähdö ihmisten syvä rakkaus ja
yksimielisyys tällaisen kriisin kes-
kellö. Jiirkyttävintä niihtöviiä on
ollut pakolaisten vaellus Kannak-
selta sisämaahan. Nuo ihmisparat
ovat saaneet jättöä taakseen kai-
ken, mitä he ovat tottuneet pitä-
möän rakkaana ja arvokkaana ja
ottaa mukaansa vain sen verran
kuin kykenevät kantamaan. Hei-
dän joukossaan on naisia ja lap-
sia. vanhuksia ja sairaita. Monet
ovat joutuneet eroamaan perheis-
töän 

- 
ehkiipii iäksi. Monet vael-

tavat surkeissa varusteissa, mutta
silti reippaalla mielellö ja kaikki
ovat kiitollisia matkansa aikana
kohtaamastaan ystövöllisyydestö.

Tällainen on rakas kansam-
fit€, ulkonaisesti köyhä, mutta
verrattoman rikas hengeltään,
joka on terästynyt monien koet-
telemusten ja surujen tulessa.
Monet didit ovat joutuneet syn-

nyttämään lapsensa matkan ai-
kana täpötäysissä tavaravau-
nuissa saamatta pyhälle tapah-
tumalle eiles hiljaisen tallin suo-
jaa. Satoja lapsia syntyy päivit-
täin onnellisen tietämättöminä
siitä, että heidän isänsä ovat jos-
sakin kaukana puolustamassa
heidän tulevia oikeuksiaan. Ja
tänä vuonna syntyvyysluvut
ovat korkeammat kuin koskaan
ennen, joten Molotovilla tulee
vastaisuudessakin olemaan täysi
tekeminen meidän kanssamme.
Jospa vain saisimme niin paljon
aseita ja ammuksia, ettd niitä
riittäisi naisillekin - silloin ei
koko maailmassa löytyisi vihol-
Iista joka voisi meidät lyi*lä!

Jos köy niin, ettemme edes kir-
jeitse tavoita enöii toisiamme, ra-
kas Töti, niin kiitän kaikesta ystö-
völlisyydestö, jota olet minulle
osoittanut. Ja muista, ettö mie-
luummin marssimme tuhannesti
kuolemaan kuin elämme orjuudes-
sa Veniijän saappaan alla.

Hyvöö joulua ja onnellista uutta
vuotta, sydämellisin terveisin

Riitta
Ps. Toivokaamme loppuun asti.

tr

TALVISODASSA palvelin
4.llVJR 35:ssä.

Olimme vartioineet Kitelän
mottia, jonne vihollisella oli
yhteys vain Laatokan jään yli.
Kärsittyään huoltoyrityksis-
sään pahoja tappioita viholli-
nen päättikin avata suurmot-
tiin paremman huoltotien val-
taamalla Pitkdrannan edustalla
olevat saaret, joista suomalai-
set voivat pitää aluetta tulen
alla.

Alkoi raskas saaristotaiste-
lujen vaihe, jota on syystä
verrattu Thermopylaihin.

Saarista oli lähimpänä man-
teretta Maksimansaari. vajaan
kilometrin päässä Pitkäran-
nasta. Kaukaisin oli Vuoratsu.
Paimionsaari, Petäjäsaari ja
Putkisaari olivat edel lämainit-
tujen välimailla siten että Pai-
mio oli Vuoratsusta puolisen-
toista kilometriä itäkaakkoon
ja Petäjä siitä kuutisensataa
metriä itäkoilliseen. Putkisaa-
ri oli Petäjästä suoraan etelään
välimatkan ollessa vain puoli-
toistasataa metriä.

Helmikuun 9. päivän ilta-
päivällä kello 14.30 katselin
ensi kerran maisemaa Vuorat-
susta Petäjään ja Paimioon
päin. Pataljoonamme, jota ko-
mensi jääkärikapteeni lohan
Benjamin Jauhiainen, oli saa-
nut käskyn miehittää saaret ja
pitää ne hallussaan "hinnalla
millä hyvänsä". 6.K oli ollut
jo muutaman päivän Paimion-
saaressa ja 5.K Petäjässä.
Luutnantti Kostian komen-
nossa olevan 5.K:n vahven-
nukseksi siirtyisivät seuraava-
na 

-yönä 
komppaniastamme

Petäjänsaareen vänrikki O//i-
sen II Joukkue ja vänrikki Ho-
lopaisen III Joukkue. jonka
varajohtajana toimin. Vänrik-
kt Karoston I J ja vänrikki
Piirniisen IV J jäisivät reser-
viksi Vuoratsuun.

Olin seurannut päällik-
köämme luutnantti Hömiilöis-
rä asematiedusteluun yhdessä
hänen liihettinsä Taavetti Pa-
karisen kanssa. Tehtävämme
oli iltayön kuluessa tiedustella
joukkueille asemat Petäjäsaa-
resta ja opastaa ne aamuyöllä
paikoilleen. Hiimäläinen toi-
misi saariryhmän päällikkönä
komentopaikkanaan Vuorat-
susssa oleva korsu.
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/ Joukkojen ryhn)itys Koirinoian-
\ Pilkärannan alueeha 22.2. 40

SAARII,LA ON
KOI,KKO MAINE
Saarilla oli alucclla huono
nraine 

- 
tulen vaikutus oli

niissä paha. apua ei taistelun
likana ollul suatavissa ja htrol-
Io toirni enintiiiin pilnciillä -
jos silloinkaan.

Ihnrcttclin vrihiin konrcnlo-
srrhteitrr: palrrljoorlr on sauris-
sil kontg6lrlrnrrn rescrvin
Irrutnarrtti. l ksi kompp:rniun
priällikiiistri, vaikka scn vah-
vur.rksiin liett:ivästi kuuluu ko-
ntcntajak in.

. .Missiis re Bcrrianri pit;iu
kotiaan'l rohkenin tiecluslclla
Hiinriiliiisellä, johon nrinulla
oli vursin luottarnrrksclliset
suhlcct.

Jossakin lnantereel lir.
Vasllrrrs oli niirr lvhytsanui-

nen. cltcn katsorrut aihcelli-
scksi jatkl:r kysclyii. Kottren-
tajan olirrtrne viirleksi rriih-
rre ct YH:n aikana Syskyjär-
vcllii. jossa hrin oli valvotrut
k()vt'r)ilclun arcslitt surrlilusllr

- jokrr oli nirnittiiin luvatta
syiinyI rautaisanrrospakkatrk-
scstllilrl sokcril.
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REINO KOSKIVIRTA

UNOHDETTU
RINTAMA
Pitkärannan

O Puna-armeijan kunnia-asia oli pe-
lastaa Kitelän motissa oleva divisioo-
na, jonka avuksi pääsi vain Laatokan
jäätä pitkin.
O Suomalaiset sulkivat kuitenkin jää-
tien pitämätlä tiukasti hallussaan Pit-
kärannan edustan saaria.
O Alkoi armottomien taistelujen vai-
he, jonka aikana komppania toisensa
jäIkeen vuodatti verensä kuiviin.

46g.Dm
) Koirinojo

0§io

§tns00n

saaristossa
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U]{OHDETTU BI]ITAMA . . .

Vilkaisin ystävääni Taavet-
tiin. Molemmilla näytti ole-
van mielessä sama ajatus: tuo
rauhan ajan kova sotilas oli
nyt tosipaikan tullen jossakin
l7 kilontetrin päeissä nriehis-
tään. . .

- 
Sitten mennään! murahti

Hämäläinen.
Tyrkkäsimmc itsemme

Laatokan jäälle suuntana Petä-
jäsaari.

Tiesin. että jäällä liikkumi-
nen oli päiväsaikaan vaarallis-
ta ja jyrkästi kielletty. Esi-
rniestä oli kuitenkin seuratta-
va. vaikka tunnustan avoimes-
ti olleeni pekrsta jäykkänä.
Hyvällä onnella pääsimrne
salmen yli, tappiotilastoon tuli
merkittäväksi vain Pakarisen
suksisauva, jonka luoti katkai-
si.

PETÄJÄSAAREEN
Jyrkän kallion kupeeseen oli
Petäjäsaareen kyhätty korsun-
tapainen. Se oli täynnä nukku-
via -5.K:n miehiä.

Tiedusteltiin telttojen pai-
kat korsun viereen 

- 
ainoaan

mahdolliseen paikkaan saares-
sa. Kallion alareunassa oli
-5-6 n'retriä syvä onkalo. jo-
hon voisi suojautua. Sekin
kuulenrr»a luhistui sitten
6.3.1940 murskaten miehet
alleen.

Hämäläinen Iähetteineen
lähri hiihrämään rakaisin Vuo-
ralsuun hakemaan komppa-
niaa. Minun tehtäväkseni tuli
jäädä Petäjään opastamaan aa-
lnuyöllä saapuvia joukkueita.

Yksin jätettynii olo tuntui
orvolta. Maksirnasta päin
kuului konetuliaseiden rätinää

- 
meikäläiset ovat siellä taas

vihollisen huoltokolonnien
kimpussa.

Ehdin hiukan torkahtaa kor-
sussa, kun luutnantti Kostia
kutsui minut muks6n52 

-voisin tutustua asemiin hänen
suorittaessaan yiillistä tarkas-
tuskierrostaan. Saaren kor-
keimmalta kohdalta päällikkö
selvitteli asemien kulkua ja
määräsi Ollisen joukkueen
asemiin saaren itäpuolisiin tu-
kikohtiin ja Holopaisen jouk-
kueen eteläkärkeen.
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Joukot saapuvat saariin helmikuussa 1940

Eräällä kumpareella oli
vilkku. saaren ainoa yhteysvä-
line mantereelle. Sitä kannat-
taisi opetella käyttärnään...

Joukkueet tulivat määräai-
kana pitkinä jonoina pimeältä
jäältä. Tunnussanat vaihdet-
tiin ja miehet ohjattiin teltoil-
le-

Siitä se sitten alkoi 
- 

elä-
mäni mieleenpainuvin kuu-
kausi. Sen kohokohdiksi muo-
dostuivat torjuntataistelut 15.

1a 23. helmikuuta sekä 6.
maaliskuuta. jolloin saarista
oli luovuttava.

HELMIKUUN
VIIDESTOISTA
Yö oli Iähtikirkas. mittari
näytti -33'C. Kello 04.00
työnnyimme alikersantti Veik-
ko Mökipalon kanssa ulos tel-
tasta tarkastamaan vartioila.

- Sehän viime yönä ampui
kuin olisi säkkikangasta repi-
nyt. huomautti Veikko.

- Niinhän tuo teki
Eteläkärjen tukikohdan ta-

kana oli ICI-15 metriä leveä
ja 3-4 metriä korkea kallion-
töyry. jonka taakse asemissa
olevat miehet saivat vuorol-
laan tulla hyppelcnrään ja tu-
pakalle. viisi kerrallaan vii-
destätoista. Juttelimme lärn-
mittelijiiiden kanssu. Ascmis-
sa olevat väittivät kuulleensa
hienoista rahinaa jäältä eteläs-
tä ja idästä.

Hiljenimme kuuntelemaan.
Rahina kuului nyt selvästi.

Paitsi Putkisaaren suunnasta
se tuntui kuuluvan myös suo-
raan pohjoisesta.

Ryssä piru kiertää ja panee
mottiin! välähti rnielessäni.

Ammuin valopistoolilla
viistoon äänen suuntaan.

Ja siellähän ne olirat 
- 

ai-
nakin sata miestä l-50 metrin
päässä! Joukko oli pysähtynyt
ja suojautunut valaisun aika-
na. Kaikilla nä)tti olL'van ai-
van valkea lumipuku ja vielä
valkoinen harsokangas kasvo-
jen edcssä. Aseetkin oli maa-
Iattu valkoisiksi.

Vuoralsun saaren korkein kohta on 60 metriä Laatokan pinnan yläpuolella
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öINBN nÄr,yrys
Tuli kiire!

Mäkipalo jäi hälyttämään
miehiä eteläkärjen asemista
uuteen suuntaan. Minä juok-
sin kuin hengen hädässä ko-
mentopaikalle hälyttämään
"herroja" ja levossa olevia
miehiä.

- Ryssä on saaressa!
Muuta käskyä ei tarvittu:

miehet juoksivat ennalta käs-
kettyihin asemiin. Itse latasin
leipälaukkuni täyteen kiväärin
patruunoita ja juoksin kohti
eteläkdrkeä, josta jo kuului ki-
vädrien ja konekivädrien kii-
vas tuli.

Kuului muutakin: samalla
hetkellä kuin tuli avattiin nou-

Mihinkähän täällä miehensä siioittaisi?

*E
helmikuussa

Miehet saatiin asemiin lu-
mikuoppiin eteläkärkeen joh-
tavan tien kahden puolen. Ti-
Ianne oli jossain määrin hal-
linnassa.

Tarkistin. olivatko kaikki
päässeet pois kärjestä. Todet-
tiin 3.Ryhmän pikakivääriam-
pujan Eero Asikaisen puuttu-
van.

Jäimme odottamaan viholli-
sen seuraavaa vetoa. Oli vielä
pimeää eikä nähnyt kunnolla

ampua.
URAA läheni uhkaavasti

eteläkärjestä tulevan polun
suunnassa.

Jo näkyi liikenä.

RATKAISEVA
nÄvÄvrvs
Mutta mitä ihmettä: ensim-
mäisenä juoksi mies likaisessa
lumipuvussa, joka erottui sel-

U]IOHOETIU RII{IAMA . . .

västi muiden vitivalkoisista.
Parikymmentä metriä muiden
edellä pinkonut mies heittäy-
tyi maahan ja asemaan havait-
tuaan meikäläiset, käänsi pi-
kakiväärinsä taaksepäin ja

*".il\.: soitti koko lippaan takana tu-
levien silmille.

Asikainen! Likainen lumi-
puku oli täpärästi pelastanut
hänen henkensä.

Lähietäisyydeltä rävähtänyr
pikakiväiirin tuli oli tehokasta:
kolmisenkymmentä miestä
putosi polulle. Vihollisen kär-
ki oli poikki. Urhoollisen ja
taitavan pikakiväiirimiehen
elämänlanka katkesi valitetta-
vasti tuon saman polun varres-
sa muutamaa tuntia myöhem-
min.

Asikaisen räväytyksen jäl-
keen alkoi raju tulitaistelu.
Sellaista rätinää ei kukaan ol-
lut aikaisemmin kokenut. Vi-
hollisella oli käytössään run-
saasti konetuliaseita ja sen tu-
livoima oli tavaton. Eräs etu
oli meidän puolellamme: vi-
hollisen tulen pääosa tuntui
menevän metrin verran yli.

Joukkueenjohtajat järjeste-
livät puolustusta. Se oli vaa-
rallista puuhaa kovassa tulessa
ja vänrikki Ollinen haavoittui-
kin kuolettavasti vatsaan jo
puolen tunnin kuluttua. Tun-
nin kuluftua oli Holopainen-
kin pois pelistä olkapäähän
haavoittuneena.

- Etpäs malttanut ryömiä
ja kontata! nuhtelin Holopais-
ta sitoessani hänen roikkuvaa
kärtään.

- Pidiihän huolta jouk-
kueesta! totesi tämä vain, pu-
risti terveellä kädellään kättä-
ni ja alkoi kontata sidontapai-
kalle päin. Jopahan uskoi!

VASTUU KASVAA
Olin nyt joukkueen johtaja ali-
kersantin natsoilla. Tunsin
pientä ylpeyttä, mutta samalla
muistin monta kertaa mietti-
neeni, etteivät natsat ja koulut
tee esimiestä - täytyy olla
käytännön johtamistaitoa ja
ennen muuta henkistä ryhtiä.

Mäkipalon kohdalla oli ta-
pahtunut samanlainen tehtä-
vien luovutus "toistaiseksi".

åt,
'{qa

t
talvisodanPetäiäsaaren vartiomies

si vihollinen rynniikköön ja al-
koi voimakkaiden "uraa"-
huutojen kannustamana syök-
syä ylös rantapenkkaa jouk-
kueen asemiin.

Miesten mielestä vihollisia
oli satoja. Tuli ei tuntunut vai-
kuttavan riittävän nopeasti ja
oli pakko väistyä 150 metriä
taaksepäin. Viimeiset ehtivät
juuri ja juuri pois loukusta en-
nen kuin vihollinen katkaisi
vetäytymistien.
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UI{OHOETTU RI]IIAMA . . .

Meidän molempien osalta se

kesti sodan loppuun saakka.
Joukkueen mukana perin

taistelulähetin. Hänen nimen-
sä oli ,Iussi Tikkanen, tehtaan
työmies Varkaudesta, itseni
ikäinen. Jussi oli hiljainen
poika. jota minun vähän myö-
hemmin oli kiittiiminen hen-
gestäni. Vieläköhän mies elä-
nee?

Päivän valjettua selvisi ti-
lanteen vakavuus: jossakin
vasemmalla taisteltiin jo mel-
kein selkämme takana ja oi-
kealtakin kuului ammunnan
rätinä aika paljon länsisuun-
nan pohjoispuolelta, vaikka ti-
lanteesta siellä ei saanut sel-
vää, kun Paimionsaari vajaan
600 metrin päässä ampui sul-
kua Putkisaaren salmeen.

Jokohan ollaan motissa?
Panin lähetin asialle ko-

mentopaikalle päin ottamaan
selvää yleistilanteesta. Jo
kymmenen minuutin kuluttua
tulikin tieto, että Mäkipalon
joukkue oli joutunut peräyty-
mään parisensataa metriä. Ta-
kanamme komentopaikan ja
joukkueen asemien välisessä
notkossa vilisee ryssiä! Nämä
olivat kai tulleet hiihtäen
joukkueiden välisestä saumas-
ta.

VAIKEA PAATOS
Siinäpä oli tuoreelle jouk-
kueenjohtajalle purtavaa -mirä tehdä? Hyökkäystä suo-
raan taaksepäin ei parinkym-
menen miehen voimin juuri
kannattanut ajatella.

Länsipuolella oli vielä auk-
ko - mutta kuinka kauan ?

Päätin vetää joukkueen sitä
kautta vihollisen ohitse lä-
hemmäs komentopaikkaa.

Onneksi luonto tuli avuk-
semme. Kirkkaassa pakkas-
säässä oli ruudinsavu tiivisty-
nyt ruskeanharmaaksi vaipak-
si saaren ylle. Lähellä maan-
pintaa oli näkyvyys hyvä,
mutta 60-70 cm maanpinnan
yläpuolelta alkoi useiden met-
rien paksuinen sumukerros,
joka suojasi.

Panin lähetin vetiirnään
joukkueen kokoon asemien
suunnassa. Sitten kiersimme
hiljaa vihollisia täynnä olevan

46

Pikakivääri valmiina räväyttämään
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notkon vain vajaan sadan met-
rin päästä lähimmistä vanjois-
ta ja saavuimme komentopai-
kan luona olevan kallion suo-
jaan.

Täällä riehui samanlainen
hullunmylly! Kaatuneita oli jo
useita, haavoittuneita vietiin
taakse.

Jokainen tiesi, että seuraava
vaihe olisi Laatokan Jää -kaksi kilometriä suojatonta la-
keutta keskellä kirkasta päi-

vää. Se olisi merkinnyt loppu-
jenkin miesten menoa.

