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"knttäararnuutaa"

- Sie vaa raksuttelit, myö kuulostettii-
Mihi ast hyö ol jo ehtint? Ka, tuolba
hyö makkaat... Olet sie heiät kaik töl-
lönny?

Er.P 9 oli ollut lepovuorossa Ägläjärven eteläran-
nan männikössä ja lähti, mikäli ajanlaskuni pitää
paikkansa, tammikuuo 3. ja 4. päivien välisenä yönä
1940 liikkeelie ja uusiin taisteluihin. Tavoittee-
namme oli Viitavaara Åittojoen varrella.

Ägläjärven kovat päivät ja yöt koettuamme moni
lienee ajatellut, että vaikeampaa tuskin voi tulla,

V [;!t;JJ],*aara 
riisui pian sellaiset haaveet mie-

Aamun sarastaessa pääsimme perille Länsi-Viita-
\raarassa ennestään olevien joukkojen keskuuteen
ja samalla etulinjan paineeseen. Parin-kolmenkym-
menen miehen vahvuinen vihollisPartio seikkaili
parastaikaa pataijoonan teltta-alueella. Melko häi-
käi1emätöntä tiedustelua, eikä heitä tältä retkeltä
montakaan takaisin palaamaan päästetty. Mutta jos

palasi yl'sikin, niin arvokkaita tietoja tietenkin vei,
ehkäpä sellaisenkin uutisen, että uusia joukkoja tuli
juuri metsätien täydeltä suomalaisten vahvistuk-
seksi. Viitavaaran etuvartiokomppanioita vaihde-
taan varmasti saman t.ien, joten tykistö sai mää-

räyksen vaikeuttaa tätä toimenpidettä parhaansa
mukaan. Niinpä o1i taipaleemme ltä-Viitavaaralle
kaikkea muuta kuin miellyttävä.

Ellen olisi välirauhan aikana lukenut Lauri Leik-
kosen kirjaa "Tolvajän,eltä Kollaanjoelle", en tie-
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täisi Viitavaarojen "strategisesta merkityksestä" pal-
joakaan. Oman käsitykseni mukaan Viitavaara oli
vain perin kova paikka, vaikeasti hallussa pidettävä
puolustuslinj a, ja Itä-Y iitay^ara todellinen surman-
loukku, oka ja pistin vahvao viholiisen kupeessa,
jota se ei "aotanut anteeksi". Joskus nousi mieleen
epäily, että paikan itsepäinen ja perin kalliiksi tul-
Iut hallussapito oli suomalaista jäd,räpäisyyttä niissä
merkeissä, että mikä on saatu, sitä ei luovuteta, mak-
soi mitä maksoi.

Luutnantti Ikosen joukkue, johon joukkueen
varajohtajana kuuluin, oli muodostettu Suojärven
seudun pojista, länsisuomalaiselle jo murteenkin
puolesta varsin vieraista miehistä, joiden kanssa ei
koko aikana tullut sellaista yhteishenkeä, mitä toi-
voin ja pidin välttämättömänä. Olisi ollut eduksi,
jos olisin tuntenut seutua ja paikallista elämää pa-
remmin, samaten olisi oliut hyvä, jos olisin tun-
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käysvaiheeseen täydennysmiehenä mukaan tulleella
ollut jäänyt riittävästi aikaa. Åinoa, minkä tiesin
hallitsevani hyvin, oli jalkaväen aseiden käyttö, ja
siksi tulikin päätavoitteekseni ja karmeaksi johto-
tähdeksi Ägläjärven raakojen lopputaistelujen eri-

ztyisesti kiihdyttämä pyrkimys kasvattaa mahdolli-
simman suurelisi tiiiäni vihollismiesten saattami-

noissa. En jättäisi taitoani käyttämättä minään sii-
mänräpäyt<senä enkä ujostelisi viekkaimmankaan

,salakytd.n asennetta, oli se sitten vaikka miten epä-
urheilijamaista. Nyt oli kysymys omasta maasta ja
sen puolustamisesta, jolloin jokaisen vihollisen kaa-
uminen helpoittaa meitä ylivoimaisen raskaassa

taistelussamme.
Tällaisin ajatuksin marssin komppaniani kärjessä

Itä-Viitavaaraa kohti räiskyvien kranaattien saatel-
lessa meitä koko sen kilometrin tai parin mittaisen
taipaleen, mikä eroitti Viitavaarat toisistaan.

Er.P 10 lienee ollut meidän edeltäjänämme etu-
vartioasemassa ja se oli hoitanut osuutensa koke-
neesti ja kovaotteisesti. Illan lähestyessä se suoritti
muutamia äkäisiä hyökkäyksiä ja ajoi raskaita tap-
pioita kärsineet vihollisosastot yöksi "kotiinsa".
Juuri hämärän tullessa suoritettiin joukkojen vaihto.
Näihin aikoihin vaikenivat jo taistelun äänet joka
puolella, ja luutnantti Vesterisen päällikkyydessä
oleva komppaniamme sai mennä asemiin kaikessa
rauhassa.

Etuvartiopaikan keskeisimpänä kohtana oli ma-
talahkon Yiitavaaruo laella sijaitseva taloraunio,
metsänvartijan poltetun asunnon kivijalka, jonka
vasemmalla puolella oli asemapaikkoja kahden
riukuaidan välisessä kujassa ja oikealla samanlaisia
matalan kiviaidan takana. Minä sain oikean sivus-
tan miehittämiseen viisi kiväärimiestä ja yhden pi-
kakiväärin, joka mdålä oli varsin vähäinen kaistan
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pois pelisrä lähinnä kiväärinlaukauksin. Taka-

nani oli 1.5-vuotinen ampumaurhetlijan ja -kilpaili-
jan kokemus sekä, mestaritason saavuttamisen jäi-
keen, erikoistuminen kenttä- ja maastoammun-
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leveyteen nähden. Päivän lopputaistelut olivat kai
kuitenkin sujuneet sillä mallilla, että vihollisen ei
uskottu uudistavan hyökkäyksiään aivan ensi ti-
lassa.

_ Joukkueessamme oli tehty vaihdoksia. Kuudesta
ketjussa olevasta miehestä tunsin ennestään vain
pari. Aikaisemmin olin kuullut, että paras mieheni,
alikersantti Pesonenkin, oli otettu 

^toiseen jouk-
kueeseen ja tilalle oli tullut alikersantti, jonka ni-
meä en muista, 

- Beljuskin tai Putilin, - 
joka ei

vastannut Pesosta missään suhteessa. pojat meni-
vät heti makuulle edellisten iättämiin "lämpimiin',
kuoppiin ja tulivat pian niin hiljaisiksi, ettå pelkä-
sin .heidän paleltumistaan. Talr.isodan pakkanen
alkoi juuri näinä tunteina laskea siihen tulnnettuun
alle 40 asteen tasoon, missä se sitten pysyikin kauanja tasaisesti. Kävin koputtelemassa ja' puhuttele-
massa poikiani heidän hereillä pysyttämisåkseen.

Uneliaaseen tilanteeseen tuli sitten äkkiä piris-
tystä. Edestämme, illan pimentämästä metsästå, al-
l.!kor kuulua epämääräisiä äär,iä ja hälinää. Äänet
vahvistuivat asteittain ja pian eroitimme, että io-kin melkoisen lukuisa ja perin puhelias viholiis-
muodostelma oli tulossa meitä kohti. Hyökkäys-
aaltoa ouoastellen miehet kopeloivat kivääiejäd.n' ja
olivat jo täydessä tärinätilassi. Pian päädyimme kui-
tenkin sellaiseen käsitykseen, että kysymyksessä oli
eksynyt porukka, joka ei tiennyt mi.r.rl suunnis-
tautua. Åsetuimme kaiken varalta täyteen valmiu-
teen.. Otin pikakiväärin omaan käyttööni ja sanoin
pojille: - Päästetään ne aivan lähelle, 

- ampu-
kaa vasta sitten, kun minä aloitan.

_ Tapaus ei kuitenkaan mennyt, kuten olin ajatel-
lut. Kun palpattavan porukan suuruus rupesi pui-
den lomissa kuulostamaan liialta, eivät polat nialt-
taneet odottaa tehokasta etäisyyttä. Kuusi kivääriä
kimahti melkein heti, kun tummaa rupesi näkymäär,

ja sitten minäkin kiirehdin päristelemään automaa-
tillani joukk Jos olisitte tehneet kuten sa-
noin, ei yksikään olisi päässyt pakoon, mutta hyvä
näinkin, minä puhelin pojille.

- Hyvä näi, oigein hyvä! Myö alle jäimmä, jos
tossuniegat ääreh bästimmä, kuului arvio ketjusta.

_ T_uli yö. Jokin hiljainen risahdus kuului pakkas-
kuulaasta metsästä, mutta etäämpää kaniautui kor-
viini kiihkeän puuhailun ääniä, telaketjujen kali-
naa, moottorien jatkuvaa surinaa, vasaroimista ja
kirveiden kalkatusta ja silloin tällöin mataladd.ni-
sen signaalitorven hätyyttävän tuntuista tuuttaa-
mista. Mitähän mikin ääni tarkoittanee? Kiirettä
pidetään, hosutaan ja hoputetaan, varustaudutaan
ja valmistellaan. . .

Mieli apeana ja katkerana kuuntelin yön ääniä.
Vihollinen siellä tallaa Suomen maata, varustautuu
öin ja päivin, pureutuu kynsin ja hampain Suomen
kamaraan ja suunnittelee parastaikaa ties kuinka
juonikkaita tekoja meidänkin päämme menoksi. Ei
puhetiakaan siitä, että vetäytyili jo omille mailleen,
maailman laveimmille laitumille. Ei ihme, että kat-
keruus ja koston ajatus täytti suomalaisen mielen.

Tällaisia mietin yön hetkinä, ja korkealla kiilu-
via tähtiä silmäillen lähetin ylhäisimpään esikun-
taan lapseliisia rukouksia kuolemansäteitä suitsut-
tuvasta lentokoneesta, jolla saisin panna asiat koh-
dalleen tässä vääryyden maailmassä.

Ensimmäinen vartiovuoromme jäi yllättävän ly-
hyeksi. Joku muu yksikkö tuli asemiin, ja me saim-
me marssia läntiseen Yiitavaaraan ja hakeutua telt-
toihin lepäämään. Mutta lepo jäi vielä lyhyemmäksi.
Aamun koittaessa olimme kiivaan hälytyksen joh-
dosta jälleen pikamarssilla itään päin. Luutnantti
Ikonen totesi, että "tilanne on koval" Luutnantti
Vesterinen sanoi puolestaar: 

- Tulipa kaunis sääl
Joukkueemme sai tänä päivänä asemapaikakseen

aikaisemmin mainitsemani riukuaitojen muodosta-
man kujan talon kivijalasta vasemmalle. Tilanne
ei perille päästyämme ollut vielä perin kova, koska
saatoimme nousta asemiimme suoraan avointa rin-
nettä myöten kivijalan ohi ilman, että meitä olisi
miltään taholta häiritty. Mäelle astellessamme näin,
että sen koko länteen päin kallistuva rinne oli kuin
linnoitussysteemi, kaikenlaisia "kahdenmaattavia"
koloja ja kuoppia täynnään. On siinä mäessä ollut
ottamista meikäläisillä. Tällä hetkellä se oli koko-
naisuudessaan hallussamme. Talon kivijalassa oli
konekivääri, jolla oli runsaasti ampuma-alaa joka
puolelle. Suoraan sen edestä, talon lliviaidan takaa,
avautui melkoinen suon näköinen aukea, siitä etu-
oikealla oli metsä kiinni kiviaidassa asti ja suoraan
oikealla oli aukeata, varmaankin peltoa, kuten tulo-
suunnassammekin. Selvyyden vuoksi numeroin kais-
tat aloittaen omasta, vasemmalla olevasta aluees-
tamme: Luutnantti Ikosen joukkueen asemat 1.,
konekivääriasema talonrauniossa 2., oikealla rnet-
sään "nojaava" kiviaidan osa 3., takaoikealla oleva
"kakkoslinja" 4. ja Länsi-Viitavaaraan johtavan
tien suunta telttoineen ,.

Miehittämämme kaista 1:sen etumaasto oli osii-
tain sama kuin konekiväärinkin: verratt:ia kauas
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avautuva, jonkin näreen kattama aukea, jonka ku-
rissa pitäminen joukkueen voimin., ttrlisi olemaan
helppo tehtävä. Tällä kaistalla satui tänä päivänä
muuafl "munaus". Mutta ei niin pahaa, ettei jotakin
hyvääkin: kiväärill?i ampumieni maalien luku li-
sääntyi tästä syystä entisestä kahdeksastatoista 1ä-

hes viiteenkymmeneen.
Tilanteen alkamista odotellessamme selittelin

miehilleni menettelytapoja, ampumasuuntia ym.
sellaisia seikkoja, jotka oikeastaan olivat sinään päi-
vän selviä. Sitten tuli komppanian lähetti kutsu-
maan minua teltoille, jossa luutnantti Ikonen ha-
lusi tietoja tai aikoi antaa ohjeita, kuten lähetti se-

litti. Jätin joukkueen alikersantti B:n komentoon
ja juoksin alas notkoon, jossa kerroin, että kaistal-
lamme ei ole tapahtunut mitään mainittavaa. Luut-
nantti Ikonen oli sitä mieltä, että pian varmasti ta-
pahtuu, ja kehoitti olemaan valmiina pahimpaan.

,En tiedä, rnistä luutnantti aavistuksensa sai, mutta
todeksi ne kohta osoittautuivat. Olin jäänyt teltto-
jen kohdalle syömään ja tässä puuhassa ollessani
luutnantti Ikonen tuli takaisin mäeltä, jolle hän
tällä välin oli pistäytynyt. Samassa koko oikea si-
vusta alkoi paukkua vallan vimmatusti. Konekivää-
rimme syyti kivijalasta sarjojaan yleiseen meteliin,

- pitkiä päästelikin. l'Kova tilanne" oli alkanut
varsin äkillisesti. 3:nnella kaistalla vihollinen pääsi
metsän suojassa niin lähelle, että ketjumme muutti
siltä kohdalta nopeasti paikkaa 4:nnen asemiin. Vi-
hollinen eteni 3. ja 4:n puolivdliin ja alkoi ampua
metsästä iukuisilla konetuliaseilla talonrauniota
kohti, joka oli varmasti rynnistyksen ensimmäinen
tavoite. Koko mellakka oli reveflnyt suureksi muu-
taman minuutin aikana. Kun luutnantti Ikonen hie-
man huohottaen tuli vastaani minun kiirehtiessäni
omalle kaistalleni, oli hänellä huono uutinen:

- Lähetti kertoi, että joukkueemme on jättänyt
asemansa eikä vasemmalla sivustalla ole nyt ketään.
Etsikää nopeasti joukkueenne ja viekää se takaisin
paikoilleen, sieilä voi muuten ruveta käymään hul-
lusti. Konekiväärillämme kuuluu olevan täysi työ.

Olin jo ihmetellyt, kun ei vasemmalta ruvennut
kuulumaan ampumista, mutta oletin, että siellä ei
ole ehkä näkynyt vielä mitään ammuttavaa. Ei vi-
lahtantrt mieleenkään, että sieltä olisi lähdetty pois
j'a jdtetty'kaista kylmilleen ilman muuta. trtika kum-
man syy tällaiseen. . . ?

Juoksin ensin notkossa olevaa polkua suoraan
väsemmalle ja rupesin sitten nousemaan rinteeseen
talonraunioiden kohdalta. Jostakin vasemmalta tuli
perääni lähetin toimessa oleva sippolalainen sota-
mies Rämä, joka vahvisti luutnantin kertomuksen.
Hän lähti seuraamaan rninua ja rnarssimme sitten
peräkkäin lumessa olevaa uraa myöten ylemmäksi.
Helken kuluttua huomasimrne, että mäen harja on
varsin kiivaan tulitaistelun alaisena. Fainuimme ma-
talaksi ja jatkoimme nousua kyyryssä parinkymme-
nen rnetrin päähän talon kivijalasta. Huomasin heti,
että tätä kautta en pääse omaile kaistalleni. On men-
tävä kauemmaksi vasemmalle, jossa mäki alkaa hie-
män,laskeutua, myös siihen suuntaan. Konekivää-
fimme kiviialassa ampui nyt kuin säästellen versin
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lyhyitä satjoja. Huusin miehille tilannetta tiedus-
taen. Miehiä ei näkynyt, mutta ääni kuului: Täällä
on huono tilanne. On kaksi haavoittunutta, ja pat-
ruunat loppuvat pian. Toimittakaa kiireesti apua.

- Ja vasemmalta lähtivät karkuun ! kuului vielä
kivijalasta.

Samassa sain huumaavan iskun päähäni ja maail-
ma musteni kirkkaita kipinöitä iskien silmissäni.
Suistuin suulleni polulle ja tajusin hämärästi, että
jokin "kova kappale'f oli sivaltanut päätäni oikean
ohimon yläpuolelta, Sitten tuli perin hiljaista.

En tiedä olinko tajuttomana vaiko vain hetki-
sen tyrmättynä, mutta kun taas selvisin, en tunte-
nut kipua enkä nähnyt verta. Taidan olla kunoossa.
Samassa muistin konekiväärimiesten avunpyynnön
ja oman joukkueeni kaikaamisen, joksi konekivääri-
mies oli tapahtuman ilmoittanut. Rämä vieköön sa-
naa konekiväärin tilasta ja minä menen etsimään
kiireesti miehiäni.

Käännyin ympäri. Sotamies Rämä oli alan ta-
kanani. Posket punaisina kuin pikkupojalla hän ma-
kasi siinä hangeila, - selällään, - liikkumatta.
Kesti tuokion, ennen kuin tajusin, että Rämä oli
kuollut. Suorana makasi siinä kaatunut suomalai-
rren, kotipitäjäni Sippolan poika matkansa pään
kohdanneena.

Kuin hyvästil<si kosketin ohimennen kaatuneen
viileätä otsaa ja kiirehdin sitten nopeinta vauhtia
rinnettä alaspäin. Tapasin onneksi taas lähetin, jolle
tiedotin konekiväärimiesten tilanteesta ja käskin pi-
tää kiirettä. Lähetti juoksi laaksoon kuin hirvi.

Löysin pian joukkueeni. Se oli siirtynyt paikal-
taan satasen metriä suoraafl taaksepäin ja seisoi not-
kossa hyvässä suojassa. Lähes kolmekymmentä
miestä omaa turvallisuuttaan ajatellen notkosse mi-
tään tekemättä toisten taistellessa ja vuodattaessa
verta, tilanteen pahetessa joka hetki! Uskomatonta!

- Mitä te tääIlä teette? huusin jo matkan päästä
kiukkuisesti.

Kukaan ei vastannut.

- Miksi olette jättäneet paikkanne?
Tähän rupesi tulemaan vastausta. Alikersantti se-

litti kummasti mongertaen ja leuka täristen, että
toppatakkia tuli aukealle niin sakeasti, ettei siellä
r oinut olla.

Oli turha ruveta tässä tilanteessa pitempiin pu-
heisiin siitä, mitä oli tehty tai jätetty tekemättä.

Jääkööt moitteet myöhemmäksi. Nyt on kiire toi-
meen. Sanoin, että tilanne mäellä on päässyt pa-
haksi ja meidän on heti mentävä paikoillemme,
jolloin koko juttu voi saada aivao toisen käänteen.
Seuratkaa !

Kukaan ei seurannut. Usealla suulla todistettiin
nyt yhteen ääneen, että vihollinen on jo asemis-

samme, joten ei sinne voi mbnnä.

- Päin vastoinl - sinne voi m.ennä, ja sinne on
mentävä, eikä siellä ole vielä yhtään vihollista ase-

missamme, mutta tulossa kyllä on I Nyt lähdetään,
m.inä latelin.

Keskustelumme vei vain tuokion ja sitten lähdin
"vetämään" jo'.rkkuetta ylöspäin. Ei siinä ollut mi-
tään vetämistä, sillä yksjkään mies ei seurannut.
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Ålitersantti vain mongersi muristen jotakin, että
"ka, jos mielit mennä niin menet. . ."

Rinnettä noustessani pahoittelin, etten ollut otta-
nut pikakivääriä aseekseni. Myöhemmin asiaa ar-
vioidessani luulen kuitenkin, että "pystykorva" oli
sittenkin paras tapaus, oikein sallittu ase, jolla ylei-
sen metelin aikana tein "kaikessa hiljaisuudessa"
parempaa jälkeä kuin äänellään huomiota herättä-
vällä konetulitukselia olisi ollut laita.

Mäe1le päästyäni vilkaisin vieiä taakseni olisiko
joku jo tullut katumapäälle. Ei ollut. Esimerkl<i oli
tehoton nyt, kuten monesti aikaiseraminkin. Häpe-
sin koimenkymmenen miehen puolesta, - mitä lie-
ner,ät asianomaiset itse tehneet.