Kallion korkeimmalle koh-
dalle olivat pioneerit tuoneet
jonkinlaiseksi suojaksi kaksi
massapaalia. Kaksi kaatunutta
lepäsi jo paalien takana.

Tilanne kallion takana oli
meille epäedullinen: edessä
oli aukea kallio, jonka takana
vihollinen oli kuolleessa kul-
massa. Olimme noin l50met-
rin päässä komentokorsusta,

jota vastaan vihollinen tuntui
etenevän vahvoin voimin.
Luutnantti Kostian ääni kuului
paikalle selvästi - hän meno-
si hurjasti järjestäessään puo-
lustusta. Koska emme nähneet
vihollista, emme voineet osal-
listua taisteluun.

LUJAT MIEHET
TAISTELEVAT
Ennen kuin ehdin tehdä mi-
tään asian korjaamiseksi il-
moitti Eero Asikainen mene-

t*4'?"y-..

vänsä kolmisenkymmentä
metriä edessämme olevien
paalien luo. Asetta ei poika
sanonut ottavansa mukaan,
koska siellä näytti olevan kak-
sikin torvea jo ennestään.

Niin mies syöksyikin paalin
taa ja hetken kuluttua alkoi
sieltä kuulua "Emman", ve-
näläisen sotasaalispikakivää-
rin lonksutus. Venäläisten ete-
neminen pysähtyi.

Sitten pikakivääri vaikeni ja

.*dÄå
:'.f ; l.
'*t*

Nr

*.yu'" '



näimme Asikaisen makaavan
liikkumattomana paalinsa ta-
kana.

Hänen työtään läksi jatka-
maan toinen pikakiväiirimies,
sotamies Viiinö Lyytikäinen

- hänkin ilman käskyä. Em-
ma lauloi taas ja vihollista
lakosi.

Hänen työvuoronsa kesti
kolmisen minuuttia - mies
retkahti aseensa taa eikä enää
noussut. Enonkosken poika
oli antanut kaikkensa.

Seuraavaksi ilmoittautui lä-
hettini Jussi Tikkanen. Kielsin
häntä jyrkästi syöksymästä
varmaan kuolemaan. Poika ei
kuitenkaan totellut, vaan huu-
si mennessään:

- Ei tässä pojalle voi käy-
dä sen pahemmin kuin isälle-
kään!

Jälkeenpäin sain kuulla, et-
tä Jussin isä oli kuollut näl-
kään valkoisten vankileirissä
vapaussodan jälkeen.

Jussi aikoi kuitenkin nyt ta-
pella eikä kuolla! Aluksi hän
työnsi kaikki neljä ruumista
vasemmalla olevan paalin
taakse, nosti sitten pari kaatu-
nutta puoliksi näkyviin ja ryö-
mi itse oikealla olevan paalin
taakse nostaen pikakiväiirin
varovasti paalin päälle.

Vihollinen paahtoi kaikilla
aseillaan kaatuneiden ruumii-
ta! Paalista lensi selluloosan-
kappaleita ja kaatuneiden
vaatteista kangåsriekaleita.

Jussikin oli saanut aseensa
valmiiksi. Lyhyin muutaman
laukauksen sarjoin hän rau-
hoitti etumaaston. Vihollisen
tuli lakkasi ja tuulen paljaaksi
puhaltama kallio oli taas hal-
lussamme.

Menestystä oli nyt käytettä-
vä hyväksi!

Muistin, että polun varressa
oli ollut parisen metriä korkea
kivi, jonka luota oli esteetön
näköala kallion takana ole-
vaan vihollisen miehittämään
notkelmaan. Mäiirättyäni ali-
kersantti Otto Heiskasen van-
himmaksi asemaamme vara-
miehenään Martti Muhonen
otin mukaani alikersantti Taa-
vetti Saramiien ja erään 5.K:n
sulkavalaisen sotamiehen.

Pääsimme kiven luo. Vi-
hollinen oli siinä määrin in-

nostunut hyökkäämään mas-
sapaalien suuntaan ettei ollut
lainkaan levittäytynyt sata-
kunta metriä sivulla olevan ki-
ven luo.

SIVUSTATULI ON
TEHOKASTA
Otimme asemat kiven molem-
milta puolilta. Maaleja riitti

- ainakin 150 vihollista oli
sulloutunut painanteeseen lä-
himpien ollessa vain 80 met-
rin päässä.

- Helvetin nopeasti hake-
maan lisää patruunoita! sähäh-
din liihettinä olevalle sotamie-
helle kesken aflununnan. -Ainakin kuudensadan laatik-
ko!

Meillä molemmilla oli suo-
jeluskunnan ajoilta peräisin
olevat tarkkuutetut kiväärit.
minullakin aivan uusi Ukko-
Pekka nollan piipulla. Pari
päivää aikaisemmin olin am-
punut sillä ensi paukulla aina-
kin 400 metrin päässä jäällä
hiippailevan vihollisen.

Aloitimme teurastuksen.
Ammunnan tulos oli laaki

ja vainaa. Ensinnä ammuim-
me seisaallaan olevia, jotka jo
olivat valmistautumassa syök-
syyn Tikkasen pikakivääriä
vastaan. Yritimme aina ottaa
jyvälle aktiivisimman näköi-
sen miehen - upseerin tai
aliupseerin. Kauempana noin
150 metrin päässä notkelman
oikealla rinteellä näytti olevan
koko yritystä johtava upseeri.
joka käsillään viittoen näytti
innostavan miehiään - huu-
toa ei paukkeen vuoksi kuulu-
nut.

Otin miehen jyvälle ja lau-
kaisin. Viittoilu loppui siihen.

Vieläkään eivät viholliset
olleet huomanneet sivulta tu-
levia kertalaukauksia, vaan
luulivat ilmeisesti luotien tule-
van edestä.

Aseet kuumenivat. Jäähdy-
timme käryäviä kiväärejä Iu-
mella. Osumatarkkuus alkoi
kuitenkin kiirsiä - 

olisi pitä-
nyt olla varakiväärit.

JATKUU SEUR. SIVULLA

TE R t, E

TUU H EA
TU K K A
muutamasså vlikossa luonnon
omilla menetelmllläl

Ovatko hiuksenne alkaneet läh-
teä? Onko tukkanne harva? Kas-

vaako se hataasti? Halkeilevatko hiuksenne iuuresta tai päistä? On-
ko hitse kiusananne? Onko tukkanne liian iasvainen? Pyrkiikö sii-
hen muodostumaan paliaita laikkula? Onko Teitä kohdannut äkilli'
nen hiustenlähtö tai jokin muu päånahan tai tukan sairaus?
"TERVE TUKKA" on kuuluisien eriglantilaisten naturopaattien James C.
Thomsonin ia C. Leslie Thomsonin laatima selkeä ia ytimekäs opas tukan
ia päänahah vikoien .ia sairauksien parantamiseksi. Se on Englannissa'saävuttanut suurmen-estyksen: yli 30 painosta. Nyt se on saatavissa
myös suomeksi.
Tdkiiät selostavat tässä erinomaisessa teoksessa hiuksia koskevien huo-
lien iyitä ia kumoavat eräitä yleisiä harhakäsityksiä. He antavat pätevät
neuv<it vi(olen poistamiseksi lä sairauksien hoitämiseksi - luonn<in omil-
la menetelirilld, ilman kalliitä lääkkeitä, hiusvesiä tai erikoisvalmisteita.
78 s.24,-

EROON KIVUISTA - ILMAN LÄÄKKEITÄ
AKUPUNKTIO - itämainen parannusmenetelmä on io h)^/äksytty länsi-
maissa, vaikkei vielä ole pys$ty selvittämään, mihin sen parantava vai-
kutus perustuu.

AKUPAINANTA
on toinen itämainen parannusmenetelmä, jonka pelaate on aivan sama,
mutta siinä ei käytetä neuloia eikä mgita melganisie.eikä sähköisiä apu-
välineitä, vaan p'elkkiä sormia. AKUPAINANTA onkin jo_.saanut vankan
siian Euroopan' mantereella; sadattuhannet ihmiset elävät sen avulla
påremmin kuin ennen. Kiinassa sitä opetetaan jo koulussa!

Miten AKUPAINANTA toimii?
Kun oainatte vhtä tai useamoaa tarkasti määriteltvä pistettä kehossanne
sorm'enoäällä-tai kvnnellä, pänette liikkeelle kehön luonnollisia varavoi-
mia, iotka palauttaVat sairauden tai muun häiriön jär$ämän elimistön
tasa§ainon. Kivut poistuvat tai ainakin lievenwät, häiriölilat koriaantwat.

Mihin AKUPAINANTA soPii?
Akuoainantaa voidaan kävttää palioon muuhunkin kuin vain kipujen pois-
tamiseen. Se ei korvaa varsinäisien tartunta- ia elimillisten sairauksien
tavanmukaista lääkintää, mutta niissäkin se lehostaa Kehon omien voi-
mavarojen toiminla4.ia siten nopeuttaa paranemista. Akupainanla auttaa
eritvisesti stressistä iohtuvissa vaivoissa.
Akdpainannan avulla voi iokainen auttaa itseään mm. pään-, hammas-,
reuma- v.m. särvssä. astmassa, korkeassa ia matalassa verenpainees-
sa, verenkiertohäiriöissä, pahoinvoinnissa, sukupuolisissa §lmyys- tai
kykenemättömyystiloissa,' hermostuneisuudessa la tuskaisuudessa'
uhettomutrdes6ä, kuukautis- ja vaihdevuosivaivoi§sa, ummetuksessa
lne.

Lääket.tri Hans Ewald,
Saksalainen erikoislääkäri, on koonnut akupunktiota la akupainaniaa kos-
kevat oerusteelliset tietonsa useilta itään tekemiltään opinto- ia tutkimus-
matkoilta sekä käytännön kokemuksista idästä ia lännestä. "AKUPAI-
NANTA - ioka miehen oma apu" on erinomainen opas, ioka helppota-
iuisten ohjeiden ja selkeiden Valokuvien ia piirrosten avulla tekee kelle
fahansa mahdolliseksi päästä osalliseksi-näistä tiedoista ja taidoista ia
kävtlää niitä vointinsa riarantamiseen. Kirian erikoinen ansio on se, että
siiÅä esitellään kehon'yli lOOO tunnetustä akupunktio- la -painantapis-
teestä iuuri ne, jotka parhailen tehoavat kuhunkin vaivaan . - 

'112 s. 42,-

m
LiifEffik;iii 30 päivän palaul@ikeudella
tr AKUPAINANTA ä42,_ D TERVE TUKKA å 24,_
Hinm yit.. . . . . . mk tr läh€tån ohe§ (miel. shekkil) - INFORMEDIA mks kuluy
D maksa pGtienmkolla ia osllistun p&Pkuluihin a mk:lla.

PL371,,I}1o1 Hel3inkl to
Puh. 114t32 Wo 12-17

tvlyt s kiriakauporsta
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SAARI ON TAAS
OMILLA
Vihollisen etenemishalut
näyttivät huomattavasti lai-
menneen. Olimme noin tun-
nin aikana ampuneet yhteensä
lähes 70O laukausta. Ihmeelli-
sintä oli, että kun osuimme jo-
honkin mieheen, tämä usein
syttyi palamaan vaaleanpunai-
sella liekillä ja kehitti runsaas-
ti savua. Jälkeenpäin kävi il-
mi, että miehillä oli rintatas-
kussaan kangaspussi, jossa oli
merkinantoihin käytettävää
herkästi syttyvää harmaata
jauhetta.

Sitten alkoi saaren takaisin
valtaaminen, joka onkin jo
toinen juttu. Sen yhteydessä
laskettiin kuolemanlaaksosta
180-200 kaatunutta.

Kuolleiden joukosta pomp-
pasi pystyyn myös terve mies.
joka viritti kädessään olevan
käsikranaatin ja huusi selvällä
suomenkielellä:

- 
Lahtarit perkeleet 

-URAA!
Ei ehtinyt kaveri heittä-

mään paukkuaan.
Kaatamani upseeri osoittau-

tui kapteenin arvoiseksi ja ko-
ko porukan johtajaksi. Hänen
rinnassaan oli komea lasku-
varjomiehen merkki.

JATKUU SEUR- NO:SSA

PUDONNUT POMMI
Sodan aikana putosi
pommi erääseen maa-
laispitäjään. Muuan
maanvilielijä soitti
asiasta viranomaisille.

- Kuinka suuri kuo-
pasta tuli, kysyi mies
puhelimessa.

- No, sitd on vähän
vaikea sanoa.

Mutta sanokaa
suunnilleen.

- Joo, se on tuom-
moinen tavallisen tun-
kion kokoinen, mutta
vain alaspdin.
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Y.E. SAARELAINEN

,Sissien toiminta
tulipalopakkasessa
vihollisen selustassa
oli leikitöntä
puuhaa, jossa
tehdyt virheet heti
kostautuivat
menetyksinä ja
epäonnistumisina.
Vähitellen opittiin
huoltamaan niin
aseet kuin
miehetkin eikä
tekniikka enää
pädssyt pettämddn.
Suomalaisten
hyökkäyksen myötä
suuntautui
sissitoimintakin yhä
kauemmas, Iopulta
rajalle saakka.

JATKOA ED. NO:STA

PIELEEN MENI
17.12. klo I 1.00 nähtiin 3-
miehisen vihollispartion kul-
kevan Vieksinkijärven jäällä.
Partio tuhottiin.

Yön 16.117.12. kuluessa
maantiellä liikkuvaa vihollista
taistelupartioillaan häirinnyt
joukkue Salmela, joka oli yti-
pynyt Sarvikankaan kämpällä,
oli aamulla 17.12. havainnut
leveän ja kovaksi tallatun po-
lun suuntautuvan Vieksinki-
järven pohjoispuoliseen maas-
toon. Tänrän johdosta joukkue
sai tehtäviikseen yhtcistoimin-
nassa tai\teluryhma Ainesjär-
ver? kanssa ticdustella viholli-
sen etenemissuunta ja tuhota

.*'§
I
§'*tl.}t
lt

Uuteen tehtävään

Sissi -

toimintaa
TOI.UAIARUEN
suunnalla

Joukkue Salmela ehti Viek-
sinkijärven pohjoisrannalla
olevan suosalmekkcen länsi-
reunaan sanranaikaisesti kun
vihollisjoukon viimciset mie-
het hävisivät metsän kätköön.

Tässä vaiheessa tchtiin vir-
he. Sensijaan että joukkue oli-
si suksilla liikkuvana nopeasti
kiertänyt vihollisen sivulle ja
eteen se jättäytyi vihollisen
perään. Kun maasto kaikcn Ii-
säksi oli riheää saattoi viholli-
sen jälkivarmistus kätkeyfyä
ja yllärtää. Näin tapahtuikin ja
synryi rurhia rappioita. Jälki-
varmistukscn kinrppuun tosin
hyökättiin ja joitakin viholli-
sia tuhottiin. rnutta taitava pk.
irnt;rrr jrr rir jrnt ics K an gasn iami
kaatui iit ralamies Ikonenhaa-

voittui.
Taisteluryhmä A inesjärvi ei

saanut alkavan hämärän ja ti-
heän maastopeitteen vuoksi
kosketusta viholliseen.

18.12. klo 10.00 tehtiin
uusi yritys eilisen vihollisjou-
kon tuhoamiseksi. Tällä ker-
taa määrättiin tehtävään koke-
nut reserviluutnantti Juho Pös-
si, jonka joukkuetta vahven-
nettiin yhdellä rlhrnällä sckä
reservivänrikki Salon puoli-
joukkueella.

Näin kokoonpantu osasto
liiysi klo I I .00 tit-noissa 3 km
V ieks ink i järven poh joispäästä
koilliseen olevasta metsiköstä
vihollisen yiipymispaikan,
jossa Iaskcttiin olevan 48 nu«.r-

tionpohiaa. Osasto jatkoi vi-



hollisen seuraamista tossupol-
kua pitkin.

Klo 12.45 havaittiin tossu-
polun suunnassa muutamia vi-
hollisia harjanteella, joka si-
jaitsi noin 3 km Heinälampi
pohjoisesta luoteeseen. Pössi
päätti lähettää Salon puoli-
joukkueen kiertämään vihol-
lisjoukon eteen pääosan suo-
rittaessa iskun harjanteelle.

Hyökkäys aloitettiin klo
13.10. Vihollinen avasi kii-
vaan tulen käynäen mm. ko-
nekiväärejä. Klo 14.00 se ryh-
tyi vetäytymään jälkivarmis-
tuksen turvin siirtyen maasto-
kohtaan, jossa Salon puoli-
joukkue oli asemissa.

Jälleen tapahtui virhe: heti
viholliskärjen ilmaantuessa
suoaukeamalle puolijoukkue
avasi tulen 

- 
oikeammin eräs

miehistä, jonka jälkeen loput-
kin yhtyivät tulitukseen. Täl-
löin pääjoukko kääntyi sivulle
metsän suojaan ja vältti väijy-
tyksen.

Pössi puolestaan kiiruhti vi-
hollisen sivustaan antaen tulta
ryhmittäin. Osa vihollisjou-
kosta kääntyi Pössiin päin,
jolloin käytiin kamppailua lä-
hietäisyydeltä. Maasto oli ry-
teikköistä ja näkyvyys heikko.

Jonkin ajan kuluttua havait-
tiin, että vihollinen oli luopu-
nut leikistä pyrkien maantien
suuntaan yhtyäkseen päävoi-
miin, joista se oli joutunut
erilleen Ristisalmesta taistel-
taessa. Tiheiköstä löytyi 6
kaatunutta vihollista. Puoli-
joukkue oli onnistunut tuhoa-
maan kaksi. Vihollisen koko-
naismenetykset jäivät arvailu-
jen varaan, sillä pimeys ja
peitteinen maasto eivät salli-
neet sen lähempää turkimista.

OMATOIMISTA
HUOLTOA
Klo 22.00 lähti rajamies Valt-
ter Ronnun johtama yhteys-
partio Ristisalmelle johtavan
tien suunnassa Os. Pajarin ko-
mentopaikkaan. Kuutamon
valaisemalla tiellä kohtasi par-
tio vihollisia ja laukausten-
vaihto alkoi. Rontu jäi tielle
toisten siirtyessä tienoheen.
Partion johtaja sai osuman ja
kaatui. Rontu oli rajamiesten
parhaita, rohkea, palvelusaltis

ja miellyttävä. Edellisenä päi-
vänä, jolloin kahakassa kaatu-
neen rajamies Kangasniemen
kylmennyt ruumis oli tuotu
Vieksinkiin, lausui Rontu:
"Nyt on Martalla suuri suru".
Kangasniemen nuori vaimo
Martta oli kotoisin Suojärven
Kuikkaniemestä.

Ristisalmen tultua vallatuk-
si avautui vihdoinkin komppa-
nian kuormastolle tie Vieksin-
kiin. Muonitukseen liittyneet
puutteet korjaantuivat yhdellä
iskulla ja havulaavuissa pak-
kasen kourissa värjötelleet sis-
sit saivat nyt lämmintä keitto-
ruokaa samalla kun teltat an-
toivat mahdollisuuden kunnon
lepoon. Komppanianpäällikön
kannalta on rehellisesti tun-
nustettava, että ellei alaisina
olisi ollut erämaaoloihin jo
rauhan päivinä sopeutunut ra-
jamies- ja metsämiesjoukko,

hettua ja jauhamatonta viljaa.
Kun leipää ei puutteellisen

kuljetuksen vuoksi ollut riittä-
västi, oli keksittävä tilapäis-
keinoja: kapteeni Saarelainen
päätti perustaa leipomon! Sen
esimieheksi määrättiin entinen
Leppäojan vartion kokki raja-
mies Railos. Leipomona pal-
veli eräs polttamatta jäänyt
sauna ja uuniksi kelpuutettiin
erään poltetun tuvan pystyyn
jäänyt uuni, jonka savupiippu-
kin törrötti toistaiseksi taivas-
ta kohti.

Kun vihollislentäjät kierte-
livät päiväsaikaan miltei jat-
kuvasti yläpuolella ei auttanut
muu kuin suorittaa leivänval-
mistus uunin lämmityksineen
ja muine puuhineen öiseen ai-
kaan. Kiirettä oli kuin joulu-
tontuilla joulun alla!

Kaikesta huolimatta muoni-
tus oli niukkaa. Ruuan jatkok-

sikkö. Kuormasto jäi joukkue
Salon varmistuksessa Viek-
sinkiin. Joukkueen tehtävänä
oli varmistuksen ja tiedustelun
ohella huoltaa ahkioilla Hei-
nälammen tukikohtaa.

19.12. illalla sai reservi-
vänrikki Salmela käskyn jär-
jestää vajaan kahden jouk-
kueen voimin. varajohtajana
rajakersantti Ihalainen, väijy-
tyksen ja tuliylläkön tielle Ag-
läjärvi-Aittosilta Lammas-
särkän suunnalla.

Liikkeellelähtö tapahtui
20.12. klo 6.00. Osasto saa-
pui käskettyyn maastokohtaan
klo 8.40 siirtyen tiedustelun
jälkeen noin 25 m:n etäisyy-
delle maantiestä.

Liikenne tiellä molempiin
suuntiin oli vilkasta. Jäätiin
odottamaan otollista tilaisuut-
ta.

Klo 9.35 saapui Aittosillan
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Tauko laavulla

olisi partiointi puutteellisissa
majoitus- ja muonitusolosuh-
teissa käynyt ylivoimaiseksi.
Suuren miesjoukon muonitus
pelkästään ahkiohuollon va-
rassa ei ollut riittävää. Onnek-
si Salmelan hävityspartio ei
yöLlä 7.18.12. ollut kaikessa
kiireessä ehtinyt polttaa Viek-
singissä muuta kuin asuinra-
kennukset, minkä ansiosta
eräästä aitasta löytyi teurastet-
tu sika, suolalihaa sekä jau-

si miehet valmistivat pakkinsa
avulla puuron tapaista aitasta
löytyneistä jauhoista. Puolu-
koitakin löytyi vähän.

TEKNIIKKA
PETTÄÄ
I9.12. komppania siirtyi uu-
teen tukikohtaan, joksi oli va-
littu Heinälampi pohjoisen
kaakkoispuolella oleva met-

suunnasta marssiva joukkue,
jota pian seurasi kuorma-auto
pysähtyen väijytysosaston
kohdalle. Joukkue ryhtyi nou-
semaan auton lavalle.

Salmela antoi tulenavaus-
merkin konetuliaseille.

Lukot napsahtivat, mutta
ainoakaan ase ei lauennut.
Ankara pakkanen ja lukoissa
ollut vähäinen rasva oli tehnyt
tepposensa. Uusintayritys-
kään ei parantanut tilannetta.
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Sekunlia ennen
lulenavausla

kantava. Myöhemmin ei enää
vastaavaa sattunut jatkuvasta
pakkasesta ja lumesta huoli-
matta.

Osasto Salmelan iskiessä
maantien varressa oli raja-ali-
kersantti Ainesjärven 10-mie-
hinen partio hiihtänyt Vuonte-
leen Iähellä olevaan Kaunis-
saareen tähystämään Vuonte-
leen kylän suuntaan. Partio
havaitsi kylän läpi johtavalla
maantiellä vilkasta edestakais-
ta liikennettä. Kylän talot to-
dettiin asutuiksi. Läheisen
Naukupoh jan kylän taloista
sensijaan ei noussut savua.

Klo 16.00 havaitsi tukikoh-
dan varmistuspartio Heinä-
lammen läheisyydessä 3-mie-
hisen vihollispartion, joka
olettiin vangiksi ja Iähetetliin
Vieksinkiin.

ISKUJA
AITTOJOEN
TIELLE
2l . I2. klo 6.30 lähti reservi-
luutnantti Pössin johdolla kak-
si joukkuetta käsittävä osasto

- 
varajohtajana .reservivän-

rikki Salmela 
- 

Agläjärvi-
Aittosilta maantielle tavoittee-
na tienmutka Aittosillasta I

km lounaaseen. Tehtävä oli
entinen.

KIo 9.30 saapui osasto Iä-
hellä tavoitetta sijaitsevalle
k«rlmiomittaustornille. Täältä
Pössi lähetti kolme tiedustelu-
partiota noin 500 m:n välein

J
..§
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tekemään havaintoja liiken-
teestä sekä suorittamaan
maastontiedustelua edullisen
väijytyspaikan löytämiseksi.

Klo I 1.00 mennessä oli
kaikki selvää ja osasto aloitti
siirtymisen tulevalle väijytys-
paikalle, joka sijaitsi noin 200
m:n päässä tiestä. Joukkue
Pössi tuli oikealle ja joukkue
Salmela vasemmalle puolelle.
Sukset käännettiin valmiiksi
paluusuuntaan, minkä jälkeen
joukkueet etenivät kaikessa
hiljaisuudessa tien vieressä
olevalle harjanteelle. Lopulli-
nen asemiin meno tapahtui lä-
hietäisyydelle vain noin 30
m:n päähän maantiestä.

Tällöin havaittiin kahden
tykkivaljakon joutuneen kiin-
ni lumihankeen tien ulkopuo-
lella. Ympärillä hääri joukko

auto jäi paikoilleen.
Vähään aikaan ei tapahtu-

nut mitään, mutta noin puolen
tunnin kuluttua kuultiin liiket-
tä oikealta. Vihollinen koetti
ilmeisestikin katkaista paluu-
tien, joten oli nopeasti siirryt-
tävä suksien luo. Luoteja al-
koi paukahdella puiden oksis-
sa ja rungoissa.

Joukkueet painuivat metsän
suojaan jatkaen vetäytymistä
noin 400 m:n päässä oleviin
tulomatkalla tiedusteltuihin
asemiin. Vihollinen seurasi
perässä.

Klo I1.50 alkoi taistelu uu-
sissa asemissa - uusi saarros-
tusyritys, tällä kertaa vasem-
malta. Tulen ja liikkeen avulla
yritys torjuttiin.

KIo 12.50 Pössi antoi osas-
tolleen käskyn asemista irrot-

keelle edellisen päivän ko-
koonpanossa. Lähtö tukikoh-
dasta tapahtui klo 6.00. Ta-
voite oli maantie Ruotsinkan-
kaan kohdalla.

Joukkueet säapuivat klo
14.00 aluksi noin 300 m:n
etäisyydelle tavoitteesta. Ly-
hyen tuokion kuluttua tähys-
tyspartio ilmoitti vihollisko-
lonnan alkupään olevan lähes-
tymässä ja saapuvan melko
pian edessä aukeavan suon
kohdalle. Marssisuunta oli
itään.

Joukkueet hiipivät asemiin
suon reunan tasalle joukkue
Pössin ollessa oikealla ja
joukkue Salmelan vasemmal-
la. Maantietä voitiin hallita tu-
lella noin 400 m:n pituudelta.

Lähestyvän kolonnan suun-
nasta alkoi kuulua moottorin
melua ja pian voitiin tehdä ha-
vaintoja rivistön kokoonpa-
nosta. Ensimmäisenä kärjessä
nähtiin panssarivaunu, jota
seurasi kolme tykkiä valjak-
koineen, tykkimiehiä, hevos-
vetoista kuormastoa, yksi
kuorma-auto, joukkueen ver-
ran jalkaväkeä ja kaksi ratsua.
Viimeisenä lähestyi jälleen
panssarivaunu.

Tulenavausmerkki !

Kaikki aseet toimivat nyt
moitteettomasti. Ensiksi tu-
hottiin kolonnan etumaiset ja
viimeiset hevoset, minkä jäl-
keen tuli kohdistettiin pitkin
rivistöä. Tappioprosentti oli
ilmeisesti korkea, sillä maan-
tien takana kohoava rinne ei
tarjonnut vähäisintäkään suo-
jaa.

Auto pysähtyi. Panssari-
vaunut ampuivat liikkuen ja
kääntyillen tien suunnassa.
Jälkivarmistuksessa olevan
vaunun todettiin ottavan suun-
nan osasto Pössiä kohden läh-
tien ajamaan tieltä metsään.
Vaunu ei kuitenkaan päässyt
ajosuunnassaan kuin kym-
menkunta metriä, kun sen ha-
vaittiin kallistuvan suohon
pääsemättä enää liikkeelle
puoleen tai toiseen. Suuri kal-
listuskulma esti tulituksen jat-
kamisenkin.

Klo 14.30 avasi vihollinen
kiivaan tulen kaikilla jalka-
väen aseilla maantien lounais-
puolelta olevasta metsänie-
mekkeestä. Kun osaston teh-
tävä oli tullut suoritetuksi, ve-

dettiin joukkueet taakse ennal-
ta sovittuun maastokohtaan,
josta osaslo kokoontumisen
jälkeen lähti päivän hämär-
tyessä hiihtämään tukikoh-
taan.

TAVOITTEESSA
Partiointia jatkettiin vaihtele-
valla menestyksellä aina
24.12. saakka, jolloin Osasto
Pajarin tavoire Aittojokilinja
oli saavutettu. Tämän jälkeen
komppania sai käskyn siirty-
misestä uuteen tukikohtaan,
joksi valittiin maastokohta
Heinäjoen pohjoisimman mut-
kan länsipuolella. Paikalla oli
äsken rakennettu tukkikämp-
pä.

Komppanian toiminnassa
alkoi jälleen uusi vaihe. Tam-
mi-helmikuulla iskut suun-
nattiin Hätälammen, Kivijär-
ven ja Korpijärven suuntiin
toiminnan päämäärän ollessa
edelleenkin Osasto Pajarin si-
vustan varmistaminen.

Kapteeni Saarelainen siir-
rettiin 29.12. Aittojoelle II/JR
16:n komentajaksi ja pian sen-
jälkeen Sissi P 2:n komenta-
jaksi Luglan-Vegaruksen
suunnalle, jossa partiointi ulo-
tettiin aina Ilomantsin rinta-
man selustaan saakka. Reser-
viluutnantti Pössi peri nyr 1.1

ErP l0:n päällikkyyden toi-
mien tässä tehtävässä ansiok-
kaasti sodan päättymiseen
saakka. Myöhemmin yksikön
nimi muutettiin Er. SissiK: ksi.

Mainittakoon lopuksi, että
rajakersantti Niilo Ihalainen
palkittiin eversti Pajarin esi-
tyksestä parhaana sissialiup-
seerina saaden erään ruotsalai-
sen tähän tarkoitukseen lah-
joittaman kultakellon.

Ihalainen ei kuitenkaan eh-
tinyt sitä vastaanottaa joudut-
tuaan Tshuhmeikan taisteluis-
sa kadoksiin. Kello luovutet-
tiin Ihalaisen pikku pojalle.
Reserviluutnantti Juho Pössis-
tä teki eversti Pajari esityksen
Mannerheim-ristin ritariksi jo
kevättalvella l94l ristin ja sen
sääntöjen ollessa vasta suun-
nitteluvaiheessa. Myöhemm in
jatkosodan aikana Pössin eri-
koiset soturiansiot molemmis-
sa sodissa palkittiinkin tällä
kaikkein näkyvimmälld. ja ar-
vokkaimmalla tavalla. D

Taistelun jålkeen

miehiä kiskomassa tykkejä ja
hevosia tien päälle. Kolme ty-
kistöupseeria suurine kartta-
laukkuineen ja sivulla riippu-
vine kojeineen käveli lähei-
syydessä seuraten miesten
puuhaa. Tien vastakkaisella
puolella havaittiin muutama
teltta ja laavuja.

Yhtäaikainen tulenavaus!
Upseerit kaatuivat samoin

suurin osa miehistä sekä val-
jakkohevoset. Yksi kuorma-

tautumisesta. Uusi kokoontu-
minen tapahtui 1,5 km taem-
pana olevassa maastokohdas-
sa.

KIo 13.30 oli osasto jälleen
koossa, minkä jälkeen se lähti
hiihtämaän tukikohtaansa. Pa-
luumatkalla tavattiin 2-miehi-
nen vihollispartio, joka tuhot-
tiin.

Seuraavana päivänä uusit-
tiin väijytys ja tuliylläkkö
maantielle. Osasto lähti liik-
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AAKE KAARNAMA

Viimeinenkin yritys
epäonnistuu.
Aukeassa maastossa
ei voi edetä ilman
tulitukea, joka
supistuu
muutamaan
Iumihankeen
tukehtut'aan kevyen
heittimen
kranaattiin.
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ja hirnnrc:iii kuunhohdetta.
Ajattclen kaikcnlaista. Hn
enää ota asioila yhtä raskaasti
kuin aikaisenrrrrin. Alan jo ol-
la t()llulrul tLihärr solinriscen.
Se on alkanut tunlua ainoalta
rnahd«rlliselta honrrnalta. Lo-
mallepääsykään ei eniiä tunnu
askarruttavan mieltä. En ota
enää mitään syvrilliseltä kan-
nalta pohdittavaksi. Tämä
kaikki tuntuu aivan luonnolli-
selta. jokapäiväiscltä clänräl-
tä. Vastaiskuun valnristaulu-
minen, pitkä odotus, kylnriin
kärsinrinen. itse taistelu. nrah-
dollinen kaatunrinen. kaikki
()n perin yksinkerlaista Ja
luonnollista

Edestä alkaa kuulua ampu-
rnista. kk-sarjoja ja kivääritul-
ta. Lu()teja suhahtelee täällä-
kin- vaikka cdessämmc on li-
heiiä nretsiiä.

Nyt kuuluu jo kranaattien
räjähtelyä. Saamme käskyn
lähteä eteenpäin.

Lähcstynlme rikkinäistä
metsänreunaa, jonne putoilee
kranaatteja. l-ähdernme juok-
semaan yli katkenneiden ok-
sien ja kaatuneiden runkojen
päästäksen.rn.re hyökkäysläh-
tiilinjallc. Joukkueet ohjataan
määrättyihin paikkoihin. Mi-
rrun joukkueeni ohjataan erään
hajonneen korsun tai kk-pe-
säkkeen luo.

Asetunrme ahtaaseen yh-
dyshautaan ja jäämme odotta-
maan hyökkäyshetkeä. Myös
reservivänrikki Teodor Mart-
tisen lll Joukkue saapuu sa-
maan yhdyshautaan. Ihmette-
lernme. miksi molemmat
joukkueet on määrätty samaan
paikkaan. Tulisipa nyt kra-
naatti tähän hautaan. jossa on
miestä toisessaan kiinni!

Nousen pois yhdyshaudas-
ta. Tarkastelen edessä olevaa
maastoa, jota kuu himmeästi
valaisee.

Aukea pelto, täynnä kra-
naattien tekemiä kuoppia.
viettää loivasti järven rantaan,
jonne on matkaa noin kolmi-
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Kuinkahan pääsemme tuosta yli?

JATKOA ED. NO:STA

VIELÄ KERRAN
Marssittuamrne jonkin matkaa
tiellä havaitsinrme punertaval-
la iltataivaalla vihollisen tri-
hystyspallon. Oli siis poiket-
tava tieltä ja kierrettävä rnet-
sän kautta.

Yö saapui ja tuli pimeä.
Komennettiin pysähdys.
Jäin.rme tiheään metsään odot-
tamaan.

Edessä tuntui olevan vielä
hiljaista. Pojat juttelivat pic-
nissä ryhmissä ja kävelivät
lämpimikseen. Kuu nousi tai-
vaalle rnetsän takaa. Odotus
tuntui muodostuvan pitkäksi.

Kävelen suometsässä, joka
on täynnä salaperäisiä varjoj:r
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sensataa metriä. Palaneiden
rakennusten rauniot ja koivuja
kasvava kuja erottuvat musti-
na vaaleaa hankea vasten. Ne
ovat meidän ja rannan väli-
mailla. Siellä jossakin rau-
nioihin kaivautuneina ovat vi-
holliset.

Ennen raunioita erotan vie-
lä piikkilanka-aidan häämöttä-
vän. Kuinkahan pääsemme-
kään siitä yli?

Oikealla tekee metsänreuna
polvekkeen jatkuen aina jåir-
ven rantaan saakka. Sieltä pi
täisi pataljoonamne 2.Komp-
panian hyökätä reserviluut-
nantti Leo Vartiaisen johdol-
la.

Meille on annettu ainoaksi
ohjeeksi edetä sillä tavoin, et-
tä kuu jää efuvasemmalle.
Minkäänlaisia muita ohjeita
tai tavoitteita ei taaskaan ole
annettu. Emme tiedä mitään
vihollisen asemista ja pesäk-
keistä. Jossakin noiden rau-
nioiden ja rannan tienoilla nii-
den pitäisi olla.

Sovin Marttisen kanssa sii-
tä, että hänen joukkueensa
hyökkää hajonneen pesäkkeen
oikealta puolelta ja minun va-
semmalta.

Luoteja suhahtelee liiheltä.
Oksia putoilee pienistä petä-
jistä, joita kasvaa täällä har-
vakseen.

Marttisen pikakivä:irimies
korpraali Taito Jiinis kiipeää
pesäkkeen katolle ja asettuu
valmiiksi tukeakseen hyök-
käystiimme.

SURKEA
"TYKISTö.
VALMISTELU"
Nyt kuuluu suhinaa ilmasta.
Aivan kuin muuttolintujen
parvi liitävät omien kranaatin-
heittimiemme ammukset ylit-
serune ja putoavat jäälle tai
rannalle.

Niitä tulee vain muutamia,
vaikka meille on sanottu oman
tykistömme ampuvan keski-
ryksen vihollisen asemiin en-
nen hyökkäyshetkeä. Nekin
tuntuvat menneen yli. Nauret-
tavan mitätön tulivalmistelu!

Kun "keskitys" on lakan-
nut, on meidän aikamme tul-
lut.

Meistä oikealla näkyykin

vaaleata hankea vasten tum-
mia hahmoja, jotka etenevät
tiheänä ketjuna. Muutamat
näyttävät kaatuvan vai
ovatko he vain viilillä heittäy-
tyneet hankeen pitkälleen?
Siellä ovat siis meikäläiset jo
låihteneet hyökkäiimään ja
mielestäni ihmeen halukkaasti
koko joukolla. Ja vieläpä noin
vapaasti. Varmaankin siellä
on joku isompi kiho, kenties
itse pataljoonankomentaja
mukana.