Aidan viereen päästyäni painuin matalaksi. Pu-
jahdin aidan kolosta kujaan ja konttasin erääseen
"petattuun" kivääriasemaan. Jo kontatessani olin
aidan raoista nähnyt, että aukealla liikkuu viholli-
sia, mutta vasta ampuma-asemaan asetuttuani näin
koko "svabodan."

Syntyneestä tilanteesta olen monta kertaa jäl-
keenpäin tehnyt eritielyn:

Vihollishyökkäyksen alkaessa joka puoiella oli
kaistaltamme katsoen oikealla olevaan metsän reu-
naan epäilemättä ilmestynyt varsin monilukuinen

vihollisosasto ikään kuin vastaanottoa tunnustele-
maan. Kivijalassa oleva konekiväärimme oli tässä
vaiheessa varmaankin antanut tulijoille "tunnus-
tusta", mutta joutunut pian siirtämään suihkunsa
paljoa lähemmäksi oikealle, jossa metsä ulottui
3:nnen lohkon asemiin asti. Tämän kaistan ketjun
siirryttyä 4:nnelle, oli konekiväärillämme töitä
enemmän kuin tarpeeksi täIlä suunnalla, ja se am-
puikin patruunansa pian loppuun, kuten aikaisem-
min jo on käynyt ilmi.

Entä sitten nämä "munausmiehet" ? Perästäpärn
joku kertoi alakuioisena, että r.ihollisen tullessa
mieslukuisena näkyviin kaukana metsän reunassa,
alikersantti iähti heti ja vei pikakiväärin mennes-
sään. "Luulimme, että on käsketty lähteä . . ."

Vihollinen metsän reunassa huomasi ennen prt-
kää tilanteen kehittyvän tällä kaistalla heille suotui-
saan suuntaan. Mäellä olevasta kivijalasta ei enää
tullut konekiväärituita, oikean sivustamme tuli ei
tänne sopinut alkuunkaan eikä muualta tullut sen-
kään vertaista. Tunnustelijat uskaltautuivat aukealle
ja sitten pian miehiä suuremmissa erissä. Ei mitään
hätää. Etummaiset marssivat eteenpäin ja uusia al-
koi suoltaa ulos metsästä ! Pian oli puolensataa
miestä jo saavuttanut melkein sen kiviaidan, joka
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Asemal on hyvin vallltu. Ne srovai mardollisuudel sekä tähystykselle että tulelle



talon kohdalla oli huomattavan korkea. Pikku sau-
nakin siinä aidan kulmassa tuli konekiväärilinjan
väliin. Mikäs täällä oli ollessa, seistessä ja liikkuessa
sekä eteenpäin menoa suunnitellessa tosiaan tdy-
dessä rauhassa.

Tällaisen tilanteen eteen jouduin päästyäni aidan
taakse asemaan. Totesin vain hurjaan kiihkoon ki-
hahtaen, että nyt on edessäni oikein "elämäni
kenttäammunta", merkitykseltään suurempi kuin
satojen rauhan aikaisten yhteensä.

Varustauduin tuokiossa, mutta Perusteellisesti.
Katsoin hyvän ampuma-aukon, ladoin kaikki pat-
ruunani pinoon oikealle puolelleni, työnsin kivää-
rini piipun aidanrakoon, vedin tähtäimen alimpaan
asentoonsa ja tunnustelin vielä kyynärpäiden sijat-
kin sopiviksi. Sitten otin ensimmäisen jyvälle ja
aloitin.

Lähimmistä miehistä viisi putosi parin sekunnin
väliajoin hangelle kuin hervoton kangas kenen-
kään muun tuskin vielä käsittäessä, mitä ne viisi
tekivät. Uusi viiden sarja meni sekin kokonaan vielä
seisoviin maaleihin, mutta kolmannen alkaessa lie-
nee jo monille selvinnyt, että tuli tulta mistä tuli,
tulisuojaa nyt tarviitaisiin. Mutta mistäpä sitä tähän
hätään sai. Joku yritti kompuroida kiviaidan taakse,
mutta ei ehtinyt, kymmenkunta miestä kökötti
kyykkysillään vähän taaempana, mutta kun edestä
alkoi ukkoa kierähdellä kuin kanoja orrelta, pai-
nuivat muut jo luteen litteinä hankeen. Åmmuin
järjestelmällisesti aina suurimmat kulloinkin esillä
olevat maalit, joten ensin oli "syöksykuvioita", sit-
ten "rintakuvioita" ja viimeiseksi "pääkuvioita",
joista yksi vaati kaksi laukausta. Kun tapaus vihol-
lisen kannalta rupesi näyttämään varsin turmiolli-
selta, ymmärsivät metsän reunaa lähinnä olleet ve-
täytyä suojaan ja moni "kenttämieskin" ehti met-
sään. En voinut kiinnittää niihin huomiota niin
kauan, kun lähempänä olevia riitti, joten suunnil-
leen puolet esillä olleista pääsi pelistä pois ja 28

kappaletta jäi kylmenemään. Myöhemmin ajattelin,
että olisi pitänyt aloittaa kauempana olleista, mutta
toisaalta: varma on varmaa. Konetuliaseella olisi
myös kenties saavuttanut paremman tuloksen tar-
kalla työllä. Se kuitenkin on varmaa, että jos kone-
tuliase olisi ollut koko ajan asemassa, ei aukealle
olisi tullut luultavasti yhtäkään miestä, ei ainakaan
tällaista apajaa.

Kun tilanne muutaman minuutin kestettyään oli
ohi, kuului kivijalasta kovaääninen "tamperelainen"
huuto:

- Teippäs hyvää tyätäl Siälä on ny vinkkelitos-
suu nurisa ihan penteleesti!

Patruunansa loppuun amPunut konekiväärimies
siellä ilmaisi "osanottonsa".

Tässä vaiheessa tulivat joukkueeni miehet yksin
kappalein asemiin. Kaikki olivat vähän lurpallaan,
mutta samalla innostuneen uteliaita:

- Sie vaa raksuttelit, - myö kuulostettii. Mihi
ast hyö ol jo ehtint? Ka, tuolba hyö makkaat...
Olet sie heiät kaik töllönny ? - Kysymyksiä sateli
ja väliin päästettiin "bärgeleitä".

2ia

rupesi äkkiä kummasti kuvottamaan ja
särki kovasti. Otin paksun karvalakkini
Heti joku pojista sanoi:
bärgele, siull sarvi otsas gasvua. Yanjago

Minua
päätäkin
päästäni.

- Ka,
osotti ?
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Nyt vasta huomasin tuonnoisen sivalluksen kas-
vattaneen korvalliselleni valtavan kuhmun. Kuo-
lema oli kopauttanut lujasti, mutta aikani ei ollut
tullut . . .

Päivän tässä vaiheessa tilanne kääntyi kokonai-
suudessaan taas eduksemme. Komppanian verran
Er.P 10:stä tuli apuun ja koukkasi oikealle eden-
neen vihollissiiven stvustaan. Siellä kävi huuto ja
kova meno, ja viholliselle tuli äkkilähtö koko triihi-

seudulta. Paine taas hetkeksi helpottui.
Mutta seuraayana 

^atlvna 
vallitsi jälleen "kova

tilanne". Vihollinen lienee tälle päivälle laatinut
entistä laveamman ohjelman. Aamupäivällä se avasi
mm. tykkitulen, jota kesti miltei yhtämittaisesti
kuusi tuntia. Siinä oli haja-ammuntaa sinne tänne
ja tulipeitteitä määrättyihin kohtiin. Pienempien
aseitten tuli oli samaten joka suunnalla vilkasta,
ja meistä tuntui, että mäellemme ammuttiin myös
joillakin "uusilla aseilla". Tuli vastenmielisesti su-

risevia väkkäröitä, jotka tuntuivat kurvailevan puit-
ten lomissa ikään kuin uhria etsien. Ylimmillään
ollessaan saavutti päivän meteli ennenkuulematto'
man mahtavuuden tyvenen sään tehostaessa tykkien
jyhnän vaarojen kupeista ia taivaan kannesta valta-
vasti.

Vihollisen jalkaväki ei kuitenkaan päivän mit-
taan pitänyt erityisen suurta painetta linjoillamme,
joten kaikki asemamme säilyivät normaalin vastaan-
panemiseo merkeissä. Illan suussa aseet jälleen vai-
kenivat. Sodassa hiljaisuus tuntuu toisinaan hyvältä
ja turvalliselta, toisinaan taas pahaenteiseltä. Nyt
tuntui viimemainitulta. Vaisto sanoi, että jotakin
"epäystävällistä" on tekeillä.

Samassa juoksi meidän kaistallemme Vegaruksen
tien suunnalle lähetti, joka toi viestin, yhden vies-
teistä vastenmielisimmän: olemme saarroksissa'
Åsemat on jätettävä ja siirryttävä taaksepäin teltto-
jen luo tielle. (N:o 5:n asemiin.)

Teimme työtä käskettyä. Lähtöhetkellä avasimme
muutamaksi tuokioksi kiivaan tulen kaikista aseis-

tamme kohti edetsämme, mäen nyppyläIlä pensai-
kon suojassa piilevää konekivääriasemaa, jonka
kanssa olimme koko päivän pitäneet pikkuvihaa.
Pikku hölkäIlä painelimme sitien jonossa "viitosta"
kohti. Siellä oli jo tie ja telttojen tienoo miehiä
mustanaan. Ilta pimeni muutamassa minuutissa
yöksi. Oli loppiainen ja olipa loppiaisen tunnel-
maakin. Kenelläkään ei kyllä ollut mitään hätää,

pikemminkin päin vastoin: oltiin oikein huoletto-
mia. Yksi konekivääri oli jätetty asemaan keskelle
tietä, mutta kukaan ei ollut jdänyt sitå hoitelemaan'
Siinä ylempänä vain jalkoia kopistellen kapsutel-
tiin sinne tänne savukkeita poltellen, hyssytellen
tyssytellen, pikkulämmintä pitäen. Mistään järjes-
tyksestä ei ollut tietoakaan. Myös teltat olivat
täynnä, ja joku taisi parastaikaa kuumentaa kami-
nan pellil1ä teetä kuivan muonan kostukkeeksi.



Kun joukkueemme jäljestä mäen suunnasta ei
kuulunut tulevan enää ketään, määräsin ryhmän
verrao miehistäni jaamään kanssani ketjuun "taka-
varmistukseen". Pimeässä pidin muutamin hiljaisin
kysymyksin yhteyttä lähimpänä oleviin miehiin,
mutta pian huomasin puhelevani yksikseni. Pojat
olivat kyllästyneet tuijottamaan pimenevää mäkeä
kohti ja lähteneet ylemmäksi yhteisiin kihuihin.

Mikä tilanne ! Jos veli venäläinen olisi sen tietä-
nyt, niin yhtenä sutena olisi kimppuumme kohta
hyökännyt ukkoa kuin laavaa myös yli avoimen

tomuus. Kun todettiin, että yläpuolellemme ehti-
neiden mäikästäjien suihkut eivät harjun kaarevuu-
den ja paljojen pensaiden takia pysty pyyhkeile-
mään läheltäkään maan pintaa, niin ei oltu sanan-
mukaisesti "moksiskaan". Jotkut yksityiset rupesi-
vat käsipeleillään paukuttelemaan harjulle päin
ikään kuin ilmoittaakseen, että tässä me olemme,
mutta ei tänne passaa tulla tai ammutaan. Upseerit
järjestelivät jo jotakin parempaakin; ketjua kun-
toon, konekiväd.riä asemaan ja muuta asiaankuulu-
vaa. Minäkin paukuttelin kiväärillä seisaaltani jon-
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mäen. Sanon "myös", sillä metsän suo.iassa harjua
myöten oli heitä jo tulossa.

Ns. kihut sujuvat ),leensä silloin, kun soitto soi,
mutta tässä kävi päinvastoin: kihut olivat täydessä
käynnissä, mutta loppuivat kuin napista painaen
hetkellä, jolloin vihollisen konekiväärien vimmattu
alkusoitto alkoi varistella puiden oksia niskaamme.

Nyt seurasi tilanne ja kokonainen tapahtumien
sarja, josta. kaikesta huolimatta täytyy ihaillen tun-
nustaa suomalaisen luonteen maltti .ja sumeilemat-

l'läiokin voi aseman valita, kun on konetuliase käytettävissä

kin tuikkivan puun juurta kohti, joten toimintaa
oli. Joku sanoi, että "ei kai niitä paljoa ole", -toinen totesi, että "pirusti paukkuu kumminkin."

Tilanteeseen tuli nyt yllättäyäd lisäväriä. Lännen
suunnan hämärästä marssi mäelle yhtäkkiä valko-
pukuisten haamujen muodostama parijono. Ensim-
mäisenä tarpoi tukevan näköinen pappa, joka suksi-
sauvallaan tarmokkaasti maata takoen vyöryi seka-
melskan keskelle ja otti heti ohjat haltuunsa. Pa-
taljoonan komentaja, majuri Jaska Malkamäki oli
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sieltä pataljoonan komeotoportaan korkeudesta ke-
rännyt ympärilleen iskujoukon, joka apuun tulles-
saan oli piessyt meitä kuristavan saartorenkaan tien
kohdalta pahoin hajalleen ja jatkanut heti häikäile-
mättä matkaa tänne turman paikalle.

- Jaaha, pannaanpas ketjut kuntoon, sanoi
pappa reippaasti. - Tuosta tuonne vasemmalle ja
tästä oikealle ja lähdetlddn eteenpäin ja ajetaan "ta-
varitsit" takaisin, että roikuu. Majuri kuiskutteli
lähimpänä oleville jotakin ja samassa huutokuoro
päästi ilmoille hirmukovan karjaisun: R y k -

mentti hyökkäykseenl
Vastaiskumme su.iui sitten tosiaan kuin "rykmen-

tin hyökkäys", ja siitd. muodostui epäilemättä yksi
vihollisen katkerimmista paloista Yiitavaarulla.
Suomalainen taistelutaito yöllisen metsän kohdussa
vietti suoranaista juhlaa. Vihollinen oli lähettänyt
tähän tyrmäysyritykseen satakunta "htrjaa naa-
maa", ainakin viisi konekivääriä ja kaikkea muuta
tarvekalua, jotka suurin piirtein kaikki - niin mie-
het kuin aseetkin - 

jäivät harjulle. Omia tappioita
ei ollut, ja uusi päivä aloitettiin taas uusin toivein
ja reippain mielin.

Mutta Viitavaaran kovat kokemukset olivat vasta
alkuvaiheessaan. Tärkeimmät asemat vaarun laella
oli menetetty ja oe piti saada takaisin. Mitä kaik-
kea näissä yrityksissä koettiin, mitä ajateltiin,
kuinka monesti toivottiin ja rukoiltiin helpotusta
tähän kauhun maailmaan, kuinka moni ihmetteli
näiden mahdottomien asemien itsepäistä hallussa-
pitoa? Paine lisääntyi päivä päivältä ja yö yöltä,
saarrostusuhka kasvoi joka hetki, vihollisen ylivoi-
mainen aseistus piti hellittämättömällä äänessäolol-
laan suomalaisten hermoja kheällä. Elämä etuvar-
tiopalveluksessa muodostui kuoleman odotukseksi.
Viitavaaran viimeisestä etuvartiokomppaniasta pää-
sivät vain rippeet takaisin.

Näistä Itä-Viitavaaran katkerista lopputaisteluista
kuulin vasta sotasairaalassa. Mieskohtainen osuuteni
päättyi, mikäli pysyin "aikataulussa" 

- tammikuun
7. ja 8. päivien välisenä yönä kolmannessa harjun
takaisinvaltausyrityksessä, jolloin koetimme päästä
suoraan avointa rinnettä myöten monen konekivää-

rin varmistamaa talorauniota kohti. Lumipukumme
olivat aikoja sitten hajonneet päältämme, ja tum-
mina täplinä matelimme hitaasti mäen puoliväiiin
asti. Vihollineo piti liikkeitämme silmällä ja antoi
tämän tästä konekivääriensä piiskata koko sektoria
ikään kuin osoitukseksi, että "täältä pesee". Hidas-
tetuilla valojuovaluodeilla konekiväärien suihkut
valaisivat useasti koko seudun huikaisevan kirk-
kaaksi. Tässä yrityksessä olisi rajusti suoritettu "tu-
len ja liikkeen vuorotyö" ollut ainoa keino tulok-
seen pääsemiseksi.

Olin kumman rauhallinen lähtiessäni omalta koh-
daltani nousemaan rinnettä ylöspäin. Kun kaikista
mahdollisuuksista todennäköisin on kuolema, luo-
puu ihminen omista voimistaan ja j'nt:ää itsensä
Korkeimpaan johtoon. Näin minäkin olin "tehnyt
tilini" ja olin valmis kaikkeen, mikä osakseni oli
mdd.rd.tty.

Liikkeelle lähdettyämme pidin kiirettä ja kehoi-
tin.toisia tekemään samoin. Ketju jäi kuitenkin
pian kauas taakseni. Ammuin aina pysähtyessäni
joitakin laukauksia pesäkettä kohti. Sitten eräässä

kohdassa kiväärini upposi lumeen ja lukko jäätyi
liikkumattomaksi. Panin "uskollisen toverini" han-
keen pystyyn ja otin parabellumini esiin. Pääsin
sellaiselle etäisyydelle, että arvelin kohta voivani
käyttää käsikranaatteja. Syöksyasennossani en saa-

nut kättäni painumaan manttelin taskuun, joten
minun oli käännyttävä kyljelleni ja oikaistava it-
seni suoral<si. Juuri sinä silmänräpäyksenä vilisti
tulinen suihku kasvojeoi editse ja samassa "joku
löi halolla" hirmuiskun reiteeni.

Tämäntapainen oli viimeinen kokemukseni Viita-
vaaran kauhuissa, joista sitten kuitenkin pääsin elä-
vänä pois. Olin "laakin" saatuani hiljaa kuin hiiri.
Jalka meni heti tunnottomaksi, joten ei ollut syytä
valittaa. Paluutaival kesti kauan minun kyynärpää-
voimin hinautuessani hilialleen laaksoa kohti. Rin-
teen alalaidassa luutnantti Vesterinen huomasi vai-
valloisen tuloni ja auttoi minut lääkintämiesten
pulkkaan. Itse hän - td:md: rohkea soturi - palasi
toivottomaan tehiäväänsä ja kaatui pian sen jäl-
keen kuin korven uljas honka samalla rinteellä.

i

I
(t

ll

Herkko Pesonen

Kun penssafiqyrkitrat
"Elain nopeasti linjoista kaksikymmentä miestäni tietärnättä
sen enempää mistä oli kysymys. Saavuttuamme komentopai-
kalle näimme ihmeellisen näköisiä torvia ja nuiiia. Panssad-
kauhut ja panssarinyrkit olivat meille täysin uusia tuttavuuksia."
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Nämä miehet eivät olleet soaneei kymmentä
aseilla, kun vihollisen ensimmäiset hyök(äysvaunut

minuutjrs pitemp:ä koululusla kuvassa näkyvillä
io saavuttivat heidän ansioslaan mafkansa pään

RUOKOKOSK_I.on eräs Jatkosodan vetäytymisvai-
heen taistelupaikka Suurimäen pohjoispuålålla, senja Tulemajän-en kylän välisen miantien var;essa.
Tässä kohdassa maantien varteen pistää ohijuokse-
van Viteleenjoen mutka. Suurjmäkioli vielä meidän

U h.allussamme, ja sieltä päin oli tulossa suuret mää-
rät raskasta tykistöämme ja kuormastoa. Mutta vi-
holiinen oli odotetiar-issa tässä kohtaa itäiseltä si-
vustaltamme Kinälahdelta käsin joen toiselle ran-

kunnes tykistömme ja kuormastomme kokonaisuu-
dessaan oli saatu kuljetetuksi tämän kohdan ohitse.

Pataljoonamme saapui Ruokokoskelle alkaneiden
taistelujen edeilisenä iltana kello 18 maissa. Ensim-
mäinen konekivärijoukkueeni oli alistettu kapteeni
Kettusen jalkaväkikomppanialle.