Emme mekään halua jäädä

MJHIN JAI
JOUKKUE?
Juoksen pistooli kädessä kra-
naattikuopalta toiselle. Näin
pääsen ensimmäiselle rauniol-
le, erään kellarin taakse.

Vilkaisen taakseni niihdiik-
seni, seuraavatko mieheni
mukana. En kuitenkaan erota
ketään. Ehkä ne sieltä kuiten-
kin vähitellen luovivat kuop-
pia pitkin, mielestäni tosin
liian varovasti.

Kun en kellarin takaa ha-

Pentti Puhakan huutavan ni-
meäni etuoikealta. Vastaan ja
liihden kävelemään edelleen.

Omat joukkomme ovat siis
oikealla päässeet jo noin pit-
källe. Vihollisia ei siis ole
sielliikään vielä.

Tulen noin sata metriä le-
veän aukeaman laitaan. Seiri

toisella puolen etuvasemmalla
erotan joitakin rakennuksia tai
raunioita sekä lehtikujan. Nyt
totean, että viholliset ovatkin
juuri siellä - näen suuliek-
kien leimahtelun selvästi.

Tulta alkaa tulla yhä kii-
vaammin. Parasta on hakea
suojaa. Menen aukean laidas-
sa olevien raunioiden taakse.
Sinne tulee muitakin komppa-
niamme miehiä. Ne ovat
Marttisen joukkueesta ja osa
omianikin. Kapealla kaistalla
raunioiden välissä ovat jouk-
kueet jo nyt menneet sekaisin.

Havaitsen nyt, että hyök-
käysjoukkomme muodostavat
puoliympyrän muotoisen lin-
jan, joka koettaa edetä viholli-
sen hallussa olevaa taloryh-
mää kohti. Oikealla on osa
niihtävästi päässyt jo rantaan
saakka.

Lähden eteenpäin jälleen.
Juoksen kranaattikuopalta toi-
selle ja pääsen etenemään tåillä
tavoin parikymmentä metriä
aukealle.

huonommiksi ja arkailemaan
tänne metsänreunaan. Nousen
ylös ja alan kahlata pois met-
siköstä. Käsken miesteni seu-
rata.

Lähimmät talojen rauniot ja
perunakellarit ovat vajaan sa-

dan metrin päässä. Kun meille
ei ole selostettu vihollisen si-
jaintia tarkemmin, otaksun
niitä olevan jo näissä liihirau-
nioissa. Sieltä ei kuitenkaan
näytä tulevan tulta.

vairse mitään liikettä, liihden
eteenpäin.

Vihollinen ei tunnu erikoi-
semmin ampuvan. Saamme
vain harvanlaista tulta vas-
taamme. Vasemmalta näyttää
toimivan joku konekivääri.
Ehkä se on omia. Taakse met-
sän reunaan putoilee vielä vi-
hollisen kranaatteja.

Kävellessäni raunioiden Io-
mitse kuulen IV Joukkueem-
me johtajan reservivänrikki

. Mutta kuopat loppuvat tä-';' hän ja vihollistuli kiihtyy. Kk-
suihkut vinkuvat ilmassa tai

- pöllyttävät hankea.
Pohdin tilannetta kuopassa-

ni. Miehet yrittävät myös ede-
tä kuoppia myöten.

HYöKKÄYS
PYSÄHTYY
Kolmannen joukkueen korp-
raali Eino Marttinen ja sota-
mies Veikko Tiainen hyppää-
vät samaan kuoppaan, missä
minåikin olen. Jäämme yhdes-
sä sinne toistaiseksi.

Vasemmalla ampuu joku
konekiväiiri erään kellarin ta-
kaa. Erotamme suuliekin.
Luultavasti joku omia.

Liihimmän rauniokasan
taakse tulee myös miehiä ko-
nekiväiirin kanssa. He ennät-
tävät ampua pari sarjaa, kun
vihollinen huomaa heidät ja
avaa tulen sinne. Suihkut ra-

.'4.
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Eteenpäin!

Vihollisen tuli pakottaa matalaksi
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pistavat rappausta uunin ja sa-
vupiipun kupeesta. Väliin jo-
ku suihku pyyhkii omankin
kuoppamme reunoja. Ei tässä
sovi kovin vapaasti katsella
maisemia.

Oikealla meistä on matala
oja, joka johtaa raunioilta alas
rantaan. Näemme joukon mie-
hiä pyrkivän sitä pitkin etene-
mään. Mutta miksi he eivät
käytä ojan tarjoamaa. tosin
vähäistä suojaa hyväkseen,
vaan kävelevät jonona aivan
pystyssä vihollisen kk-tules-
sa? Vihollinen näyttääkin
huomanneen osaston ja suun-
taa tulensa sinnekin. Pian jää-
kin kaksi etenevistä miehistä
hangelle toisten onnistuessa
pääsemään suojaan aukean
taakse.

HAAVOITTU.
NEEN KUOLEMA
Toinen kaatuneista alkaa huu-
taa apua. Tunnemme äänestä
hänet minun joukkueeni sota-
mies ,Sulo Väkeviiksi.

On vaarallista mennä häntä
auttamaan. Aukea on viholli-
sen kiivaan tulen alla. Mutta
eihän toveria voi jänää sinne-
kään. Epäröimättä syöksyvät
korpraali Marttinen ja sota-
mies Tiainen häntä hakemaan.

Ja ihme kyllä 
- 

heidän on-
nistuukin raahata haavoittunut
kuoppaamme.

Jalkaan on sattunut. Reisi-
luu on poikki ja haavasta vuo-
taa verta kovasti. On tehtävä
puristusside sen yläpuolelle.
Vaikeaa on sen tekeminen
pelkillä ensisiteillämme sa-
moin kuin haavan sitominen-
kin.

Pakkanen on kova. Emme
voi ryhtyä haavoittunutta rii-
sumaan, varsinkin kun hän
valittaa kylmää. Liikkuminen
on kuopassa lisäksi hankalaa.
Meille neljälle se on liian pie-
ni ja vihollinen ampuu koko
ajan kiivaasti. Sidommekin
vain vaatteiden päältä. Liihe-
tän lisäksi Tiaisen hakemaan
lääkintämiestä.

Haavoittuneen voimat näyt-
tävät kuitenkin loppuvan.
Heikoksi käyneellä äänellä
hän arvelee itsekin tämän ole-
van menoa. Koko ajan on
meidän katsottava kuolin-
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kamppailua voimatta millään
tavoin auttaa.

Pian valittelut loppuvatkin.
Toteamme hengen paenneen.
Jälleen yksi hyvä toveri ja so-
turi on poistunut joukostam-
me.

Tiainen ei näytä edistyvän
yhtään. Me emme voi lähteä
hyökkäiimään aukean yli. En-
nen kuin olisimme päässeet
sen loiselle puolelle. olisimme
kaikki maanneet kaaluneina
hangella. Vihollisella näyttää

.t
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olevan liian paljon konetuli-
aseita. Tarvittaisiin kunnolli-
nen tykistön tuli-isku niiden
lamauttamiseksi.

Odotan, että hyökkäys ran-
nan puolella edistyisi, jolloin
mekin voisimme liittyä siihen
silloin kun siellä päästäisiin
vihollisen asemiin saakka.
Kuitenkin alkaa näyttää siltä,
ettei sielläkään päästä eteen-
päin.

Pari valkoista valorakettia
kohoaa ilmaan meikäläisten
puolelta. En tiedä, mitä se tar-
koittaa. Mitään ei kuitenkaan
näytä tapahtuvan.

Korpraali Marttinen innos-
tuu ampumaan kiväärillään
useita laukauksia erästä kone-
kiväärin suuliekkiä kohden
ehkä paremminkin osoittaak-
seen kiukkuaan ja toiminnan
haluaan kuin uskoakseen sen
mitään auttavan.

Nyt saapuu Tiainen lääkin-
täsotamies T. Hyötyliiisen
kanssa mukanaan pieni vesi-
kelkka. Se on kuitenkin jo
myöhäistä. Ruumista on vai-

kea ruveta upottavassa han-
gessa raahaamaan vihollistu-
lessa. Lähetän sen vuoksi lää-
kintämiehen pois. Taistelun
jälkeen sain lietää. että tuo
hiljainen mies, joka tunnusti
meille pelänneensä tullessaan
tänne, oli myös saanut uhrata
henkensä päästyään takaisin
metsänreunaan. Kranaatti oli
surmannut hänet yhdessä
erään komppaniamme tähys-
täjän, sotamies Blomin kans-
sa.

z_'

Näemme taas valoraketin
kohoavan ilmaan takanamme
metsänreunassa. Meikäläiset
ovat jo tainneet vetäytyä pois.

Mitään ilmoitusta emme ole
saaneet. Lähetän sen vuoksi
Marttisen ottamaan selvää
asiasta. Hän palaa eikä ole
nähnyt enää ketään.

Kun omalla puolellamme
tuntuu kovin hiljaiselta, alkaa
minua arveluttaa se, että mei-
käläiset todella ovat vetäyty-
neet takaisin ja ehkä viholliset
nyt puolestaan lähtevät liik-
keelle. Meitä saattaisi silloin
uhata saarroksiin joutuminen
lumipyryssä. Päätän sen
vuoksi lähteä.

Ennen lähtöä Marttinen
kuitenkin vaihtaa huopikkaita
kaatuneen Väkevän lq2n556 

-Väkevällä kun on jaloissaan
aivan uudet ja Marttisella taas
ahtaat ja kuluneet.

Sitten lähdemme kyyryssä
juosten taaksepäin. Emme
kuitenkaan välitä pitkälti kyy-
ristellen kulkea, vaan upotta-

a Haavoittunutta on yritettävä auttaa
r varKeassaKrn parKassa

Tämä aseveli ei enää ole avun ta-
voitetlavissa

t
e

ON ANNETT
PERIKSI

AVA

Taivas oli tällä välin mennyt
pilveen ja alkanut pyryttää.
Vihollinen ampuu yhä umpi-
mähkään peläten kai ylläkköä.
Siitä ei nyt kuitenkaan enää
tule mitään. Hyökkäys on ty-
rehtynyt. joukot hajallaan ja
sekaisin. Useita johtajista on
kaatunut tai haavoittunut.

Vastaiskuyritys on jälleen
epäonnistunut.

vassa hangessa kävelemme
rauhallista tahtia vihollisen tu-
lesta huolimatta. Arvelemme,
etteivät ne varmaankaan saa
osumaan tällaisessa sakeassa
lumipyryssä.

Oinalan paise jäi edelleen-
kin vaivaamaan. Myöhem-
minkin sitä yriteniin vastais-
kuilla puhdistaa, mutta aina
pääsi sinnikäs vihollinen jäl-
leen pureutumaan tuohon vai-
keasti puolusteft avaan kylään.

n



KUNSUMMURIUI
NIILO NIILES

Vehmaan miesten
komppania iäi
13.2.40 suurhyök-
käyksen jalkoihin.
Vihollisen panssari-
vaunut murskasivat
puolustajan, jonka
oli suuria tappioita
kärsien annettava
periksi.
Vastaisku alkoi kui-
tenkin välittömästi.

o
HELMTKUUN r r. pÄtvÄN
illalla 1940 lähti Jalkar'äkiryk-
mentti l3:n II Pataljoona hiih-
täen liikkeelle Kämärän ase-
man pohjoispuolelta Metsän-
vartijan alueelta. Hämärissä
painuttiin ohi Kultakummun
Lähteen Iohkon suuntaan kär-
lessä 6.Komppanian I .Iouk-
kue.

Matkan tarkoitusta ei ollut
vielä ilmoitettu. mutta sitä ei
ollut vaikea arvata.

On mclkcin täysi pimeys.
Tupakointi on kielletty.

Akk iii tulee pysähtymiskäs-
k1 . sitten tä1,skäännös ja pala-
taan Kultakummun maastoon.
jossa slamme käskyn yöpyä

6.Komppania 1,öpyi havu-
talleissa. jotka olimme itse
YH:n aikirna rakenraneet. Ei-
väthän ne juuri lämpimiä ole,
mutta antavat sentään tuulen
suojan pakkasessa. Tallit oli-
vrrt olleel tiir iissi kär tössä.
Maalattialla olleet kokkareet
potkitaln vain syrjriän ja pai-
ilr.rti.tan maata täysissä tami-
ne issa.

Seuraavan päivän iltapäi-
vällä lähdetään taas liikkeelle
Lähteen tien suuntaan. Suksi
tekee omituisen ladun kra-
naattien räjähd1'sten nokea-
maan lumeen. Puhdasta lunta
ei enää olc.

56

P1,sähd1'tään.
6.Kornppania saa käsk1'n

edetä suunnassa 27.00 tavot-
teeseen ja puhdistaa välimaas-
to vihollisesta. Muu pataljoo-
na jatkaa Majajoen suuntaan.

Käsk1nannon aikana pu-
toaa lähelle muutamia kra-
naatteja. Komppaniasta haa-
voittuu viisi nriestä, joita läh-
detään kuljettamaan taakse.

ETEENPÄIN!
Komppania lähtee liikkeelle, I
J«rukkue jälleen kärjessä. Ta-
votteena on ty,hjä taisteluharr-
ta. jossa on kertoman mukaan
p:rikalla vain yksi oma mies.
haavoittunul ruotsinkielinen
I uutnarrtti konepistooleineen.
Huhuja puolustusaseman mur-
tumisesta on liikkeellä.

4. 'f

Eteneminen jatkuu. Tulee
eteen kaivantoja, jotka havai-
taan omiksi tykistöasemiksi ja
ohite taan .

Vihollisen puolelta tulee ly-
h1't t1 kistiikeskitys, joka von-
kaisee vlitsemme. Omat tykit
vastaaval heti aivan takaamme
niin että liihtijlaukausten paine
koskc'c- korviin.

N) t ()n jrr tä1 sin pimeää.
Välillä p1sähd1,tään. tarkiste-
taan vhtevclet ja taas jatke-
taan.

Sitten cnsimmiiiset miehet
pysähtt,vät: edessä on I1'hjii
ampurnahauta. Olemme tavot-
teessa ja jäämmc tähän. Mo-
lemmilla puolillamme on rrk-
mcnttinrmc I Pulaljoonan mie -
h iri.

Vihollinen laskettelee sil-
loin täll(iin konekir äärisarjan.

johon vastaamme 
- 

eipä se

ranja olekaan kovin kaukana.
Saapahan sitten nähdä kun
lamu valkenee...

Yö on tähtikirkas ja pakka-
nen kova. Yritetään nukkua
taisteluhaudan pohjalle ja reu-
noihin kair etuissa kuopissa.
Korsuja ei ole Iähellä. Ääneen
c-i saa puhua vihollisen vuok-
si.

Raskasunisimpia on herä-
tcltävä. jotta eivät jäätyisi
nukkuessaan. Kaikkia pale-
lce. nrutta kukaan ei murise.

Lopulta alkaa aamu valjeta.
Edessä häämöttää piikkilan-
kaestettä. jonka takana näy't-

tää olevan h1ökkäysvaunues-
tekaivanto. Sen takaa n()usee

sieltä täältä savua ia pian al-
kaa estekaivannossa räiähdel-
Iä.

Vihollinen on :iis io este-
kaivanntr:rrr ir Iek.'e ilmeises-
ti tierä hr iikkär rr aunuilleen.
Meitlän ureillrntme ei voi
aluc-elle arnpua.

Jo alkea rniehiä liikkua es-

tc'en sir uilla ja reunallakin.
Matlae on nelisensataa meriä
ja poiat :aarat mieluisaa aa-

r.r.rupuuhau: kir'äärit napsahte-
l!-\ rit pakkasessa. pojat tähtää-
\ 11t Ilrkrsti ia laukovat asei-
raan. Siellä täällä näyttääkin
vanja tuupertuvan. Nyt yhtyy
lcikkiin sivurnmalla oleva ko-
nekir äärikin vetäen pitkää
sarjaa.

Tähän jäädään asemrin

Mitä on edessä?
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TANKIT, NE
HELVETINKONEET
Vihollisen jalkaväki ei lähde
liikkeelle. vaan katoaa esteen
taakse. josta alkaa vilahdella
hr ökkäysvaunujen s ilhuetteja.
Muuan suuri rumilus ajaa ase-

maan ja alkaa ampua sekä ty-
keillään että konekivääreil-
lään.

Tuli elämää maisemiin -luodit ja kranaatit vonkuvat ja
ujeltavat korvissa! Lähetetään
ilmoitus komppanian päälli-
kölle.

-t<ö

N1't alkaa suuri hyökkäys-
vaunu liikkua eteenpäin kai-
vantoa kohti. Esteen harjalla
se keikahtaa uhkaavasti -mutta tulee 1,1i.

Se ottaa suunnan suoraan
meitä kohti. Jokaiselle alkaa
selvitä, ettei alueella ole pans-

sarintorjunta-aseita - niiden
olisi pitänyt jo sanoa sanansa.

Mikä on meillä kiväärimie-
hillä edessä?

Iso vaunu vyöryy eteenpäin
sy) täen koko ajan kaikilla
aseillaan tulta ja kuolemaa.
Sen antamat kranaatit lentävät
vielä yli, mutta konekivääri-
suihkut pyyhkivät taisteluhau-
dan reunaa.

Nyt se tulee lankaesteelle!
Paalut murtuvat sen alla

kuin tulitikut. Verkkaan mutta
varmasti se vyöryy eteenpäin
syvässä lumessa koko ajan
ampuen kaikilla aseillaan.

Sitten - ison rumiluksen
perässä alkaa jonossa ryömiä
useita pienempiä vaunu ja.
mutta ne jäävät kauemmaksi.
Ensimmäinen, se suuri. tulee
suoraan nel jännen ryhmän
asemia kohti. Sen katolla hei-
luu notkea antenni.

Tulee kiire - missä ovat
kasapanokset ja polttopullot? !

Ne tuodaan. Molempia la-
jeja oli joukkueella kaksi.
Torjuntaan määrätyn ryhmän
johtaja Erkki Muggo saapuu
luokseni.

Odotetaan - tuleeko yli
haudasta ja osuuko juuri mei-
dän kohdallemme?

Vaunu pysähtyy 50-60
metrin päähän, kasapanoksen
he ittoe täisyyden ulkopuolelle.
Olisi väärin määrätä joku sitä
tuhoamaan - syvässä lumes-
sa ja avomaastossa hän ei ehti-
si ennen kuolemaansa ottaa
montakaan askelta.

Toiset pienemmät vaunut
ryhmittl,vät ison rumiluksen
molemmille puolille. Enää ei
juuri voi tähystää muuta kuin
aivan ll,hyen silmänräpäyksen
kerrallaan.

TAPPOMEININKIÄ
Koko vaunurivistö avaa tulen
ja alkaa kaamea leikki: kra-
naatit kvntä\'ät jatkuvasti tais-
teluhaudan reunaa. Hiekka
lentää hautaan. Konekivääri-
suihkut pyyhkivät nuollen
haudan reunaa lakaisten alas
kaiken mikä vähänkin kohot-
tautuu. Kaikkien on pakko
painautua haudan etureunaa ja
pohjaa vasten.

Oli outo tunne olla ilman
suojaa ja tehokasta asetta vau-
nujen armoilla. Tilanne alkaa
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Vihollinen on jo estekaivannossa ja valmistautuu jatkamaan hyökkäystä
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tuntua toivottomalta. Tämä on
kai sitä mitä sanotaan pelok-
si...