. IäJlä lold.alla oli joen rannassa karjalainen kylä,ji.kylil kohdalta johti .ioen poikki uiva, kapea puu-
silta. Tätä siltaa pitkin menimme kapteeni kettusen

lka i s ivat Ruokokoskel la
nalle, mistä käsin sillä olisi mahdollisuus piiska_
tykeillään katkaista tämä tärkeä huoltotiemml. Sen

:"o|:i. pataljoonamme, I/JR 8, peitenimeltään
Tankki, ko.mentajana ratsumestari össi Rajasaari,
oli saanut käskyn hinnalla millä tahans^ piäa ui-
hollisen loitolla joen toiselta rannalta niiÅ kauan,

kanssa tarkastamaan maastoa, jossa ensimmäisen
kerran ottaisimme vihollisen vajtaa.r. Joen toisella
puolella jatkui kapea kärrytie metsän iävitse kaar-
tuen oikealle Kinälahden suuntaan. Sitä pitkin noin
3 km kuljettuamme oli vasemmalia järvi, jonka ran-
nasta lähti suoraan kärrytien yli kulkeva, viholii-
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Tuhooiapariio odoltamassa vihol-
lisen hyökkäysvaunun saapumista

seen Päin viettävä jyrkänne. Tähän päätimme si-
joittai jalkaväkikomppanian ia konekiväärijouk-
kueeni.

Kapteeni Jukka Halosen komppania jatkoi mat-
kaansa tien suunnassa vielä noin 3 km, jossa saakka

vihollinen oli jo tulossa, ja otti siellä siihen tuli-
kosketuksen. Kummankin komppanian komento-
paikan puhelin oli kytketty samaan tapsiin, ja se

jatkui pataljoonan komentopaikalle, joka sijaitsi
joen takana maantien varressa vähän loitommalla
joen rannassa. Oma johtopaikkani oli kapteeni Ket-
tusen komentopaikalla, joka oli jalkaväkikomppa-
nian. ja konekiväärijoukkueeni sijoitusrioteestä noin
100 m taaksepäin. Puhelimesta kuulimme kaikki,
mitd 3 km päässä edessämme tapahtui.

Alkuyö kello 2:een asti kului melko tavallisesti.
Elettiin kesäkuun loppupäiviä 1944 ja yö oli va-
loisa. Koko yön jatkuivat taistelut edessämme. Pu-

helimessa kuulimme: - Ei mitään erikoista mainit-
tavaa - vain tavanomaista tykistö- ja kivääritulta

- linjamme pitävät - ei mitään hätää. - Vuo'
roin oli puhelimessa kapteeni Halonen, vuo-roin hä-

nen lähättinsä. Koko ajan tuli tilannetiedotuksia:

- Yrittää iajusti, mutta linjat Pitävät, pojat ovat
päässeet sodan makuun eikä meidän-läpi nyt enää

iulla. - Se oli mannaa meille I Tiedotukset meni-
vät luonnollisesti nopeasti omaan linjaamme, ja

luottamus omiin mahdollisuuksiimme vuoroa odo-

tellessamme kasvoi. Miehemme ottivat pieniä nok-
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Ja iulos oli siiten iämän näköinen )

t,

kaunia kaivamissaan poteroissa tai käristivät met-
sässä juoksennelleen karjalaispossun kylkipaioja.

Mutta sitten alkoivat tiedotukset käydä jännitty-
neemmiksi: - Näköpiirissämme kuusi hyökkäys-
vaunua, ilmestyivät juuri aukean takaa - tulta tu-
lee solkenaan komppaniankin komentopaikalle, täy-
tyy lyödä maihin - 

jos yhteys katkeaa, ne ovat jy-
ränneet tapsit poikki, yksi on tullut jo selustaamme,
ovat kiertåneet miinoituksemme, ei mitään torjunta-
aseita. - Heti sen jälkeen kuulin puhelimessa kone-
kir,äärikomppanian päällikön, luutnantti Salmisen
äänen. Hänen komentopaikkansa oli pataljoonan
komentopaikan läheisyydessä: - Huomio - luut-
nantti Päsonen. - Olen puhelimessa. - Tulet heti
komentopaikalleni, mukanasi kaksikymmentä mies-

täl
Hain nopeasti linjoista nämä kaksikymmentä

miestäni, tiatämättä sen enempää, mistä oli kysy-

mys. Saavuttuamme konekiväärikomppanian ko-
mäntopaikalle, näimme luutnantti Salmisen edessä

ihmeellisen näköisiä torvia ja nuijia. Panssarinkau-
hut ja panssarinyrkit olivat meille täydellisesti uusia

tuttavuuksia ia näyttivät meistä tarkoitukseensa
melko lapsellisilta.

Luutnantti Salminen alkoi puhua: - Nyt ei ole

aikaa selittelyihin. Tässä ovat aseet. Olemme saa-

neet ne juuri äsken, enkä ole ennättänyt niihin lä-

hemmin tutustua. Siinä on saksankielinen käyttö-
ohje. Ammuksia on vähän ja niitä on säästettävä.



Ruokokosken-Kinälahden iien taisielualue

Yhtään koelaukausta ei ole lupa ampua. Äinoas-
. taan hyökkäysvaunuja. Toimikaå! ----r-

Keskustelu oli lyhyt ja 
-käsitimme jokainen, ettänyt ei ole aikaa vkiityiskohtaisiin ur.J,itaritt.tyf,r._

j oi tuksiin. Taka isin ri"; 
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",tiyrrecnsa Korkerntaan kymmenen minuutiia. Jaoinjoukkueeni kahtia. Toirlen p;;ii ;;;";;ituu kor,._
Illln,,-! l?j,.,.hyökkäysvair;;;. f;,;;;;, että ti_uean metsarsvyden- vuoksi panssarinkauhuista ei
:1,,r]-.1r,;:" apla. Senvuor.ri åiJ.;u,'r.,*[utri t up-p4rrrrd, uen molemmin puolin jalkaväkilinj uun, jukumpaakin hoitamaan asetin kaksi konekivääri-
ii::,ä . 

Myii..puotijoukkue."i ;;;;rä kahdeltapanssarinyrkirtä miestä kohti sekä konepistoorillatai kivääril1ä.

^,,0:-n 
finrhreys kapteeni Halosen komentopaikalleolr mennyt sillä välin poikki. Kapteeni-Keftunenaneli. että ovat varmairiki, j.rr;;;;; irroitauru-maan. Arvelu ei ollut väärä. Kompel"f;, rippeettuiivatkin kohta hajanaisin ryhmin iiniÅme of,i,kapteeni Halonen ;ise ki;hdyks*;;"il;"en ha-jaltaan olevaa komp paniaanlsa k;k;;r;;"tta sa-malla todeten, että iryOf.tayrr""nuifiJ'åi ärntu.,rtmitään.

Kapteeni Kettunen kutsui minut puhelimeen.Kuulin pataljoonan komenta.Jan äänen: _ Olettekosaaneet panssariaseet?

- Kyllä, herra ratsumestari._- Menette heti eteenpäin kärrytietä pitkin. Jo-kainen hyökkäysvaunu on tuhottava.

- Kyllä, hema ratsumestari.
Tuo "tyllä herra,' tuli nyt enemmän vaistomai_sesti kuin pelkkänä sotaväessä opittuna tapana.

3::l,ik.r:åessa. perkkä ,nriääu;rlrr"ru1.,o, noinantor määrätyn itsevarmuuden. Mikä oii luvattu,se oli myöskin tehtava.

, Otin heti panssarinyrkeillä aseistetun puolijouk_kueeni mukaani ia iu6k5uj2llqu. tanJi-å? .t..o-päin. Se oli vietä -är,aoilirlr,-k.^räiläme vi-hollisen otevan jonkin.matk; p#; j', ä.iil. ofteduksi saada mahdorirsrmman pitkä välimatkaomista linjoistamme välttääksemm.'i-å*ur.rJr,u t"fr-den tulen vätiin. pääsi*:r.:ki; Ii"i";ri""å,..rpai"
noin kiiomerrin matkan. SiIIoin ,tkåi-pi."ä _a.r_ny.ppylän takaa kuulua telaketjujen f,"ii"ä. Xa";tuii kuutuviin kohahtaen^i" ,"p;;i;. säiääL, 1^r-h.iainen pyrähti vielä .zo mei;iä "t"."fair. Si;"atien oikeälla puolella olr ennestään kaivättu potero.Hän suojautui siihen. M;y g:;;;i[,.iTå,1, nrppäsi tien vasemmalte puoleue ;*;ii;;;;;'l; ,""-jautui puiden ja mättäid." ,uuLr.,^"iriiiJ, .arr-täimer valmiina. Tuskin ofi__. .iitirå.i'ärrr,or_tua, kun isokokoinen ,,Sotka,' il;;;i;;' ,,atyut;.,.

Samassa Jauhiaisen pansserinyrkki ,;ii;ti, "ja 
vä_
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littömästi sen jälkeen kuului kumea jysähdys. Hyök-
käysvaunun peitti savupilvi. Poika pinkoi pakoon
minkä kintut kestivät, mutta hyökkäysvaunu alkoi
palaa. Meiltä pääsi kova yhteiskiljahdus: - Juo-
hiainen takaisin! - Se näytti Jauhiaista rauhoitta-
van, ja hän juoksi luoksemme.

- En uskonut, että se pysähtyy, hän huohotti
naama vaikeana.

- Eteenpäin, huusin. Juoksimme panssarivau-
nun suojaan. Tiellä ei näkynyt uusia hyökkäysvau-
nuja.

- Eteenpäio ! - Olimme päässeet hyvään al-
kuun. Ajatuksemme ja tajuntamrfle vaaran ole-
massaolosta turtui. Päässä takoi vain yksi ajatus:
Vielä viisi panssaria ja ainoa teho niihio on vain
meidän toimintamme ja nämä nyrkit.

Olimme päässeet vähän matkaa. Jälleen tuttua
kolinaa. Jäimme kersantli Penttiseo kanssa tien mo-
lemmin puolin suojautuen metsikköön. Hyökkäys-
vaunu tuli 45 m:n päähän. Tunsin nyt itse omakoh-
taisesti Jauhiaisen tunnelmat: Jos ei Penttinen osu,
niin minun on osuttava, muuten meistä tulee sylt-
tyä - ei ole varaa hosua - ei ole varaa häiriintyä

- nlt, nyt se on tähtäimessä, silmä kovana pair,al-
lus nupista, suhahäus . . . En tajunnut ympäristöä,
en sotaa. Tajusin vain kaksi peräkkäistä kumeata
jysiihdystä vaunun katolla ja pöllähtävän savupilven.

Mieleni täytti hetkeksi herpaannuttava jännityk-
sen laukeaminen. Kun taas katsoin eteeni, viholli-
sen jalkaväki oli tullut näkyviin. Lähdimme juok-
semaan takaisin. Kuulat vinkuivat korvissamme, ja
vihollistykistö sylki tulta ympärillemme. Pysäh-
dyimme nyt lähelle omia linjojamme suojautuen eri
paikkoihin lähelle tien vartta. Siinä saimme hetki-
sen hengähtää. Kohta tuli neljä hyökkäysvaunua
yht'aikaa näkyviin. Tässä oli metsä kohtalaisen
hanaa ja hyökkäysvaunut alkoivat levittäytyä met-
sään sylkien itsestään koko ajan tulta sen kun ker-
kisivät. Kersantti Penttinen ja sotamies Jauhiainen
olivat kahden hyökkäysvaunun kohdalla. Jälleen
jysähti kahdesti ja jälleen kaksi "sotkaa" seisoi elot-
tomina linjojemme edessä.