Tuota tunnetta ei kuiten-
kaan saa päästää hallitsevaksi!
Ei se pääsekään meitä lamaut-
tamaan.

On korvia repivä meteli ja
melske. Räjähdykset ovat ma-
taloitlaneet haudan eikä se

enää juuri anna suojaa.
Lähetän miehen kysymään,

voisimmeko siirtyä vähän va-
semmalle. - Ei, vain pahim-
milta kohdilta voi tilapäisesti
väistyä.

Mikä on pahin kohta, kun
kaikki on samaa kiehuvaa hel-
vettiä?

Oikealla huudetaan lääkin-
tämiehiä. Haavoittuneita on
paljon. Heitä alkaa tulla ryö-
mien melkein olemattoman
taisteluhaudan pohjaa pitkin ja
ohjataan vasemmalle II Jouk-
kueen alueelle.

Seuraako vihollisen jalka-
väki jo vaunuja? Yritän silloin
tällöin nopeasti ja varovasti
tähystää eteen. Ketään ei näy.

Nyt lähtee iso tankki liik-
keelle ja ylittää taisteluhau-
tamme kauempana oikealla.
Pienemmät pirut suojaavat sen
etenemistä tulellaan.

Iso on jo päässyt haudan yli
kasapanokseen heittomatkan
ulkopuolelle ja aloittaa sieltä
tulen mataloittaakseen hau-
taamme edelleen.

Tekipä se pahaa jälkeä
mennessään asemien läpi! Oi-
kealta alkaa tulla miestä, ter-
vettä ja haavoittunutta, ryö-
mien vasemmalle. Sieltä tulee
muiden mukana alikersantti
Artturi Miikelii toinen jalka
murskana. Koetan ohjata hän-
tä lääkintämiesten suuntaan

- muuta en voi. Tulee sääli
poikaparkaa, ystävää ja naa-
puria siviilissä.

Haudan mutkassa heiluttaa
Veikko Vuoksento kättään ky-
syen lupaa siirtyä vasemmal-
le. Mies on hiekan peitossa,
mutta ei ole haavoittunut. -Mistä tuo hymy näin tiukassa
paikassa? Ehkäpä sen aiheutti
jännityksen laukeaminen mie-
hen päästyä pois vieläkin pa-
hemmasta tilanteesta.

Lemmilii tulee kasvot veren
ja hiekan peitossa:

- Ei minus mittä vikka ol,
mä jourusi santkasa aI...
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Koetetaan puhdistaa miestä
yhdessä haudan pohjalla maa-
ten. Ei hänestä suurempaa vi-
kaa löydy, verille naarmuun-
tuneet kasvot tulevat kuta-
kuinkin entisen näköiseksi.

Olin jo aikaisemmin kehot-
tanut alikersantti Pentti Aulas-
ta siirtymään vasemmalle
huolehtimaan sinne kokoontu-
neista miehistä.

Pienempiäkin vaunuja on jo
päässyt haudan yli. Yksikään
niistä ei tullut tuhotuksi ylit-
täessään asemiamme - kun-
non torjunta-aseita kun ei ol-
lut.

ON ANNETTAVA
PERIKSI
Rytinä ja räiske jatkuu entistä-
kin kiivaampana. Vihollisen
jalkaväkeä ei vieliikään näy.

Tulisivat jo, pirut, niin lop-
puisi tuo helvetillinen kranaat-
tituli - mutta ei! Ei niin ar-
maan ainuttakaan vanjaa läh-
de liikkeelle ja vaunujen tem-
mellys jatkuu murhaavana
haudan molemmin puolin -kuitenkin hitaasti ja varovasti,
pelkäävät kai vielä jonkun
olevan elossa möyhityissä
montuissa.

Nyt on kyllä pakko väisryä
näiltä sijoilta vasemmalle! Tä-
hän asti olen säästynyt suu-
remmilta kolhuilta. Nyt siirty-
vät pienemmät vaunut yhä lä-
hemmäksi - 

jo rävähtää val-
lin reunassa aivan kohdallani
ja peityn hiekan ja lumisohjon
alle. Kaivaudun esiin ja siir-
ryn vasempaan päin. - Taas
rävähtää ja jäät1'neitä maakok-
kareita lentää päälleni. Koet-
telen jäseniäni 

- ei mitään
vahinkoja.

Siirtyessäni II Joukkueen
asemiin totean senkin väisty-
neen vasemmalle III Jouk-
kueen lohkolle. Mutkan takaa
ilmestyvät kuitenkin näkyviin
Erkki Muggo ja Erkki lalava.
Ei vaihdeta monta sanaa.

- Hyökkäisi nyt tuo van-
jan jalkaväki viimeinkin!

- Eipä vaan vieläkään...
On saatava yhteys vasem-

malla olevaan komppanian
päällikköön ja vielä jäljellä
oleviin omiin miehiin. Ryö-
mimme kolmisin vasemmalle.
Toisen joukkueen äskeinen
paikka on tyhjä, mutta jo kol-

Summan taisteluhautoia iatkosodan

mannen joukkueen kohdalla
on hauta tupaten täynnä mies-
rä.

Alamme seurata taakse vie-
vää yhteyshautaa. Se ei anna
paljoakaan suojaa, koska se-
kin on ammuttu matalaksi. Si-
tä on käytetty haavoittuneiden
evakuointitienä: haudassa on
edelleen tyhjiä ja verisiä ah-
kioita sekä ruumiita, joita ei
ole ehdiny viedä pois. Haa-
voittuneiden suöjapaikkana
käytetty seulaksi ammuttu
teltta on lohduttoman näköi-
nen - lääkintämiehilldkin on
ollut raskas urakka.

Taistelulähettini Keijo Au-
lanen nojaa kalpeana lumival-
liin. Hän on ryöminyt tänne

aikana

viimeisillä voimillaan saa-

tuaan konekiväärisuihkun jal-
koihinsa. mutta ei ole vielä
saanut minkäänlaista apua.
Poika ei juuri valittele:

- 
Janottaa.. .

Tähän lumir alliin loPPuu
keskeneräinen thtelshauta.
Yritän lohduttaa näkösuojassa
olevaa entista oppilastani ja

taistelulähettiäni ja lupaan toi-
mittaa lääkinrämiehiä avuksi
he ti kun r ain saan jonkun
kiinni. Hänen siirtämisensä
kolmenkaan miehen voimin ei
ole mahdollista tässä avo-
maastossa - lksi panssari on
jo ampumavalmiina etuva-
semmalla.
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VIELA KERRAN
TULEN ALLA
Keijo jää siis suojaansa ja me
kolme lähdemme pyrkimään
aukean yli kohti kauempana
olevaa metsänreunaa, jonne
olisi yritettävä päästä väijyvän
panssuuln huomaamatta.
Konttaan lumessa niin no-
peasti kuin ikinä pääsen.

Akkiä tunnen päässäni
kumman heilahduksen - sit-
ten ei mitään.

Herätessäni tunnen jotakin
kosteaa ja liimmintä valuvan
kasvoilleni. Huomasin päästä-
ni valuvan runsaasti verta.

Olen edelleen panssarien
tulialueella eikä liikkuminen
ole kovin terveellistä. Liikut-
telen kuitenkin varovasti vuo-
ron perään kumpaakin kättäni
ja jalkaani ja totean ne toimin-
takykyisiksi. Sitten saan ky-
pärän päästäni ja huomaan sen
oikean sivun repeytyneen
auki. Verta valuu runsaasti
myös suun ja nenän kautta.
Sitten kaikki taas pimenee.

Jossakin vaiheessa olen taas
tajuissani. Mieleni valtaa voi-
makkaana merkillinen ajatus:
Menköön minunkin henkeni,
kun on menn),t niin monen
muunkin ! Kompuroin pys§,)'n
ja alan horjua kohti metsän
reunaa.

- Painu matalaksi ja tule
ryömienl huutaa Erkki Muggo
hätäisenä metsän reunasta.

Jatkan matkaa merkillisessä
sekavuustilassa ja pääsen kuin
pääsenkin puiden suojaan.
Molemmat Erkit ottavat minut
hoiviinsa ja raahaavat johon-
kin korsuun, joka on täynnä
haavoittuneita. Siihen loppuu
taistelu minun osaltani.

Jälkeenpäin olen saanut tie-
tää, että komppanian jäljelle
jäänyt osa oni I Pataljoonan
mukana uljaasti osaa vasta-
hyökkäykseen menetettyjen
asemien takaisin valtaamisek-
si. Taisteluhautojen vyörytys
jatkui iltapimeään saakka.

Komppanian tappiot päivän
taisteluissa oliv at 22 kaatunut-
ta ja 27 haavoittunutta, minkä
lisäksi yksi aliupseeri ja 7
miestä joutuivat vangiksi. Pie-
nen Vehmaan pitäjän anti va-
pauden alttarille oli raskas. !

KASKU KIERTÄÄ

o
RAJANSA
KAIKELLA
Amerikassa kehitettiin
valtava tietokoneprojek-
ti, jolla piti selvittää, ku-
ka voittaisi mahdollisen
kolmannen maailmanso-
dan. Tietokoneeseen
syötettiin vuosikausia
tietoja Naton ja Varsovan
liiton väkiluvusta, teolli-
suuskapasiteetista, raa-
ka-ainevaroista, puolus-
tusbudjeteista ja monista
muista'asioista sekä nii-
den vaikutuksesta tule-
vaan sotaan.

Lopulta kaikki oli val-
mista. Projektia johtava
kenraali astui koneen ää-
reen ja painoi nappia.
jonka piti saada kone
vastaamaan miljoonan
dollarin kysymykseen
sodan voittajasta.

Kone työskenteli ai-
kansa ja alkoi sitten kir-
joittaa vastausta. Jännit-
tyneet ohjelmoijat vetivät
nauhan koneesta. Siinä
oli ainoastaan yksi sana:

- 
Yes.

Kenraali, joka oli jo
ehtinyt perehtyä tietoko-
neen toimintoihin, painoi
nappia "TARKISTA
VASTAUS". Kone työs-
kenteli jälleen aikansa ja
vastasi sitten:

- 
f$, §i7.

Kerää Kansa taisteli
-lehtesi vahvaan
vuosikertakansioon
Kansa taisteli -lehden ainutlaatuiset ja omaperäiset
kertomukset kiehtovat lukijaansa vielä vuosienkin jälk6en.
Parhaiten lehtesi säilyvät siisteinä ja järjestyksessä omassa
vahvassa kansiossaan. Yhteen kansioon mahtuu koko
Kansa taisteli -vuosikerta.

Kansa taisteli -vuosikertakansio
maksaa vain 18 mk/kpl
(+ postitus- fa käsittelykulut 5,50/1 kpl,7,OO/2 kpl.)
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Kansa taisteli - miehet kertovat
vuosikertakansiot
TILAUSKORTTI

Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaa-
tuisen lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -vuosikertakansion hintaan
18 mk (+ postitus- ja käsittelykulut 5,50/1 kpl,
7 mW2 kpt)

....kpl
Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran 1e8o I
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Sukunimi Etunimi

Osoite Puh.

Postinumero Postitoimipaikka

! Hinnat ovat voimassa v. 1980 aian.
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tcrpelliinOLI TALVISODAN helmi-

kuun l. päivä. IIma oli tyyni
ja pakkanen kohtalaisen kova,
mutta aurinko tuntui jo vähän
lämmittävän.

Olin ollut joitakin päiviä
joukkueeni I/8./JR 64:n kans-
sa Maksimansaaressa naapuri-
komppanialle alistettuna.
Edellisenä yönä oli kuitenkin
mantereelta tullut luutnantti
Bomanin komppania vaihta-
nut tämän yksikön lepoon ja
mekin olimme tulleet tämän
Klassin komppanian mukana
mantereelle.

Klassin 9.Komppania häi-
pyi jonnekin huoltoon huili-
maan, mutta minun joukkuee-
ni otti jo ennen saareen me-
noamme miehittämämme
Konnunkylän mottia vartioi-
vat asemamme jälleen hal-
tuunsa. Oli sekin tapa levätä!

Joukkueellani oli kaksi
aliupseerivartiota Laatokan ja
Koivusilta-aukion välillä. Tel-
talle siellä ei ollut paikkaa,
sillä puusto oli harvaa ja mata-
laa rantakalliometsää. Sen-
vuoksi telttani olikin Pitkä-
13pn3p-(6!rinojan rauta- ja
maantien välisen kapean au-
kion itäpuolella olevan synkän
metsän suojassa, vähän mat-
kaa aukean reunasta suuren
eteläänpäin nousevan kallion
juurella.

Telttamme ohitse kulki jään
yli Maksimaan menevä huol-
totie, jota mekin käytimme
vartioihimme kulkiessamme.
Meistä pohjoiseen oli noin
700 m:n päässä Koivusilta-au-
kean toisessa reunassa komp-
paniamme II Joukkueen aliup-
seerivartio, jonka latu liittyi
telttani Iähellä äsken mainitse-
maani huoltotiehen.

Kaikki oli aivan rauhallista.
Joukkueeni varajohtaja läksi
toisen puolijoukkueen kanssa
vaihtamaan vartiossa olevat.
Teltalle jäi kanssani vain tais-

Maksimansaaresta
lepoon päässyt
joukkue joutui
t'huilatessaant'

vartioimaan
Koirinojan mottia!
Miehiä oli vähän ja
vartioketju harva,
joten sattui
kaikenlaista.
Tyytyväisin mielin
harventunut joukko
palasi jälleen
"varsinaiseen
sotaan".

telulähettini Antti Lantto ja
kaksi läheisellä kalliolla ole-
van konekiväärin miestä. Tä-
mä ase oli siellä sitä varten.
että sillä voitaisiin häiritä lä-
heisessä Maksiman salmessa
I iikkuvia viholliskolonnia.

Meillä oli runsaasti maini-
tussa salmessa tuhotuista vi-
hollisen huoltokolonnista saa-
tua voita. Paistelin sillä kaura-
puuroannostani kaminan pääl-
lä pakin kannessa ja söin tu-
loksen hyvällä ruokahalulla.

Pistäysin sitten ulkona. Äk-
kiä huomasin meikäläisiä
hiihtävän aika kyytiä II Jouk-
kueen vartiosta päin. Miehet
eivät kuitenkaan sanoneet mi-
tään, joten Iuulin asioiden ole-
van järjestyksessä ja menin ta-
kaisin telttaan.

Ihmettelin vähän tuota hiih-
tohommaa. Kun pian alkoi li-
säksi kuulua läheneviä lau-
kauksia, käskin Lanton käydä
vilkaisemassa, mitä II Jouk-
kueen vartiossa päin oikein on
tapahtumassa.

VIHOLLINEN ON
TELTALLA!
Lantto lähti liikkeelle, mutta
ryntäsi pian takaisin ja huusi:

- 
Nyt on piru irti, ryssä on

ihan lähellä!
Puulauduimme teltasta,

sieppasimme aseemme ja pai-
nuimme suksilla Kankkusen
eli II Joukkueen au-vartioon
päin. Menomme loppui kui-
tenkin jo noin IOO m:n päässä
olevalla matalalla harjanteel-
la, missä suojaava metsä päät-
tyi.

Aivan lähellämme oli tulos-
sa meitä kohti männikössä
ketjussa hiihtäen kymmeniin
miehiin nouseva vihollisosas-
to, josta kajahti silloin tällöin
laukaus.

Mietin kuumeisesti 
- 

mitä
tehdä?

Meitä oli vain neljä ja aseis-
tuksenamme oli pistoolini li-
säksi vain kiväärit. Oivalsin

- 
jollen halunnut tapattaa it-

seäni ja muita 
- 

että liike on
nyt valttia. Niinpä hihkaisin-
kin:

- 
Nyt hiihdetäänl

Ja sitten totisesti hiihdet-
tiin! Vauhtia antoi meille vi-
hollinen kivääreillään 

- )'m-
pärillämme vinkui, vonkui ja
paukkui luotien iskiessä jääty-
neisiin puihin. Se oli kilpa-

JUKKA JALKANEN

hiihtoa kuoleman kanssa, jon-
ka sillä kertaa voitimme. Pää-
simme viholliselta näkymättö-
miin suuren metsän suojaan.

Pysähdyimme tien vieressä
olevan kumpareen luo. An-
noin käskyn:

- 
Me jäämme tähän ase-

miin, mutta Lantto hiihtää
edelleen komppaniaan, missä
selostaa tilanteen luutnantti
Salmelle ja palaa heti takaisin.

Lantto lähti taipaleelle.
Minä katselin meille sopi-

via asemia. joista käsin voi-
simme varmistaa tien suun-
nan, jos vihollinen alkaisi tul-
la tänne päin.

Silloin alkoi toinen kk-mies
puhua itkuisella äänellä:

- 
Minä kun olen oikeas-

taan aseeton...
Katsoin miestä. Näin hänen

olevan aivan tolaltaan, sillä
hän vapisi, väänsi itkua ja sil-
mät harittivat. Huomasin, et-
tei hänestä olisi kovan paikan
tullen mitään apua. Pisti vi-
haksi.

- 
Tuommoisesta miehestä

ei ole mitään apua 
- 

antaa
suksia!

Mies hävisi lu\iin \aatuaan
salamana. Toinen kk-mies
sensijaan oli rauhallinen ja hä-
nen kanssaan otimme asemat.
Jäimme od(rtlelemaan Lanttoa
ja vihollista

KYL}IÄ KÄSKY
Vihollisesta ei kuulunut mi-
tään. mutta sensijaan Lantto
tuli melko lähellä olevasta
komppaniasta ja toi päällikkö-
ni reserviluutnantti Johan

Kirjoittaja vuonna 1942

60



WE

Wesley Salmen käskyn:

- Joukkue on koottava. vi-
hollinen on Iyötävä takaisin ja
au-vartiolinjat palautettava.

Oletin, että olisin saanut
edes Kankkusen Iivistäneen
puolijoukkuegn 4vukssni -vaikka vain tälle kohdalle var-
mistamaan.

Olin kuvitellut turhia. Niin-
pä liihetin Lanton kiertoteitse
noutamaan joukkuetta ja jäin
kk-miehen kanssa varmista-
maan ja seuraamaan tilannet-
ta.

Ilmoitin tämän silminnäki-
jän antaman tärkeän tiedon
luutnantti Salmelle ja pyysin
apua hyökkäyksen suorittami-
sessa. Joukkueeni koko vah-
vuushan oli siihen aikaan vain
vähän yli 20 miestä. Lanton
tuomana vastauksena oli kui-
tenkin vain ensimmäisen käs-
kyn toisto. Päällikkö antoi
kuitenkin vähän toiveita siitä,
että IV Joukkue voisi mahdol-
lisesti avustaa hyökkäyksessä
tien suunnassa.

Päätin jäädä vähäksi aikaa

*
I

ta kaartaen ketjussa teltan
maastoon. Sitten kun on saatu
kosketus viholliseen, annan
jatkokäskyn.