Vihollisen jalkaväki oli kuitenkin nyt hitaasti ja
varoen tullut kiväärin ampumamatkan päähän ase-

mistamme. Toimintamme hyökkäysvaunujen tuhoa-
misessa kahden tulen välissä kävi sen vuoksi mah-
dottomaksi. Kaksi jäljetle jäd.nyttä hyökkäysvau-
nua pysyttelivät kunnioittavan välimatkan päässä

meistä, emmekä panssarikauhuillamme metsäisyy-
den vuoksi saaneet niihin osumaa. Tykkien ja heh-
taaripyssyjen ammusten räiske ja ulvonta tosin yl-
tyi, mutta neljän hyökkäysvaunun menetys oli la-
mauttanut vihollisen jalkar'äen hyökkäyksen.

JORMA KAFIF{IJI\IEI\

Mmuin
Hur?

Hävittäjälaivue 24:n Brewster-koneet ia viholli-
sen llutricanet ia Tsaikat ioutuivat ioulukuun
17. päivärra rg4t ankaruan ilmataisteluun Itä-
Karjalassa Muutmanin radan läheisyydessä, tais-
teluun, joka oli suomalaisten iuonen seuraus

ia ioka päättyi vihollisen taskaisiin tappioihin. )

SYVÄRILLE syksyliä l94t kiteytynyt rintamamme
oli vähentänyt lentotoimintaa Aunuksen kannaksen
suunnalla, joten päätoimintasuunnaksemrne Hävit-
täjälaivue 24:lle saimme Karhumäen ja Maaselän
kanoaksen. Laatokan Lunl<ula oli aivan liian etäällä
uudesta toimintasuunnasta, joten laivueenkomenta-
jamme, everstiluutnar-tti G. E. Magnusson lähetti
3. lentueen johdollani kärkenä Kontupohjaan tuke-
maan maavoimiemme taistelua tällä rintamalla.

Taistelunhaluiselle lentueelleni oli tukikohdan
muutos lähemmäksi riistamaita mitä iloisin yllätys,
ja reippain lauluin vietimme viimeisen illan Lunku-
lan tu[ikohdassa. Ainoa murhe oli tietoisuus siitä,
ettei lentueeni varapäällikkö, luutnantti Pekka Jo-
hannes Kokko saisikaan seurata matkassamme, vaarL

oli komennettu koelentd.idn vaativaao tehtävään
kotirintamalle Tampereelle.

Itsenäisyyspäivänä lensimme Brewster-koneinem-
me Äänisliänäan ja sieltä edelleen Kontupohjanlah- t,---)

delle jyrätylle jääkiitoradalle. Koneemme sijoi-
timme ovelasti itärannan sokkeloihin molemmin puo-
lin laivalaituria. Niitä ei tiedustelua suorittavat venä-

läiskoneet helpolla huomaisi.

Hälytys- ja iv-yhteydet olivat auttavasti kunnossa,
joten olimme äärimmäisessä hälytystilassa lyödäk-
semme korttimme pöytään oikein roimasti.

Åsiat eivät kuitenkaan sujuneet suunnitelmiemme
mukaan, sillä viholliskoneet olivat käyneet vallan
vauhkoiksi. Nähtävästi olivat venäläislentäjät saa-

neet käskyn välttää ilmataisteluja Brewster-lentä-
jien kanssa, joiden maine sotavankitietojen perus-
teella näytti olevan vastaleirissä peloittava, eikä suotta,
sillä olimmehan tehneet tavallista tarkempaa apu-
harvennusta meille vihamielistä rinnakkaiseloa tyr-
kyttäneen naapurin laivueissa.

Pitkistä etsintälennoista huolimatta jäivät odote-
tut, runsaat ilmataistelut tulematta, ja vain pienenä



,haaskaltd
canen

näytteenä suoritimme joulukuun 14. päivd"nä ilta-
päivällä Poventsan pohioispuolella pienen kahakan
Mig;.., kanssa. Takaa-aiosia lentomestari Eino I1'

mari Juutilainen pääsi edullisesti tulittamaan etästä

Mig-konetta saaden sen alas muitten häipyessä no-

peutensa turvin.
Vihollislentäjiä siis oli, nyt oli ne saatava varl

sopivasti sotimaan kanssamme. Näissä mietteissä
viätin muutamia päiviä, mutten suinkaan toimet-
tomana, sillä olin jo pannut "koneiston käyntiin".

Suunnitelmani oli seutaava: suorittaessamme

Mainiol mekanikkomme huoltival kelpo Brewsterimme lento-

kuntoon, ioien taistelulataus oli sekä miehissä että koneissa

sulkulentoja Liistepohjan suunnalla kävi-
simme tulittamassa vihollisen lähiselustassa
Muurmannin rudalla liikkuvia sotilasjunia
useampina päivinä perätysten- Jolleivät naa-

purin 
^sotapäälliköt 

saisi hävittäjiry9j1u j":
nakuljetukiilleen, niin johan olisi ihme !

Kun vihollishävittäjät saapuisivat suojaus-

lennolleen, silloin me pojat pantaisiin puo-
lestamme toimeksi.

Kaikki sujui suunnitelmien mukaisesti. Olin len-

tueineni joulukuun t1. ja 16. päivinä liikkeellä ja
hyökkäilimme raivokkaasti rautatiekuljetuksia vas-

tian ampuen vetureista höyryt ulos. Pysähtyneet
junat saivat lisäksi "yleiskäsittelyn" pitkin ,pituut-
taan. Nyt olin vakuutettu, kun vieiä molemmat
hyökkäyksemme tapahtuivat samaan alkaan ia sa-

malla paikalla, että eiköhän huomenna jo tärppää.

Iltapäivällä tutustuimme rauhallisin mielin Kontu-
poh-jun kovia kokeneeseen kauppalaan it kävimme
mm. teatteritalossa. Koko aian pyöri aivoissani kui-
tenkin seuraavan päivän "teatteri", sillä toiveeni
lepäsivät hyvin suoritettujen alkuvalmistelujen jäl-
keen siinä.

Joulukuun 17. päivä valkeni kaikin puolin sopi-

vana ilmasotatoimiin, sillä sää oli näkyvyydeltään
erinomainen ja pilviharso noin neliässätuhannessa
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{ Siiuelläni l?.llälIt.. luutnantti Osmo\ Kauppinen lähdössä voiiokkaalle len-

nollemme. Brewster-koneemme olivai
ovelasti sivellyl valkoisella naamioi'
misvärillä, ioten ne sulauiuivai
m aa sloo n

llmakaruseLli pyörii )

metrissä. Varsinaisena lentotehtävänä oli pitkä tie-
dustelulento Liistepohja-sekehe-Petro\ilskijam-
Danilova-Peljaki. Siipikoneeni ohjaaiana lensi

luutnantti O. Kauppinen, 2. partion johtajana ilma-
taistelukoulutusta varten lentueeseeni komennettu
luutnantti L. Ohukainen siivellään kersantti P. Mel-
lin.

Olin lentotovereilleni vihjaissut, että tänään tais-
tellaan, joten vilkaistessani parveni koneita havait-
sin hymynväreitä veljien suuPielissä. Taistelulataus
oli miehissä, mutta myös kelpo Brewstereissämme,
joiden aseet ja Patruuoavyöt olivat mainioitten me-

kanikkojemme ja asemiestemme juuri tän)i aamuna

tarkastamat. Sanotaan metsästäiän saalista vainu-
tessaan tuntevan suorastaan himoa, ja sillä hetkellä
tunsin juuri tuota samaa Polttavaa tunnetta tehdä
jotain huimaavan jännittäidä ia repd,isevää pyydys-

tääkseni saaliini ilmasta.
Kauniissa pakkassäässä lento jatkui kohti Seke-

heä, josta kaarroimme Muurmannin rataa länsipuo-
lelta seuraten etelään. Mitään erikoista ei ollut vielä

tapahtunut, kaikki oli rutiininomaista suoritusta,
krinnes silmiini pöllähti valkoinen höyryPilvi so-

tilaskuljetusjunas[a Bystrjagin aseman pohjoispuo-
lella juuri samassa paikassa, missä olimme kahtena
oäivänä oerätvsten tähneet tekosemme. Terästin kat-

!.ituni 1ä ito[seni havaitsin vihollishävittäjien suo-
jaavan sitd..

Herkullinen tilanne, sillä vihollismuodostelma
lensi ainakin tuhat metriä alapuolellamme ia var-

sin epäonnistuneessa ryhmityksessä. Kärkipartiona
oli 3-^koneinen, englantilaisvalmisteinen Hurricane-
partio ia molemmilla puolilla 3-koneiset' Tsaikka-
'f I-r ll)' partiot ilman' korkeusporrastusta. Tuota
taktillisesii perin virheellistä lentotapaa-eo- jouta'

nut kauan niiettimään, sillä nyt oli suuri hetkemme
koittanut.

Heilautin konettani hyökkäysmerkiksi ja annoin
radiolla nopeasti maalinjaon' Itselleni valitsin kär-
jessä lentävän Hurricanen, koska kollegani o1i ker-

ran lentomuotonsa virheellisesti määrätessään sen

tehnyt mahdolliseksi. Syöksyn aiheuttaman noPeus-
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lisän ravistellessa kodikkaasti Brewsterini kuomua
asetin tähtäimeni valorenkaan sopivalle voimakkuu- \
del1e, r'ilkaisin taakseni nähdäkseni parveni saaliin- -'r'

himoisessa syöksyssä ja otin johtokoneen rauhalli-
sesti tähtäimeeni kaikkien nelid'n 12,7 millin kone-

kir'äärieni r-alintalevyjen ollessa amPuma-asennossa.

Viholliskone kasvoi kasvamistaan tähtäimessä hur-
jassa vauhdissa syöksyessäni keskelie vihollismuo-
dostelmaa ia avatessani lähietäisyydeltä tulen Hurri-
canen runkoon. Valojuovaluotini näyttivät kaikki
uDDoalan tuohon tuhoon tuomittuun koneeseen,

lJIiu ru-^rru silmänräpäyksessä hulmahti tulisoih-
duksi. Aivan viime tingassa ohjaussauvastani ny-

käisten sain Brewsterini äkkinäiseen nousuun, jolla
vältin a,iamasta kiinni vastustajaani. Vain hyvin no-

pea veto sauvasta oli pelastumiseni tuossa kriitilli-
iessä tilanteessa, sillä Iiurricanen muuttuminen tuli-
palloksi näytti myös pysäyttäneen sen vauhdin yht-
akKra.