Pääsimme melko lähelle
telttaamme. Sitten saimme ki-
vääri- ja osin sarjatulta teltas-
tamme lounaaseen ehkä 50
m:n päässä rata-aukion reu-
nassa olevalta kumpareelta.
Nyt lähetin pk-miehet luoppe-
rin ja Veikko Ollikkalan va-
semmalle lähemmäksi aukion
reunaa antamaan tulitukea.

Kun pikakiväärit olivat pai-
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koillaan, läksimme etenemään
siten, että Heikkiliin ja Saare-
lan ryhmien edetessä Kumpu-
niemen ja Perttu Lanton ryh-
mät tulittivat ja päinvastoin.
Erinomainen kp-mieheni Ar-
vo Kallijiirvi ja jäyhä Eeti
Lakkal a surauttel ivat konepis-
tooleitaan ja vakaasti etenivät
ja tulittivat vielä muistamani
Arvi Sonkamuotka, Lauri
Back, poromies Heikkilii ia
monet muut.

Näin pääsimme rynnäkkö-
etäisyydelle. Silloin pettivät
vihollisen hermot, sen tuli
heikkeni ja miehiä näkyi nou-
sevan ylös asemistaan. Koh-
distimme nyt raivoisan tulen
näkemiimme lumipukuisiin
olentoihin ja teimme sitten
rynnäkön. Pääsimme kumpa-
reelle.

Vihollinen Iähti pakene-

maan Laatokalle päin Maksi-
man huoltotietä pitkin. Paikal-
le oli jäänyt 4-5 kaatunutta
ja monia näytti kaatuvan vielä
aukiolle paetessaan.

Pian vallitsi hiljaisuus ja
tarkastelimme tappioitamme.
Huomasimme, että vain yksi
mies oli siihen mennessä haa-
voittunut. Hän oli saanut luo-
din hyvin onnellisesti kaulan-
sa läpi ja pystyi itse lähtemään
hoitoon.

Olimme päässeet välitavoit-
teeseen ja ilmoitin siitä komp-
paniaan. Sitten lähetin Vanha-
talon toisen puolijoukkueen
kanssa haravoimaan maantien
ja Laatokan välistä lohkoam-
me alkaen etelästä maantien ja
rautatien yhtymäkohdasta. It-
se jäin toisen puolijoukkueen
kanssa kumpareelle - vihol-
lisiahan voi hyvinkin tulla li-
sää livistäneen II Joukkueen
vartiosta päin, mistä he olivat
alunperin hyökänneetkin.

Kun Vanhatalon osasto oli
haravoimisensa alkupäässä,
tapahtui siellä lyhyt laukaus-
tenvaihto. Sitten tuli rauhallis-
ta. Pian näimme kumpareel-
lemme meikäläisten etenevän
kirkkaassa kuunvalossa au-
kean toisella puolella häiriöt-
tä.

Sitten kajahti taas laukaus
ja eräs meikäläinen tuupertui
maahan. Samanaikaisesti irto-
si erään puun varjosta hiihtävä
olento ja pääsi pakoon.

Kun Vanhatalo oli joukkoi-
neen kohdallamme, minä läk-
sin Lanton kanssa hiihtäen au-
kion ylitse hänen luokseen.
Tielle ja sen varrelle oli kaatu-
nut kymmenkunta vihollista ja
ohi hiihtäessämme koetimme
Lanton kanssa varmistaa, ettei
näistä enää olisi vaaraa. Tu-
limme onnellisesti toiselle
puolelle.

SEKAVAA SOTAA
Silloin kuului Vanhatalon läh-
töseuduilta konepistoolin sar-
joja, jotka pian lakkasivat.
Kiiruhdimme sinne ja ilmeni,
että aikaisemman laukausten-
vaihdon aikana kaatuneista vi-
hollisista olikin toinen ollut
elossa ja koettanut käydä salaa
Vanhatalon sinne varalta aset-
taman konepistoolimiehen
kimppuun. Tämä selitti:
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Vastahyökkäykseen!

Keskitalven päivä kääntyi
pian illaksi ja pimeni yöksi.
Onneksemme nousi kirkas
kuu valaisemaan ja helpotta-
maan toimintaamme.

Varajohtajani alikersanui
Martti Vanhatalon johdolla
tuli joukkueenikin Lanton
opastamana luokseni. Laskin
nyt minulle vieraan urhoolli-
sen kk-miehen menemään ja
kiitin häntä avusta.

Ryhmänjohtajani, aliker-
santti Kumpuniemi kertoi ase-
mistaan aukion reunassa ndh-
neensä hyvin, kuinka viholli-
sen hyökkäysosasto oli tullut:
ensin oli hiihtänyt noin jouk-
kueen verran lumipukuisia
miehiä ja näitä oli seurannut
runsaasti lumipuvuttomia.
Yhteensä arveli Kumpuniemi
ranjoja olleen komppanian
verran.

vielä odottam jos sieltä
todellakin tulisi IV Joukkue.

Mitään ei kuulunut. Mietin
kuumeisesti, mitenkä saisin
meihin nähden ylivoimaisen
vihollisen heitetyksi pois.
Päätin, että jätän tien suunnan
auki - 

jos sieltä hyvinkin tu-
lisi meikäläisiä apuun. Käyn
hyökkäykseen vasemmalta
kaartaen. Oletin vihollisen
olevan teltan seutuvilla.

TELTTA ON
SAATAVA
HALTUUN
Miehiäkin harmitti tilanne.
Meidän kaikkien pakkaukset
olivat teltassa. Kun odottele-
misesta ei tullut apua. annoin
hyökkäyskäskyn, jonka mu-
kaan ensin edetään vasemmal-
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- Tuo toinen perkele ei ol-
lutkaan kuollut, vaan aikoi
käydä kiisiksi!

Nyt oli vihollissotilas var-
masti kuollut.

Tiimän jiilkeen pääsimme
viilikohtauksitta au-vartiolin-
jalle, johon jäimme ja tarkas-
telimme kirkkaassa kuunva-
Iossa etumaastoa. Silloin huu-
dahti eriis miehistäni:

- Tuolla tiellä on varmasti
joku ryssä!

Tarkasti katsottaessa ohitse
kulkevalla maantiellä jonkin
matkan päässä Koirinojan
suuntaan niikyikin jotain ole-
van. Asiaa ei voinut jättää tar-
kistamatta ja niinpä otin tuon
mytyn kiväiirini tähtäimeen.
Laukausta seurannut huuto il-
maisi epåiluulon oikeaksi.

Jätin Vanhatalon aliupseeri-
vartioon toistaiseksi ja låiksin
palaamaan Lanton kanssa ta-
kaisin. Aikoessamme laskeu-
tua tielle sen ylittääksemme
kuulimme aukion toiselta puo-
ielta miestemme huudon:

- Ält<aa iilkää tulko siitä!
Tuossa viilillä on ryssä, joka
ampuu.

Kiersimme näinollen au-
kion palatessamme teltan seu-
tuville. Ilmeni, että tien var-
relle olikin jäänyt ilmeisesti
pahasti haavoittunut viholli-
nen joka huusi - tiillaiselta se

kuulosti:

- Aliii, Aliii.. vai oliko se

ehkä "Staliin, Staliiiin".
Koko ajan mies ampui ki-

väiirillä.
Koetin huutaa heikolla kie-

Iitaidollani:

- Ruki verh! Idi suda!
Vastauksena oli kuitenkin

vain laukaus. Erään miehistä-
ni oli ryömittävä liihelle ja lo-
petettava "tilanne" käsikra-
naatilla.

Nyt ilmoitin komppaniaan,
että sekä teltta että asemamme
ovat hallussamme. Vastaukse-
na tuli uusi käsky, että myös-
kin IV Joukkueen au-vartio on
otettava haltuumme. Sinne
liihti yksi ryhmä ja otti sen
halfuunsa ilman vastarintaa.

Aamulla, päivän valjettua,
tulivat Kankkusen joukkueen
miehet takaisin omaan au-var-
tioonsa ja minun mieheni pää-
sivät vihdoin sieltä pois.

TILAA TÄSTÄ AINOAN
VIIME SOTAMME VIRALLISEN

At HISToR|ATEOKSEN

SuomenSota
1 941-1945

viimeksi ilmestyneet osat 1, 9 ja 10
N?imä arvokkaat, yli 500 sivuiset, nahkaselkäiset teokset
on toimittanut Sotahistoriallisen tutkimuslaitoksen sota-
historiallinen toimisto. Kirjoittajat ovat eri sotilasalojen
asiantuntijoita kuten kenraalimaj. T S Saukkonen, eversti
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LOPPUTULOS
Kun nyt tilanne oli jälleen en-
tisensä, saatoin tehdä edellis-
yön taisteluista laskelmia. Mi-
nun joukkueeni menetykset
olivat I kaatunut ja I haavoit-
tunut, mufta vihollinen oli
menettänyt l6-18 miestä.
Kaatuneilta saimme useita
puoliautomaattikiväåireitä,
mutta ne olivat niin rasvatut,
että toimivat huonosti. Tiimä
seikka pelastikin varmasti
joukkueeni suuremmilta va-
hingoilta.

Telttamme oli - ihmeellis-
tä kyllä! 

- säilynyt kaikkine
tavaroineen aivan entisessä
kunnossa. Vihollisen miehit-
tiimällä kumpareella oli 40 vi-
hollisen valmistamaa asema-
paikkaa. Mottiin päin oli niih-
tävissä paljon jälkiä.

Ilmoitin havaintoni komp-
paniaan 

- 
ja sain moitteita

aikaisemmista hälyttävistä il-
moituksistani!

Puoliautomaattikiväiirit te-
kivät hyvin kauppansa miehil-
leni. Erään sellaisen otti ali-

kersantti Saarela, joka purki
heti lukon ja poisti siitä ras-
van.

Kun hän laitteli uutta aset-
taan teltan ulkopuolella, hän
huomasi, että Kankkusen
aliupseerivartiosta päin tulee
vielä yksi vihollissotilas hiih-
täen. Hän arveli, että se on
ensimmäinen monista ja am-
pui tätä. Viholliselta lensi ky-
piirä pois päästä ja hän käänsi
kiireesti suksensa poispäin se-
kä huusi:

- Poju, poju...
Saarela koetti ampua uudel-

leen, mutta uusi ase ei toimi-
nutkaan. Hän sieppasi teltta-
vartiomieheltä kiväiirin, jolla
ampui vihollisen.

Hiihtäjä oli aliluutnantti,
jonka karnalaukun toimitin
komppaniaan.

Enemminä yllätyksittä pää-
simme nyr iltaan, jolloin Klas-
sin komppania palasi levol-
taan Maksimansaareen. Minä
sain käskyn lfiteä joukkuei-
neni jälleen hänen avukseen.
Sen teimme hyvin mielelliim-
me, sillä meidän "lepomme"
oli ollut aika rasittava. tr



KUUMA UN|A
KIESTINGISSA

O Asemasodan pimeinä päivinä
talvella 1.942 jiirjestivät JR 53:n
3.Komppanian pojat
puhelinyhteyden vihollisen puolelle.
O Tarkoituksena oli jiirjestää vain
ajanvieteohjelmaa, mutta Vasili oli
Iiian tosissaan ia toiminta päättyi
molemminpuoliseen ihmisjahtiin.

ARVI SARIA

Kujoillaja 1942

ralrevÄTIRYKMENTTI
53:n I Pataljoona oli jatkoso-
dan alussa edennyt Kiestingin
itäpuolelle. Majuri Breithol-
zin johdolla oli sitä ennen jo
käyty rajakahakat Kiimasvaa-
ralla, Tuhkapatunassa, jossa
nykyisin on Pääjdrven metsä-
työkeskus, Suvannonkylässä
ja Sohjanan läheisyydessä.

Sohjanan Valasjoelta läh-
dimme kymmenien kilomet-
rien huikealle syöksyveneret-
kelle Tuoppajäven yli viholli-
sen selustaan.

Ensi aallon rantautuminen
sujui yllätyksen ansiosta hy-
vin. Pataljoonan 3.Komppa-
nia varmisti pikaisesti riittä-
vän laajan sillanpään ja syök-
syveneiden kuljettajat survai-
sivat pitkävartisilla unkarilai-
silla perämoottoreilla varuste-
tut veneensä kohti länttä hake-
maan perässä tulevia yksiköi-
tä.

Venemiesten kiire veti
meiltä rannalle jätetyiltä suun
ilkikuriseen hymyyn.

Alkoivat rajut taistelut
Kiestingin valtaamiseksi ja
sen jälkeen vielä rajummat
Louhen suunnalla tavoitteena
Muurmannin rata. Jouduimme
lopulta lukumädräisesti ja ka-
lustollisesti ylivoimaisen vas-
tustajan piirittiimiksi. Syntyi
Kiestingin motti. Saksalaisten
piti suunnitelmien mukaan
tulla avuksemme ja jatkaa
Louheen, mutta eipä heitä tä-
hän päivään mennessä ole
kuulunut - eivät päässeet
edes meidän tasollemme. On-
nistuimme sentään ominkin
avuin murtaufumaan ulos mo-
tista. Marraskuussa l94l oli
vielä kovat taistelut koko
Kiestingin alueella.

ASEMASOTAA
Sitten alkoi rauhallinen jakso
ja napapiirin yö. Kaksi hämä-
rää vastakkain. Sota ei loppu-
nutkaan.

Kolmannen komppanian
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merkiksi naapurin tossupolun
viereen alkoi melkeinpä ri-
tuaalinen jälkien tarkastelu:
kyykisteltiin, sormella hivel-
tiin lumijäljen reunaa, mittail-
tiin, tutkailtiin. Ja pian seura-
sivat päätelmät: monenko tun-
nin ikäiset jiiljet olivat, mon-
tako on ollut kulkijaa, millai-
nen kulkunopeus - tässäpä
isokokoinen, tdllä kantamuk-
sia, tuossa väsfitänyt. Monia
tietoja tippui kuin tietokonees-
ta.

Ja entäpä aseen käsittely ja
ampumisen tarkkuus ! Lännen-
filmien asepaukuttelu ei myö-
hemmin ole minuun tehonnut
alkuunkaan. Se on vaikuttanut
leikkipeliltä verrattuna näiden
korpisotureitten konepistoo-
lien laulantaan. Erityisesti on
mieleeni jäänyt kaksi Kuusa-
mon poikaa, Ilo Karvonen
Murtovaaralta ja Sulo Hilden
Tavajåirjeltä. Saman veikkai-
sia olivat karjalaiset Arvi Niir-
viinen ja Lauri Hanninen, joi-
takin nimiä mainitakseni.

POSTIKORTTI
VIHOLLISELLE
Asemiemme edessä oli 60O-
I 0O0 metriä ei kenenkään
maata. Vdlimaasto oli peit-
teistä, otollista molemmin-
puoliselle partioinnille.

Kerran helmikuun alkupäi-
vinä 1942 jätti eräs komppa-
nian pojista petäjän kupeeseen
tupakkalaatikon kannen, jo-
hon kirjoitti jonkin letkauksen
naapurin miehille. Taisi posti-
kortti olla Työmies-askista pe-
räisin, sitähän tavallisesti pol-
tettiin - herrat vain Kultalei-
maa, kuten Tilru asian ilmaisi.

Suuri oli seuraavan par-
tiomme hämmästys, kun se

parin päivåin kulutfua löysi
suomenkielisen vastauksen
samaisen puun kyljestä! Puu
ristittiin heti postipuuksi ja
polku postinvaihtopoluksi.
Pientä tavaraakin siinä myö-
hemmin jätettiin vaihdetta-
vaksi: mahorkkaa, teetä, saip-
puaa ja kokardeja.

Kerran olimme liikkeellä
hieman isommalla joukolla,
mukana oli tykistön tulenjoh-
tuekin haukiputaalaisen vän-

il

rikki M. Holrnan johdolla.
Vedettiin tapsit mukana tar-
koituksella antaa tuli-iskuja
naapurin siiliasemiin. Jou-
duimme kuitenkin yllätetyiksi
ja kääntymään kipin kapin pa-
luumatkalle. Siinä hötäkässä
tapsi jäi kelaamatta maastoon.

"KOLHOOSIN
SIKA,ON
LIHAVA"
Silloin juolahti mieleeni, että
entäpäs jos naapuri hieman
jatkaisi tapsia ja pidettäisiin
pieni juttutuokio puhelinten
välityksellä.

Olin poikasena lukenut
Erich Maria Remarquen
"Länsirintamalta ei mitään
uutta". Sen kuvaukset yhtey-
denpidosta vihollisten kesken
lienevät jääneet alitajuisina
mieleeni. Tiesin kyllä aikojen
muuttuneen, Remarquen tul-
leen karkoitetuksi kotimaas-
taan ja hänen kirjojensa polt-
tamiset Saksassa.

Tiesin myös Neuvostolii-
tossa kasvaneen uuden suku-
polven, joka oli opetettu ajat-
telemaan asioita meille oudol-
la, mutta heille tarkoituksen-
mukaisella tavalla. Pienen
näytön tästä olin saanut heti
sodan alkupäivinäkin, kun ta-
voitin Kiimasvaaran kylään
tullessamme tuvan lattialta aa-
pisen, jossa opetettiin lapsu-
kaisia lukemaan lauseella
"Kolhoosin sika on lihava".
Miten siis osaisin jutella -tulisiko keskustelusta yhtään
mitään, olisiko lihavia sikoja
missään muualla kuin kolhoo-
sissa?

Päätin kuitenkin yrittää -saataisiinhan jotain piristystä
yksitoikkoiseen harmauteen.

Postipuuhun laitettiin oulu-
la\sen Oula Pakkalan tekstaa-
ma komea juliste, jossa oli ke-
hotus puhelinyhteyden avaa-
misesta ja suositus yhteyden-
ottoajasta.

Naapuri vastasi heti upeasti
omalla julisteella: "Toverit
Suomen Sotilaat! Meillä on
aparaatti valmiina. Yhdistä-
kää tapsin päät! Me kerromme
teille totuuden saksalaisista
taistelijoista. "

Tiinrän julisteen toinritin
myöhemmin Suomen sotamu-
seoon.

JA VASILI
SOITTAA...
Ihme ja kurnmal

Sovittuna aikana pirisi pu-
helin korsussani. Luulikohan
vastapuoli rneidän haluavan
antautua?

Nostin kuulokkeen:

- Huomio, kukas siellä?

- Vasili, entäs sinä?

- Arvihan minä.

- Antautukaa heti! Puna-
armeija takaa teille pääsyn so-
dan loputtua kotiinne. Saksa-
laiset ovat menettäneet viikon
aikana Neuvostoliiton rinta-
malla niin ja niin monta soti-
lasta, kuularuiskua, tykkiä ja
tankkia.

- Kuulehan, Vasili! Puhu-
taan mukavia, ei kuularuis-
kuista vaan tytöistä. Milloin
olit lomilla?

Äla sulje kuuloketta! Pitää-
kö Sinun kysyä muilta neuvo-

la?
Tule käymään täällä kyläs-

sä! Lupaan kahvit ja varman
pääsyn visiitin jälkeen omalle
puolellesi. - Taas katkesi. -Sinulla mahtaa olla melkoinen
neuvonantaja kupeellasi.

- Tule sinä Arvi tänne, pa-
laarnaan pääset varrnasti.

Näin se alkoi puhelintutta-
vuutemme. Vasili tarjosi "ro-
pakantaa", rninä lrittelin on-
kia sotilaallisesti merkityksel-
lisiä tietoja.

Ei Vasili erehq'nyt, varuil-
laan oltiin molemmin puolin.
Sointuvalla vienalaisella mur-
teellaan hän haasteli asiansa.
En ole kykener'ä hänen puhet-
taan sanatarkasti edes kirjoit-
tamaan. Vastauksia hän ei an-
tanut ennen kuin oli kYsYnYt
luvan vieressä olleelta venä-
läiseltä esimieheltään.

Vaikutti ikään kuin hän oli-
si puhunut ulkosalla maastos-
sa. Minun puhetapani oli osit-

Revontulet Kiestingin taivaalla

Partio tarkastuskierroksella Kiestingin suunnalla talvella 1942



tain kepeää huulenheittoa ver-
rattuna hänen korkealentoi-
seen tyyliinsä. Lopuksi sovit-
tiin aina seuraavan päivän pu-
helinruokion aika. Yhteyttä
pidettiin kolmena tai neljänä
päivänä.

Kerran oli puhelutilaisuutta
seuraamassa kenraalimajuri
V. Palojörvi. Se oli tiihtihetki
etulinjassa sijaitsevalle mata-
lalle korsulle ja sen nuhruisiin
ja repeytyneisiin lumipukui-
hin pukeutuneille korpisotu-
reille. Saimme tarkkailla kor-
sun hämyssä vitivalkoiseen
lumipukuun sonnustautunutta
rohkeaa päiillikköä, joka näis-
sä epävarmoissa oloissa teki
visiitin vitjaan...

MURHA
MIELESSÄ
Selvä oli, että tämä puhelin-
yhteys oli sytykkeenä moni-
puoliseen shakkipeliin.

Erään puhelun aikana il-
mestyivät asemiemme eteen
lukuisat vihollisen sieppaus-
partiot. Vartiomiehen tuotua
ilmoiruksen esitin Vasilille sy-
vän paheksunnan sopimatto-
masta käyttäytymisestä. Vasi-
li lupasikin kutsua siepparinsa
takaisin. Näin tapahtuikin het-
ken kuluttua.

Myöhemmin alkoivat puhe-
lua haitata häiriöt ja katkeilut.

- Kuuluu huonosti - on-
kohan johdossa vikaa? kyseli
Vasili.

Arvasin vastapuolen koukut

- 
johdossapa hyvinkin. sii-

nähän se vika makailee. Yh-
teydenpidon luonne oli muut-
tunut, oli tullut lopettamisen
aika.

Partiot saivat vuorokauden
liikkumiskiellon. Vasta sen
jälkeen menimme tilannetta
tutkimaan. Kaarratellen, ei
suinkaan vanhoja polkuja käy-
tellen.

Sieltäpä se vika löytyi: lu-
messa, katkaistun tapsin vie-
ressä oli yönsä viettäneen l0-
miehisen partion makuujäljet.
Mitiihän olivat arojen pojat
miettineet odotellessaan tur-
haan vikapartiomme saapu-
mista tuntitolkulla täällä
epäystäviillisten tähtien alla...

Välimaasto vilisi seuraavi-
na päivinä kummankin puolen
partioita. Juonittiin - entäpä
jos vastapuoli miettii tuota ja
me teemme yllättäen näin...

Liikuttiin yhä laajenevin
kaartein, joka hermo herkkänä
kohtaamisen varalta. Haettiin
edullisia tiihystys- ja kolk-
kauspaikkoja. Vanki olisi
tiennyt lomaa.

Syntyi pieniä kahakoita,
saalista ei saanut kumpikaan
osapuoli.

Opimme antamaan arvon
vastapuolelle. Siellä oli taita-
via, idearikkaita johtajia, hy-
vin koulutettuja ja rohkeita so-
tilaita. Entäpä heidän suunna-
ton, meille outo kdrsivdllisyy-
tensä miinojen purkamisessa
ja öisillä kytistelyiuä! Siinä he
olivat omaa luokkaansa.

Ja nyt, vuosikymmenien
kuluttua - mitäpä ajattelen
maailman ensimmäisestä kuu-
masta linjasta siellä Kiestin-
gissä?

Yhtään henkeä ei menetet-
ty. Kaipa toiminta täytti odo-
tukset siinä kuin muutkin puh-
detyöt

o
VAROVAISET
RINTAMA.
MIEHET
Sodan aikana oli
Turun puolessa jo-
ku juhlatilaisuus.
Kesken esityksensä
puhujalle tuli nend-
Iiinan tarve. Hänen
kaivaessaan sitä tas-
kustaan laukesi äk-
kiä taskussa ollut
pistooli.

Puhuja otti esiin
aseensa varmistaak-
seen sen, jolloin sa-
Iista kuului huuto:

- Maahan! Se Ia-
taa taas.

Lauri Leikkonen, Hamina

D

YRJO HAKANEN

Hiihtoprikaatista on saatu vanki, jolla on meikäläisiä paremmat varusteet

UPSEERIUANKI
TALVISODAN Kuhmon Vetkon
taisteluissa komensin JR 65:n I
Pataljoonaa, joka toimi erillään
rykmentistä.

lllan 14.2.1940 hamartyessä toi
kaksi meikäläistä hevosmiestä
luokseni Vetkon läntisen kannak-
sen takaa löytämänsä vangin, joka
myöhemmin osoittautui venäläi-
seksi luutnantiksi. Mies vaikutti
kovin hermostuneelta ja hoki koko
ajan kulkiessaan hevosmiesten
edeSSä:

Minä olen Puna-armeijan
luutnantti. Vaadin itseäni kohdel-
tavan upseerina.

Miehemme käskivät venäläistä
kulkemaan nopeammin ja lopetta-
maan mongerruksensa.

Sitten kulkue saapui luokseni.
Pojat ilmoittivat, että kyseessä tai-
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taa olla vallan suuri herra, koska
se koko ajan pulisee kovasti.

Rauhoittaakseni miestä terveh-
din häntä oikein kädestä pitäen ja
toivotin tervetulleeksi suomalais-
ten puolelle. Mies ei kuitenkaan
näyttänyt rauhoittuvan, vaan tois-
teli jatkuvasti olevansa venäläinen
Iuutnantti ja vaativansa. upseerin
kohtelua - Iuokkarajat tuntuivat
olevan selvät.

Kehotin häntä rauhoittumaan ja
kerroin olevani suomalainen maju-
ri.

Sitten aloitin kuulustelun. Heti
kdrkeen mies kuitenkin ilmoitti,
ettei häntä, korkeaan esikuntaan
kuuluvaa venäläistä upseeria, saa
kuulustella etulinjassa puun alla.

- Kuinkas korkeaan esikun-
taan luutnantti sitten oikein kuu-
luu? tiedustelin.

- Minä olen 9.Armeijan Esi-
kunnan yleisesikuntaupseeri! vas-
tasi naapuri mahtipontisesti.

Heti tämän jälkeen mies huoma-
si kuitenkin innostuneensa vähän
liikaa ja antaneensa vahingossa
varsin tiirkeän tiedon. Hän tuli
varsin hiljaiseksi.

Sain kuitenkin vielä tietää, että
hänet oli toistaiseksi komennettu
tilapäiseen yhtymään Dolinin
Hiihtoprikaatiin. Enempää ei mie-
hestä herunut. Lopuksi hän vaati
päästä divisioonan esikuntaan,
jossa lupasi kertoa enemmän.

- Ette kai vain tarkoita motissa
olevaa 54.Divisioonan Esikuntaa,
jossa pääsisitte haastelemaan tove-
ri kenraali Guzevskin kanssa? ky-
syin piloillani.

Mies håimmästeli:

- Mistä te voitte tietää, että
motissa oleva divisioona on juuri
54.D? Miten tunnette divisioonan
komentajan?

- Tiedämmepähän vain, vasta-
sin. - Mutta tiedättekös te, minkä
suomalaisen divisioonan lohkolla
nyt olette?

Ei naapuri tiennyt.
Sain sen käsityksen, ettei kuu-

lusteltavalla juuri ollut kenttäko-
kemusta. Huomattuaan tehneensä
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- Huonoja olivat toverit ko-
mentajat, mutta kehno oli heidän
loppunsakin!

Sitten kaveri piti pitkän tauon
ennen kuin jatkoi halveksuvalla
äänellä:

- Ne ammuttiin kaikki!
Sitten tuli taas puhettakin. Luut-

nanfti kertoi kenftäoikeuden istu-
neen ja tuominneen seuraavat her-
rat kuolemaan:

- kenraalimajuri Vinogradov,
44.D:n komentaja

- evslsti Zarov, JR 662:n ko-
mentaja

- komissaari Podhomutov, JR
662:n poliittinen komissaari

majuri Tiaikovski, III/JR
662:n komentaja

Tuomiot oli pantu jo samana
päivänä täytäntöön ampumalla.
Teloituskomennuskuntaa johti
9.Armeijan Esikunnan komen-
dantti.

"Ei se aina ole niin helppoa
suurvallankaan armeijassa", mie-
tiskelin lähettäessäni miehen taak-
sepäin.

Kirioittaia puolisoineen juhlapäivänä 1O vuotta
myöhemmin

virheen puhuessaan kuulumises-
taan 9.Armeijan Esikuntaan hän
yritti sekoittaa asiaa puhumalla
paljon 4T.Armeijakunnan Esikun-
nasta.

- Miten siellä 9.Armeijan Esi-
kunnassa otettiin vastaan 44. ja
l63.Divisioonien komentajat ja
heidän lähimmät alaisensa näiden
paettua omiensa luo kaiken kalus-
tonsa ja väkensä menettäneinä?
tiedustelin.

Luutnantti ei ensin sanonut sa-
naakaan, murjotti vain.

- Ovatko kaikki teidän korkeat
komentajanne samanlaisia urhoja
kuin nuo divisioonien komentajat?
yritin innostaa miestä puhumaan.

- Me suomalaiset olemme täällä
Suomussalmella saaneet sen käsi-
tyksen, ettei komentajissanne ole
juuri hurraamista, mikä panee
epäilemään samaa koko armeijas-
tanne..

Olin saanut luutnantin suuttu-
maan ja hän teki taas virheen vas-
tatessaan:

tr
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Operettiprimadon-
nan tehtävä oli ilah-
duttaa lähimmäi-
siään vaikeina ai-
koina, saada heidät
hetkeksi unohta-
maan.

Kaikki näytti niin
helpolta.

Harvat katsojat
tulivat ajatelleeksi,
että rampin toisella-
kin puolen koettiin
vaikeuksia, taistel-
tiin ja ponnisteltiin.

Päiväkirja ker-
too.Turun teatteri esittää "Jäämeren kansaa"

kirjoittaia
Vasemmalta Hannes Närhi, Väinö Oksamaa (kaatui sodassa) ia

IW\rtteliiin sotutie
'/

MAIJA.LIISA
POHJOLA

TURKU 12.10.1939
Jännitystä ilmassa. Odotusta,
levottomuutta. Suuri tuska
täyttää sydämeni, kun katse-
Ien poikiamme, jotka pää pys-
tyssä kulkevat kohti joukko-
osastojaan.

Kaikkialla ihmisiä, äitejä ja
vaimoja epätietoisina tulevista
tapahtumista. Menetämmekö
itsenäisyytemme, taistelevat-

ko miehemme turhaan suurta
ylivoimaa vastaan?

Katselen ohikulkevaa soti-
lasjoukkoa. Mukana «rn myös
nuoria. täynnä suuria toiveita.
Katkeaako heidän elämänlan-
kansa'l

Joukossa on myös tietämät-
l(imiä. He kalselevat suurin
silmin ympdrilleen. Tuossa
nrenee keski-ikäinen raskaan
työn painama mies hiukan
painunein päin. Hän muistelee
ehkä lapsiaan. myös nuorin-
taan. joka kysyvin silmin seu-
raa isänsä lähtöä. Tuossa on
krinen mies 

- 
nu61i. voima-

kas, silmissä tuikea katse.
Täytyykö heidät kaikki uhra-
ta?

Olemme juurin tässä maas-
sa kiinni, olemme nuoria ja
juuri saaneet kiinni elämästä.
Täytyykö meidän nyt hukkua?

r3.10.1939
Olemme teatterissa. Harjoi-
tukset on keskeytetty. Miehet
teafterista on viety reserviin.
Yleinen hermostuneisuus ei

ole minuun tarttunut, olen
kummallisen rauhallinen.

15.11.1939
Tuntuu kuin olisin kadottanut
kaiken. Pelkään! Kuin ei olisi
voimaa elää yksin.

Ei yksinäisyys saisi pelot-
taa. Olen vain vielä niin nuo-
ri.

Työmme teatterissa on lop-
punut. Haluaisin tehdä työtä,
opiskella.

14.12.1939
Tänä päivänä meidät on juh-
lallisesti sanottu irti teatteris-
ta.

4.12.1939
Jouluaatto. Rauhan ja rakkau-
den juhla.

Rauhasta emme tiedä mi-
tään. On satanut lunta. Ihana
ilma.

Mistään joulun vietosta ei
voi puhua. Illalla on ihmeelli-
sen valoisaa. Kaunis kuutamo

- tuskin koskaan on jouluyö
tuntunut niin salaperäiseltä
kuin nyt.

20.1.1940
Maamme yläpuolella on 450
vihollisen konetta. Tänään ei
täällä mennyt ihmishenkiä
kuin yksi.

Puolustusministeriö mobili-
soi kaupungissa olevat teatte-
rin miehet ja meidät naisnäyt-
telijät. Nauhoitamme ohjel-
maa radioon.

Rajumyrsky on kulkenut yli
rajojen. Turku on tällä hetkel-
lä maailman mielenkiintoisin
kaupunki. Täällä on ollut 30
ulkomaista lehtimiestä totea-
massa pommituksen jälkiä.
He ihailevat turkulaisten rau-
hallisuutta. Lähden lähitule-
vaisuudessa Helsinkiin. Sieltä
asioitteni selvittyä menen
Kangasalle töihin tädin kahvi-
laan.

MA,AI\AI§TAI
Kaamea päivä! OIin sairaana.



Klo 9.30 totesin hirveän pauk-
keen ympärilläni 

- 
samalla

hetkellä kun tuli hälytys. Se
oli Turussa kauhein pommi-
tus. Lisäksi ammuttiin kone-
kivääreillä. Vihollinen tuli yl-
Iättäen pilvien raosta eivätkä
ihmiset ennältäneet pommi-
suojaan.

Kaikki pommit putosivat
keskikaupungille. Yhteensä
l4 taloa paloi. 30 henkeä kuo-
li. 50 haavoittui.

Pommisuojassa, jossa olin,
oli vain yksi haavoittunut.
Olin hyvin sairas.

Klo 8 illalla jätin Turun
taakseni. Lähdin sairaana. rik-
kirevittynä 

- 
näyttelijä-par-

ka, joka uneksi ihanista roo-
leista...

15.2.1940
Lähdin Helsingistä raahaten
matkalaukkuani. Asema oli
pimeänä tullessani vaunuun,
jossa oli täysin sotainen tun-
nelma: oli lomalta rintamalle
meneviä sotilaita. rintamalta
tulevia sekä sairaslomalle me-
neviä.

Pimeä vaunu oli tupaten
täynnä. Juna mateli.

Tulimme Riihimäelle. Tai-
vaalla oli korkeat tulenlieskat.
Menin ravintolaan, jossa oli
kansainvälinen hermostunut
sotatunnelma. Ihmisiä oli niin
paljon. että tuskin pääsi käve-
lemään.

Tultuani takaisin vaunuun,
kuului ovelta huuto:

- 
Hälytys!

Meille neuvottiin tie pom-
misuojaan. Lapset katselivat
suurin silmin. Eräs poika re-
tuutti sylissään sisartaan. He
olivat nratkalla Ruotsiin nais-
henkilön seurassa. jolla itsel-
lään oli neljä lasta.

Me naiset emme kummalla-
kaan puolen rajaa halua sotaa!
Meidän uhrimme ovat suuret.
meidän sydämemme kylmänä
tuskasta.

22.4.1940
Elämme taas rauhan aikaa.
Olen ollut työtön. En tiedä,
saanko työtä koko keväänä.

Kotimme Karjalassa meni,
rakkaiksi tulleet Karjalan salot

- 
ihanat suviset ehtoot, kul-

lerot, käen kukunta, ihanat
unelmat. Kaikki ne menivät.

6.8.1940
Työmme Turun teatterissa on
alkanut. Olen siitä onnellinen.

t7.t.t94t
Uusi vuosi. Mikä tuskun vuosi
on jäänyt taaksemme! Maail-
maa vapisuttaa tuska, pelko,
härä. nälkä ja kuolema.

Me näyttelemme raunioilla!
Olemme kuin itkeviä ilveili-
jiritä.

25.4.1941
Kevät! Ihana kevät. Olen kuin
olisin herännyt pitkästä unes-
ta.

na l3 tunnin junamatkan jäl-
keen.

Täällii on surullista, paljon
raunioita. Tärnä on päämajan
kaupunki. Mukana ovat Arttu-
ri Laakso, Aku Käyhkö, Ak-
seli Vuorisola. Emma Väänä-
nen ja lnga Laure. Säestäjänä
on Irma Rahikainen.

4.7.1941
Ensimmäinen esiintyminen oli
lenkrkentällä. Lentäjät olivat
reippaita. Seurasi ensimmäi-
nen tilannetiedotus: 48 vihol-
lisen konetta pudotettu!

Ja me esiinnymme! Minä-
kin laulan rakkaudesta.

9.7.1941
Junaan ja Tampereelle. Esiin-
tymiset.

tt.7.t94t
Matka Parolaan. Esiintymisen
jälkeen yii Aulangolla. Aa-
mulla aikainen herätys. Matka
Lahteen. Esiintymiset.

13.7.1941
Aamulla matka Uttiin. Istuin
nuorimpana poikien kanssa
kuorma-auton lavalla korkean
kuorman päällä. Perille tul-
tuamme havaitsin. että auto

Olen tehnyt välikirjan Kot-
kaan. Kärsimykseni tässä kau-
pungissa ovat koskettaneet
Iiian kipeästi. Näyttelijä sodan
aikana on kuin kulkukoira. jo-
ka hätääntyneenä yrittää esiin-
tyä tuntien itsensä klovniksi,
joka itkee joka hetki.

3.7.1941
OIen valtion tiedotuslaitoksen
palveluksessa. Esiinnymme
sotilaille. Olernme Mikkelis-
sä, jonne tulimme tänä aamu-

5.7.1941
Aamulla aikaisin lähdimme
tavarajunalla jatkamaan mat-
kaa kohti Jyväskylää. Oli ko-
va myrsky. tuuli kaatoi puita.
Esiintymiset olivat Vaajakos-
kella, Tikkakoskella ja Kau-
havalla.

8.7.1941
Orivedellä, yhteiskoululla ja
kansanopistolla. Illalla oikein
katettu ruokapöytä. Sauna ja
uinti kuutamossa.

oli lastattu räjähd1 spommeil-
la!