Ankara rasitus kohdistui niin koneeseen kuin
ohiaajaankin, sillä menetin näkökykyni joksikin ai-

kaa rleren Paetessa päästäni pohkeisiini. Toinnut-
tuani tyrmåyksestä katselin vähän ympärilleoi ja 

rl
havaitsin olävani railakkaan ilmataistelun yläpuo- 'J
lella. Koneessani tuntui olevan jotain outoa, ja tar-
kemmin katsoessani huomasin molempien tasojeni
kärkien olevan taipuneena ylöspäin, sillä yläpinnan
metalliverhous oli taipumiskohdaltaan aaltoileva.
Hurja vetoni oli koetellut koneeni kestokyvyn ääri'
rajoja.'Kun 

lentäminen näytti suiuvan hyvin viottuneel-
lakin Brewsterillä riensin alemmas ilmataisteluun,
missä lentäjätoverini käyttivät heiluritaktiikkaa
edullisesti Tsaikkoja vastaan. Ampumani Hurricane
roihusi metsässä, mihin se oli raivannut noin 300

metrin vaon.

Joukkoon jälleen päästyäni kävin l<äsiksi Hurri-
caÅe-partioon, joka Johtokonettaan kaivaten aikoi
esittää sivulta katsojan osaa seuraten Tsaikkojen ja

Breq'sterien välistä riehakasta ottelua. Sain sijoitet-
tua sarjan toiseen Hurricaneen, mikä sai heidät pois-

tumaan taistelualueelta. Näin erään Brewsterin tu-



littavan putoamiskypsäksi yhden Tsaikan, ja kun
olin hyvässä asemassa, annoin noin toveruuden ni-
messä tällekin loppulaukaukset niinsanottuna Pyy-
teettömänä palveluksena rotary-kieltä käyttääkseni.
Samalla sain aivan eteeni edullisen maalin Tsaikan
kaartaessa alapuolellani Bystrjagin aseman luona.
Kaartotaistelussa sain ammuttua sen tuleen, ja kone
syöksyi palaen metsään aseman itäpuolelle.

Nyt alkoi olla korkea aika häipyä, sillä olimme
riehuneet vihollispuolella pian parikymmentä mi-
nuuttia, joten vihollisen apuvoimat voisivat sitoa
meidät lopullisesti kiinni. Huusin radiolla poikani
kokoon Liistepohjaan, josta lensimme riemukkain
mielin Kontupohjaan koko parvi, sillä olimme on-
nistuneet täydellisesti juonessamme, ia iokaisella
ohj aaj alla oli saalista matkassaan.

,:i§i§li*tx



TYKISTöPATTERISTOMME oli sijoitettu syksyl-
ld, l94l Salosiiraan Enson lähistölle, kun eräs tuli-
patteri siirrettiin jalkaväen avuksi jonnekin Vuok-
senranoan kirkon suunnalle. Erd'd,nd. päir,änä saim-
me määräyksen lähteä kuorma-autolla hakemaan
Ekm:sta muonatäydennystä sekä samaila Kpk:sta
yksikkömme postia. Samalla meidän piti viedä muo-
natäydennys jo aikaisemmin mainitulle, Vuoksen-
rannan suunnalla toimivalle patterillemme, jonka
senhetkistä tarkkaa sijaintia ei edes esikunnassamme
kukaan tiennyt.

Matkalle meitä Iähti esikuntapatterin silloinen
muonitusaliupseeri, jo vanhempi reserviläinen, ker-
santti Tulkki, tämän kirjoittaja paiteriston posti-
Iähettinä toimiva korpraali, autonkuljettajana erd.s

vanhempi reserviläinen sekä toisena kuljettajane
Vires-niminen asevelvollinen, reipas nuorukainen
ja vielä joku nuorehko tykkimies, jonka nimeä en
enää muista. Aseistuksena meillä oli puukko kul-
Iakin ja vanhemmalla autonkuljettajalla lisäksi ruos-
tunut vanha venäläinen sotilaskivääri, jossa neljä
patruunaa.

Ekm:sta täydennyksen saatuamme läksimme aja-
maan Vuoksenrannan suuntaan ja lllan jo alkaessa
uhkaavasti pimetä saavuimme kahden maantien ris-
teykseen, johon pysähdyimme neuvottel emaan.
Vuoksenrannan kirkonkylä ja lähitienoot oli vasta
hiljattain vallattu ja siltä suunnalta kuului vieläkin
ajoittain kiivaanakin toistuvaa käsiaseitten ammun-
taa. Neuvottelumme tuloksena läksin kersantti
Tulkin kanssa käveilen Vuoksenrannao suuntaan
johtavaa tietä etsimään patteriamme ja ohitimme
siinä heti alussa meistä oikealia puolen tietä olevan
heinäladon. Siinä pimeässä mieleni loihti latoon
vähintään joukkueen verran vihollisia, ja ajattelin
kauhulla kädessäni olevaa vanhaa kivääriä, ainoaa
mukanamme olevaa tuliasetta ja niitd. vähäisiltä tun-
tuvia neljää patruunaa sen lippaassa.

Ehdin moneen kertaan manata itseäni laiminlyön-
nistä, kun en ottanut mukaan minulle henkilökoh-
taiseksi aseeksi annettua suomalaista "pystykorvaa".
Ladosta ei kuitenkaan tullut ketään, joten jatkoim-
me matkaamme arviolta neljä kilometriä toistellen
silloin tällöin patterimme peitenimeä ja hiljaa kuun-
nellen jo sysipimeäksi muuttuneessa yössä.

Yö oli jo niin pimeä, ettei edes omia jalkojaan
nähnyt. Silloin kuulimme metsästä läheltä tietä kis-
san selkäpiitä karmaisevan naukaisun. Kutsuin sitä
hiljaa: kis, kis! ja yht'äkkia tömähti maantie aivan
jalkoieni juuressa ja tunsin jonkun hankaavan saap-
paitani, ja sitten jo kuulin kissan kehräämistä. Ku-
marruin ja otin sen syliini. Se osoittautui erittäin
hyväilynhaluiseksi nuoreksi pennuksi, joka lähti
seuraamaan meitä matkallemme.

Tulimme viimein Vuoksenrannan kirkonkylään.
Ainakin niin päättelimme, koska metsä loppui ja
tien molemmin puolin erottui runsaasti taloja, to-
sin vain hyvin heikosti erottuen tummina möhkä-
leinä. Kävelimme ehkä kilometrin verran kirkon-
kylän ohikin tapaamatta ketään, joten päätimme
palata takaisin autolle ja siellä odottavien tovereit-
temme luokse. Kissanpentu seurasi meitä koko mat-
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pysäköidyn auton kopissa ja
hollispartio saapui odottamatt
siinä sekunnit ensin pitkiksi,
vauhtiin, lyhenivät ne pian, jt



?
t \*, *

:#wj
e";{#'

kkuivat pojat koivun suoiaan
villa sikeintä ufltaatt, kun vi-
paikalle. Erääl1e pojista rulivat
rutta kun tapahtum at pdd.si.vdt
riin oli vihollisp artio vankina.

kan, joten muonavahvuutemme oli lisääntynyt yh-
dellä tämän matkan aikana.

Tultuamme toisten luokse oli kello ehtinyt jo
lähelle 23, eika kukaan oikein osannut sanoa,'miiä
olisi tehtävä. Niinpä minä ehdotin, että peruute_
taen auto toisen maantien reunassa kasvavan isonji. ly"h:i riippakoivun alle suojaan ja yövytaän
siinä, sekä asetetaao vartio tunniksi keralläan.'Tar-
jouduin itse jäämään ensimmäiseen vuoroon, mihin
kaikki suostuivat. Kersantti meni vanhemman kul-
jettajan kanssa auton ajokoppiin nukkumaan, toi_
set menivät auton lavalle pressun alle, ja minä jäin
kissanpojan-kanssa vartioon. Kellon tuitta 24 y'ö11ä
herätin vanhemman kuljettajan auton kopista jat_
kamaan lopettamaani vartiota. Hän otti kivaärtn ja
meni auton taakse seisoskelemaan, minä vuorostani
kömmin kissanpojan kanssa auton ajokoppiin hä-
nen paikalleen.

Syystä tai toisesta en saanut heti unen päästä kiin-
ni, kun kissanpentu kehräsi sylissäni ja kaikenlaiset
ajatukset risteilivät mielessäni. Kersanttia ei näyttä-
nyt mikään häiritsevän, vaan hän nukkui sikäästi
omalla puoleliaan auton penkillä.

5:11: lienee ollut jo lähempänä yhtä yö|ä, ja
päiv_äkin alkoi jo hieman hd.miftdå, iun yfrt,attia
kuulin maantieltä meistä vasemmalla hiekan rapi-
naa ja pian jo selviä askeleita. pian näin pellän
aidan takana maantiellä venäläisen partion tulevan
nuokkuvan näköisenä meitä kohti. Sä ei kuitenkaan
huomannut meitä, koska välillämme oli kaksi pellon
aitaa ja automme oli tosiaan melko hvvässä piilossa
ison koivun alla, nokka partion kul(emaan'tiehen
päin. Partioon kuuiui viisi miestä, joista ainakin

tiomiehemme ei oilut kuullut partion askeleita eikä
ollut muutenkaan heistä tietoiien, ja ase oli hänellä.

Nyt minuila oli siihenastisen elämäni jännittä-
vimmät hetket käsillä, sillä en uskaltanut herättää
edes vieressäni nukkuvaa kersanttia, peläten hänen
unipäissään "kolaavan" tai äänteleiäo kokonaan
peilistä rakennetussa Fordin kopissa niin, että vi-
hollispartio heti huomaisi meidät. Samasta syystä en
voinut avata atton ovea ja hälyttää toisia,'auton
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lavalla nukkuvia kavereita. Ja kissanpentu sen kun
kehräsi tyytyväisenä sylissäni.

Nämä muutamat såkunnit olivat tosiaan pitkiä,
mutta en kertakaikkiaan voinut tehdä mitään,'koska
pelkäsin ennenaikaiseila toiminnallani kenties saat-
tavani meidät kaikki äkkiä turmioon tai vihollis_
maahan vangeiksi.