Esiintymisen iälkeen upsee-
rikerholla meille järjestettiin
ruokaa. Lentrijät järjestivät
tanssit. Levrt s.rirat. Tanssin
koko illan nu(rren ruskeasil-
mäisen lentäjän kanssa. Hän
lähri heri ranssiaisren jälkeen
lennolle 

- 
eikä palannut. Ru-

koilin hänen äidilleen voimaa.
Joka päivä pitää laulaa 

-tietää 
- 

kuulla 
- 

niihdä kuo-
lemaa...
JATKUU SEUR. NO:SSA

Turku sodan jaloissa
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Kiriallisuutta

VAARAN
VUODET JA
NBr,rÄs
VALTIOMAHTI
Esko Salminen: Aselevosta
kaappaushankkeeseen, Sen-
suuri ja itsesensuuri Suomen
lehdistössä 1944--1948, Ota-
va, Keuruu 1979,223 sivua,
valokuvia.
Maamme julkinen sana joutui
sotavuosina ja niiden jälkeen
sopeuttamaan askeleensa kah-
den diktatuurivaltion kuvioi-
hin 

- niin Hitlerin Saksassa
kuin Stalinin Neuvostoliitos-
sakin lehdistö oli valtion pro-
paganda-ase eivätkä kyseiset
"valtiomiehet" voineet käsit-
tää koko vapaan lehdistön
ideaa. Väitöskirjassaan Esko
Salminen tarkastelee viime-
mainittua vaihetta. jolloin va-
paus oli ennen muuta siihen
asti vaikenemaan pakotetuilla
kommunisteillä: Vapaa Sana
voi kutsua Tanneria "Suomen
Quislingiksi", Jahvettia pik-
ku-Göbbelsiksi ja kenraali
Airoa rotaksi.

Toisaalta oli sensuuri tiuk-
ka: salakuuntelijat katkaisivat
harkintansa mukaan lehdistö-
puheluja, Viipurin läänistä ei
saanut kirjoittaa, sosialide-
mokraattien "Jo riittää" -julis-
teet takavarikoitiin, ns. sota-
syyllisoikeudenkäynnistä sai
julkisuudessa esittää vain
syyttäjän puheenvuorot ja Fin-
landia-hymniä pidettiin "fa-
sistisena".

Aikaa kuvaa hyvin Hella
Vuolijoen ja Rytin puolustus-
asianajajan ministeri Hjalmar
Procop6n keskustelu:

Vuolijoki: Koskaan ei Suo-
messa ole ollut niin suurta sa-
nanvapautta kuin nyt!

Procop6: Ehkäpä minäkin
sitten pääsen esittämään mie-
lipiteitäni yleisradioon?

Vuolijoki: Aivan mahdo-
tonta - tehän olette puolusta-
nut Rytiä.

Hauskasti kirjoitettu ja kiin-
nostava kirja. E.

o

HYVÄ SOTA.
ROMAANI
Jorma Kurvinen: Emme
tienneet kun läksimme sil-
Ioin..., Otava, Keuruu
1979,252 sivta.
Kiväärikomppania elelee poh-
joisella kenttävartiolinjalla
asemasodan ankeita kuukau-
sia. Tämän reserviläisyksikön
maine on huono: on hiippail-
tu, saatu linnatuomioita, jopa
loikattu vihollisen puolelle.
Miehet ovat haluttomia ja saa-
mattomia, ei viitsitä edes sau-
naa rakentaa - ollaan olevi-
naan väsyneitä, vaikka palve-
lus on vain normaalia asema-
sotaa.

Sitten saapuu komppaniaan
uusi päällikkö, kovana miehe-
nä tunnettu aktiiviupseeri, jo-
ka purnauksesta ja uhkailusta
huolimatta panee miehet ko-
vaan työhön ja ankariin har-
joituksiin. Aluksi vallitsee tie-
tenkin kapinamieliala, mutta
vähitellen älykkäimmät alka-
vat tajuta touhun tarkoituksen:
koko porukan parhaaksihan
tässä työskennellään. Lopuksi
kaikki innostuvat yrittämään
parastaan järjestetyissä kilpai-
luissa ja komppania kuntoutuu
joka suhteessa.

Sitten seuraa sarja ankaria
erämaataisteluja, joissa enti-
nen hiipparikomppania kun-
nostaufuu. Joukko saa tunnus-
tusta, lomat alkavat pyöriä ja
koko elämä kohentuu.

Oululainen kirjailija on en-
simmäisellä sotakirjallaan
osoittanut hallitsevansa alan.
Sekä johtamistoimenpiteiden
ja mielialojen että taistelujen
kuvaus kohoaa yli tavanomai-
sen sotakirjatason. Oulun
puolen miesten jutustelu on
luontevaa ja elävää, kerronta
mukaansatempaavaa ja jännit-
tävää.

Loppua jää veteraanilukija
hiukan ihmettelemään: miksi
loistavasti kunnostautunut yk-
sikkö kirjassa hajotetaan? To-
sipaikassa tällaisen joukon
koossa säilymistä pidettiin
erittäin tärkeänä.

Joka tapauksessa pätevä
juttu. E.

MERITHRILLERI
PARASTA
LAATUA
Justin Scott: Kosto, Otava,
Keuruu 1979, 379 sivua,
suomennos: Aarre Lehtonen
Kirjan juoni punoutuu muka-
vuuslipun alla purjehtivan
mielikuvituksellisen suuren
supertankkerin Leviathin ym-
pärille. Päiihenkilö Peter Har-
din menettää vaimonsa tank-
kerin ajettua hänen pienen
purjeveneensä päälle Atlantil-
la. Byrokratian sokkeloissa
Peterin on mahdotonta saada
tankkerin kapteenia vastuu-
seen. Niinpä hän ottaa oikeu-
den omiin käsiinsä.

Laatimansa suunnitelman
toteuttamiseksi Hardin ostaa
pietarsaarelaisen Nautor Swan
-purjeveneen. Alkaa mieletön
takaa-ajo Afrikan rannikkoa
pitkin Hyväntoivonniemen
ympäri Tyynelle Valtamerel-
le. Uskottavuuden rajoja hipo-
va (ja ylittäväkin) taistelu, jo-
hon liittyy kaikki mahdollinen
hirmumyrskystä aina salaisiin
agentteihin, päättyy Hardinin
ja Leviathin välienselvittelyyn
Persianlahdella.

Kirja on todella taitavasti
kerrottu. Vauhtia ja jännitystä
on enemmän kuin yhden thril-
lerin tarpeisiin. Niinpä lukija

- fte113n vauhtiin päästyään

- tuskin malttaa jättää kirjaa
kädestään ennen kuin on saa-
nut selville, miten Hardin kos-
toaikeissaan onnistuu.

E. P.

o
LENNOKAS
LÄHETTIUPSEE-
RI KERTOO
Valdemar Paavilainen: Rat-
suväki hyökkää, Karisto,
Hiimeenlinna 1979, 217 si-

vua, valokuvia ja karttapiir-
roksia.
Kirjoittaja, joka palveli vuo-
den I94l hyökkäysvaiheen ai-
kana tiedustelu- ja lähettiup-
seerina Ryhmä 0:ssa, Ratsu-
väkiprikaatin Esikunnassa,
Hämeen Ratsurykmentissä ja
Jääkäripataljoona l:ssä, ker-
toilee rennosti ja hauskasti
puuhistaan ratsuväen sotatiel-
lä. Vahinko, että kirjaan on
päässyt pujahtamaan runsaasti
asiavirheitä. Esimerkkejä: IIo-
mantsin Peurujoella ei hyö-
kännyt viitasaarelainen patal-
joona, vaan Jääkäripatal joonat
7 ja 5, joissa viitasaarelaisia
oli mukana vain vajaa komp-
pania. Majuri Nevasaaren ko-
mennossa olleesta JP 7:stä ei
Ristisalmella kaatunut ainoa-
takaan komppanianpäällikköä
(kirjan mukaan kolme). Kend-
järven kulttuuripalatsin seinil-
lä ei riippunut IIja Repinin
tauluja - 

joku resuinen jäl-
jennös taisi olla. - Piirrokset
voisivat olla selvempiä. E.

AGENTTI.
ROMANTIIKKAA
Heinz G. Konsalik: Agentti
ei armoa ano, Karisto, Hä-
meenlinna 1979, 309 sivua.
Nykyajassa liikkuva melko
hataratekoinen ajanvietero-
maani kertoo amerikkalaisen
salaisen asiamiehen lemmen-
ym. seikkailuista venäläisellä
koulutusleirillä ja myöhem-
min Amerikassa. Sivumennen
sanoen - saksankielen sana
Nachrichtenbataillon on slo-
meksi viestipataljoona eikä
"uutispataljoona" (!).

J.

RAJAN
ARKIPÄrvIiÄ
Pentti H. Tikkanen: Raia-
asema, Karisto, Hiimeenlin-
na 1979,208 sivua.
Kirja kuvaa kankeahkosti jo-
kapäiväisiä rajatapahtumia ja
rajamiesten elämää syrjäisellä
vartioasemalla. Kerronta lie-
nee todenmukaista, mutta tus-
kin erityisen kiinnostavaa. S.
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AIKAANSA
EDELLÄ
Neuvostoliittolaiseen kouluun
saapunut tarkastaja tiedusteli,
olisiko oppilaiden joukossa
joku tavallista älykkäämpi
lapsukainen lähetettäväksi eri-
koiskouluun kasvatettavaksi
korkean tason puoluejohtajak-
si.

Opettaja ilmoitti, että pikku
Kolja oli useita vuosia muita
edellä. Tarkastaja päätti ko-
keilla Koljan kykyjä, jolloin
syntyi seuraava keskustelu.

- Mirä tiedät toveri Stali-
nista?

- Stalin oli suuri sotapääl-
likkö ja valloitti Neuvostolii-
tolle paljon uusia alueita Suu-
ressa Isänmaallisessa Sodas-
sa, mutta sisäpolitiikassaan
hän oli julma ja epäluuloinen
diktaattori, paukutteli Kolja
kirkkaalla äänellä.

Tarkastaja nyökkäsi.
Entäpäs toveri

Hrushtshev?

- Toveri Nikita Sergeje-
vit§ oli kansan mies ja hyvä
kommunisti, mutta ei osannut
johtaa maataloutta ja saattoi
sen kaoottiseen tilaan, lateli
Kolja kuin apteekin hyllyltä.

Tarkastaja säteili.

- Ja mitäs tiedät nykyises-
tä johtajastamme toveri
Brezhnevistä?

- Leonid Iljit§ Brezhnev
on taitava hallinto- ja talous-
mies, mutta ei kykene hoita-
maan isänmaamme rauhantah-
toista ulkopolitiikkaa muuten

kuin panssarivaunujen avulla,
tuli Koljalta kuin pyssyn suus-
ta.

Tarkastaja oli kalvennut la-
kananvalkoiseksi.

- Viekää herran tähden tä-
mä lapsi pois! kuiskasi hän
opettajalle. - Tästä te joudut-
te kyllä vastuuseen...

- Miniihän sanoin teille,
että hän on monta vuotta mui-
ta edellä, sopersi hikoileva
opettaja.

o
EI OLLUT EROA
Molotov ja Hitlerin uI-
koministeri von Rib-
benbop ovat iuuri teh-
neet kuuluisan elokuun
sopimuksen kesåillä
1939. Malian äåiressä
keskustellaan luotta-
muksellisesti.

Herra Molotov,
tehän olette myiis aate-
lismies ia sivistynyt ih-
minen kuinka te
voitte olla kommunisti?
Bolshevikin ja rosvon
våilillähän on vain aske-
leen ero, sanoo Rib-
bentrop.

Molotov mittailee
katseellaan etäisyyttä
keskustelutoveriinsa ia
virkkaa:

Joskus ei sitä-

LIIKETOIMIA
Juutalainen on saanut
muuttoluvan Puolasta.
Tullimies löytää hänen
matkalaukuståan ko-
mean Stalinin kuvan.

- Mikåis tämä on?
hän kysyy.

- Ensiksikin - ei
t'mikät' vaan "kuka",
vastaa iuutalainen. -Ja toiseksi: sinunkin pi-
tiiisi tietää, että kuvassa
on Ihmiskunnan Aurin-
ko, kaikkien edistyksel-
listen ihmisten Johtaia
Generalissimus Stalin.

TuIIimieheIIä ei ole
huomauttamista.

Juutalainen saapuu
sitten Israeliin.

- Kukas tämä on?
kysyy iuutalainen tulli-
mies lentokentdllä.

- Ensiksikin - ei
"kuka" vaan "mikä",
sanoo iuutalainen ia re-
päisee Stalinin kuvan
irti. - Toiseksi: se on
kuvakehys ia täyttä 21
karaatin kultaa.

O

VIIDEN VUODEN
VITSI
Kansanoike ude n tuomar i
Hitlerin Saksassa istuu
kirjoituspöytiinsä öäres-
sö ja lukee papereitaan.
Ä**ta hön purskahtaa
hillittömäön nauruun.

- Mikä sinua naurat-
taa? kysyy vierailulla

oleva ystövö.
Hassu poliittinen

vitsi vain...

- Kerrohan minulle-
kin!

- En oikein voi -annoin töstä juuri yhdel-
le tyypille viisi vuotta
vankeutta.

o
ENGLANTILAIS-
TA
Hitler haukkui poliitti-
sia vastustaiiaan pu-
heissaan mitä törkeim-
min. Winston Churchill
vastasi Englannin ra-
diossa:

- Hitlerin on helppo
käydä sotaa, kun hänel-
Iä on vastassaan vain
mielenvikaisia, nollia,
Iampaita ja rikollisia.
MinuIIa on palion Yai-
keampaa, kun on tais-
teltava kaikkien aiko-
jen suurinta neroa ia
sotapääIlikköä vastaan.

JA
YALTIOTIEHIÄ

DIKTAATTOREITA

Nr'



nuottien saapuminen Saksaan
ja marssin ensiesitys.

o

a

I

l rtulsoarn 4o-vuotismuis-

äiikåiri Stahl oli Kansallis-
teatterissa hyvä havaintoesitys
jäiikiiriliikkeen historiasta. Se
pitäisi saada mahdollisimman
moneen teatteriin - ettei to-
tuus unohtuisi. Nuorisollem-
me ei näistä asioista ole paljoa
kerrotfu.

Eräät Saksan jääkiirit vielä
elossa olevasta päälle 70 mie-
hen joukosta olivat sitä miel-
tä, että Turja - 

juristi kun on
on sisällyttänyt hyvään

näytelmäänsä hiukan liikaa ri-
kos- ja riitajuttuja. Hauskoja
ja kohott4via hetkiäkin voisi
kuvata. Sellaisia voisivat olla
vaikkapa Jääkdrimarssin sano-
jen sepittåiminen, Sibeliuksen

Lorrurt vielä kerran ku-
pongeista, jotka aina vain har-
mittavat lukijoitamme: jos
leikkaa kupongin, menee lehti
pilalle.

Valitettavasti asia on niin,
että ilmoittajat märiräävät ku-
ponkinsa paikan eikä toimitus
voi siihen vaikuttaa. Emme
nytkään osaa antaa muuta
neuvoa kuin että tilauksen voi
tietenkin aina tehdä ilman ku-
ponkiakin, joka on tarkoitettu
vain helpottamaan asiaa. Täl-
löin pitää vain kirjoittaa kir-
jeeseen tai korttiin vastaavat
tiedot. Postimaksun joutuu
tässä tapauksessa valitettavas-
ti itse maksamaan.

voisimme julkaista uudelleen
lehtemme alkuvuosien nume-
roita, koska nykyinen nuoriso
ei ole voinut niihin tutustua.
"Niistä saa uskoa ja varmuut-
ta jokapäiväiseen elämään."

- Kyllä taitaa olla vaikea
asia. Parhaat jutut vanhoista
Iehdistämme on julkaistu kah-
dessa Weilin * Gtiösin kus-
tantamassa kirjassa (Miesten
kertomaa ja Kun kansa taiste-
li), joita vielä saattaa olla saa-
tavissa. Tietenkään ei ole ai-
van mahdotonta, että tätä toi-
mintaa jatkettaisiin alkuvuo-
sien numeroiden kohdalta.

a

urmeksessa paljastettiin
talvisodan alkamispäivänä
kaupungintalon pihassa muis-

( tomerkki kertomaan jåilkipol-
ville paikasta, josta Nurmek-
sen miehet liihtivät puolusta-
maan kotiseutuaan syksyllä
1939. Tilaisuudessa puhui
mm. kenraali Erkki Setälä.

a

auli Leino. 4284O Haa-
pamäki, haluaisi tietoja vän-
rikki Vickströmistä, joka
1944 palveli lyhyen alan ll.l
JR 58:ssa ja haavoittui Vam-
melsuussa 14. tai 15.6.194/.
alavartaloon. Kuka tietää?

arlo Pöllänen, Luisteli-
jantie 1 K 19, 7O2O0 Kuopio
20, asui ennen talvisotaa Vii-
purin Hiekassa, jonne häneltä
jäi Viipurin Kisa-Veikkojen
riveissä ansaittu huomattava
palkintokokoelma miehen läh-
tiessä kohti Kollaanjokea.
Olisikohan joku ottanut sieltä
jotakin talteen tai tietäisi muu-
ten asiasta?

tojen tiimoilta on toimituksel-
le tullut runsaasti hyviä artik-
keleita, jotka olisi pitänyt jul-
kaista "mahdollisimman no-
peasti" 

- 
yleensä viimeistään

seuraavassa numerossa!
Valitettavasti tämä ei ole

mahdollista. Jutut menevät
painoon parisen kuukautta en-

nen lehden ilmes§mistä eikä
numeron sisällön muuttami-
nen sen jälkeen yleensä käy
päinsä. Näin ollen "kiireiset-
kin" artikkelit siirtyvät usein
seuraavaan vuoteen vastaa-
vaan ajankohtaan.

Yleensäkin on toimituksen
vedottava avustajiin ja pyy-
dettävä heiltä kiirsivällisyyttä:
juttuja on varastossa runsaas-
ti, useita satoja, ja kun lehteen
mahtuu kerrallaan enintään
kymmenisen artikkelia, saat-
taa odotusajaksi jäädä wosia.
Lisiiksi on tietenkin selvää, et-
tä hyvät jutut sivuuttavat jo-
nossa huonot 

- se on se leh-
distön "rautainen laki".

Kuitenkin kaikitenkin 
-juttuja kannattaa aina liihettää.

Mitään ei joudu hukkaan,
vaan kaikki säilytetään aina-
kin sota-arkistossa riippumat-
ta siitä julkaistaanko ne leh-
dessä vaiko ei.
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O*" Kauppila "vorssas- Hu.,u, Kallio toivoo, että
ta" kertoo lukeneensa jälleen
kerran Halstin Talvisodan päi-
viikirjan ja väittää, että se on
ainoa saatavissa oleva kirja,
josta vielä löytää väiirentämät-
tömän talvisodan hengen. -Se on todella hyvä kirja. Vii-
meistä painosta lienee vielä
saatavissa kirjakaupoista.

Kauppila pyytää myös jota-
kin asiantuntijaa kertomaan
Summan Mil joonalinnakkees-
ta eli Korsu S-5:stä - 

miten
se sai nimensä, miksi se teh-
tiin juuri siihen paikkaan, mil-
loin se rakennettiin ja miten se

taisteli talvisodassa, viimeiset
vaiheet mukaan luettuna? -Ehkäpä joku tarttuu kynään ja
muistelee.