Mutta nyt tapahtumai saivatkin yllättävän kään-
teen. Kun vihollispartio tuli aivan kohdallemme au-
ton eteeo, vartiomiehemme huomasi heidät ja lähti
.iuoksemaan pakoon autosta ja partiosta påispein,
vieden ainoan kiväärimme mennessään. Hän ei ollut
ehtinyt kuitenkaan ottaa kuin pari askelta, kun au-
ton lavalla ollut Vires ioikkasi lavalta suoraan hä_
nen niskaansa ja sieppasi kivääri.n häneltä, sekä
kaansr sen kohti vihollispartiota sekä komensi:
Stoi, ruki ver ! - Samanailaisesti Vireksen hypyn
lultt* olin minä.kin jo pompannut pois autosta,'ja
.luoksin nyt Vireksen kanssa partion'kimppuun siiä
aseista riisumaan. Toisetkin^mukanaollåe'i miehetjoutuivat samaan rytäkkään. Vires juoksi partion
lohtajana olleen nuoren luutnantin 

'luokse 
ia otti

tältä p.ois "Tähti"-pistoolin. Minä puolestani itirma-
sin vahvaan venäläiseen, jolla oli mielestäni vaaral_
lisin ase, puoliautomaattikivääri. Kun tartuin hänen
aseeseensa,. tempasi hän sen korkealle ilmaan ja
paiskasi vihoissaan maaniiehen niin lujasti, että ii-
pas irtosi aseesta. Siitä minä sen kuiten(in sieppasin
hyvin vikkelästi lippaineen kaikkineen. ja krio toi-
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set miehet ottivat vielä kolmelta muulta venäläisel-
tä kiväärit pois, niin meillä olikin aseita enemmän
kuin tarpeeksi.

Samanaikaisesti aikoi partion tulosuunnasta koho_
ta mustea salua melko läheltä ja kun kysyimme syy-
tä siihen. sanoi heidän. joukos*aan oler,ä irom.u pr.r-
hur-a itäkarjalainen mies heidän yöpyneen jo aiiiai-
semmin mainitussa heinäladossa 

-1r^iahtiessaan 
tui-

kanneen sen tuleen.
Kun venäIäinen luutnantti sai kuulla meitä olevan

vain r-iisi miestä ja meillä olleen vain yhden kivää-
rin aseisruksena, sadatteli hän aika tavilla venäjäksi
huonoa tuuriaan ja sanoi, että jos hän olisi sen tien_
n\-t herkistä aikaisemmin, olisivat osat nyt päin-
r-as r;is et.

Hän oli luullut meitä olevan koko autolastin,
eikä senvuoksi ollut ryhtynyt vastarintaan meidät
huomatessaan.

. ..§omensimme vangit autoon, ja koska meillä kai-
killa oli nälkä, .pyysimme saada avata jonkun säi_
r)'Kelrhapurkrn ,ya saatuamme siihen luvan kersan_
tilta. levitin minä isolle "vanikkapalaselle', säilyke-
lihaa ja tarjosin sitä vieressäni ol&alle venäläisälle.
Heidän upseerinsa kielsi häntä kuitenkin svömästäja kun kysyin itäkarjalaiselta minkä vuo(si, hän
vastasi, että ehkä se oo myrkytettyä. Kun sitten itse
haukkasin al19 

.k.anfaleen samasta palasesta, kelpa_

;i..;e jo vangillekin ja heidän upseärinsa antoi kai_
kille heikäläisille luvan syödä, seiä söi itsekin. Kaik-
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ki kehuivat ruokaa: harasoo, harasoo. Kun ensim-
mäineo kaveri oli palasensa syönyt, pisti hän kä-
tensä syvälle housunkauluksestaan sisälle ja kaivoi
sieltä housujensa kätköistä munakäsikranaatin, sekä
antoi sen minulle. Olimme kaikki suorastaan häm-
mästyneitä, sillä olimme tarkastaneet jokaisen heistä
kahteen kertaan.

Veimme vangit sitten divisioonan esikuntaan, jos-
sa luovutimme heidät sotapoliisin huostaan. Läh-
tiessään luotamme riisui venäläinen upseeri molem-
pien olkainsa yii kulkevan upseerivyönsä, sekä otti
taskustaan pyöreän venäläisen kompassin ja ojensi
ne minulle. Kysyin paikalla olleelta sotapoliisin up-
seerilta, r,oinko ottaa ne tastaan, ja kun hän lupaii,
otin ne, ja ne molemmat ovat vieläkin sotamuistoi-
nani.

Divisioonan esikunnasta saimme sitten patterim-
me tarkan osoitteen ja löysimmekin sen lopulta.
Mutta sinne ajaessamme löysimme efidltd, kansa-
koululta, laboratorioksi muutetusta huoneesta,
erään venäläisen sotilaan, joka oli ollut siviilissä
laborantti, täydessä tislaus- ja kokeilutouhuissa. Hän
oli kuulunut samaan partioon, jonka aikaisemmin
aamulla olimme vanginneet, mutta o1i erään toisen
kaverinsa kanssa poistunut toisten seurasta jo edel-
lisenä iltana ja ).öydettyäan yöllä tämän koulun .ia
tdalla labotatorion, c1i käynyt heti vanhoihin siviili-
hommiinsa käsiksi. Toinen hänen kanssaan partios-
ta poistunut kaveri oli mennyt omia teitään.

Veimme tämän "laborantin" patterimme kautta
samaao paikkaan toisten tovereittensa luokse ja lek-
simme etsimään kenttäpostikonttoriamme. Se oli
tietenkin juuri muuttanut, mutta sitkeiden etsiske-
Iyjen jälkeen löysimme senkin ja saimme sinne ker-
tyneen yksikkömme postin.

Muistan nämä tapaukset kuin eilisen päivän ja
uskon toistenkin mukana olleiden muistavan. Joka
tapauksessa nuori Vires pelasti tilanteen. Tilanteen,
jossa minä olin ensiksi "kärryillä", mutta jossa en
kuitenkaan voinut tehdä mitään ja jossa sekunnit
olivat pitkiä.

Tehiävän iäyttäminer e tJnne voittamattomia esieitä

fi

Nyt oli saatu kosketus siihen suureen tuntemat-
tomaan viholliseen, ionka nuotioiden loimu teki
koko koillisen taivaan punertavaksi, ia joka nyt
oli ottanut komppanialtamme sen ensimmäisen
uhtiveren.

HE olivat hiihtäneet jo tuntikausia. Aamulla ani
varhain oli lähdetty liikkeelle Kollaanjärven takai-
silta teltoilta ja haravoitu ed.maata laajalti vihol-
lista tapaamatta.

Tämä oli sitä kuuluisaa, ikivanhaa valtion metsää,
jossa paikoin tapasi vielä ennen näkemättömän jyl-
hää hongikkoa. Sitä tuntui riittävän eikä ihmis-
asumuksista ollut tietoakaan. Lunta oli parhaaksi
hiihtokeliksi ja pakkasta sen verran etteivät kintaat
kastuneet.

Oli joulukuun 11. päivä 1939 ja kello kävi nel-
jättä iltapäivällä. Hiihtäen neljää vierekkäistä Ia-
tua eteni siinä 6./JR 35:n I, II ja III joukkue, tun-
nustelijat edessä. Komppanian päällikkö, luutnantti
Sundström hiihteli I joukkueen mukana. IV jouk-
kue oli jätetty Uuksujärvelle, koska vihollisen ratsu-
väkeä oli ilmoitettu siellä esiintyneen.

Verkkaisesti hiihtäen etenivät miehet parrottu-
neina ja väsynein ilmein likaisissa lumipuvuissaan.
Unen puute oli jo muuttunut käsitteeksi. Sodan
alkupäivinä saattoi sattua, että mies tauon aikana
nukkui seisaalleen ja siitä tuuskahti kasvoilleen,
jolloin yasta heräsi. Nyt on jo tähän totuttu, mutta
väsymys näkyy silti olemuksesta.

Muutamilla oli "vanerin" kappale kädessä, ja sillä
oli myös mukava koukata lunta palan paineeksi.
Eipä olleetkaao ruuat näin erämaasodassa hääppö-
set. Illalla oii saatu kuivamuona ja lämmintä ruo-
kaa, joka lähemmin tutkittaessa osoittautui sattuma-
vapaaksi grahamjauhovelliksi. Sattumia edustivat
siinä jauhopaakut, jotka houkuttelevan näköisinä
uiskentelivat keitoksessa. - No, olihan se kuiten-
kin kuumaa, mutta kokit saivat kuulla kunniansa.
He olivatkin poistuneet paikalta mitä kiireimmin.

29r
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Oltiin lähestymässä Suojärvelle menevää valta-
maantietä. Vihollisen kohtaaminenkin tuli nyt jo
todennäköisemmäksi. Uudet tuonustelijat valhdet-
tiin eteen, ja niiden lukuakin Iisättiin.

Noin kello L5.40 kajahti yksinäinen kiväärin-
laukaus, sitten useita ja taas hetken päästä muuta-
mia hajalaukauksia. Nyt oli tosi kysyiryksessä!

Tunnustelija edestä säntäsi ilmoittamäan:,,Vihol_
linen suoraan edessä tiheässä kuusikossa.', Luut-
nantti Sundström joukkueenjohtajineen työntyi
eteen tiedustelemaan. Vihollinen näytti öl.,ru.,
leiriytyneenä verrattain suppealle alalle matalanlai-
seen, mutta tiheään näreikköön. Tämä oli yarmaan
eräs heidän sivustavarmistuksiaan, joita he työnsi-
vät_.suo.iakseen maantieltä molemmin puolin iivus-
toilleen. Lumipuvuttomat viholliset irottautuivat
selvästi lumisessa maastossa.

Lyhyen neuvottelun päätökseksi tuli: häikäilemä-
tön samankeskinen hyökkäys kolmelta suunnalta ja
tuli avataan mahdollisimman yhtäaikaisesti. Aikäa
ei ollut hukattava, siliä ilta pimeni nopeasti.

II joukkue vänrikki Salosen johdofa levittäytyi
vasemmalle ja luuinantti Suhosen III joukkue'oi-
kealle. I joukkue, johtajata vänrikki Oinas, jäi kes-
kelle. Komppanianpäällikkö komentoryhmineen

)o)

seurasi mukana. Lähestymisryhmityksessä edettiin
jalkaisin. Sukset jäivät tuloladun varteen.

Vihollinen, jolla ei näyttänyt olevan eteentyön-
netr\'ä \'.Lrmisrusra. oli hermostunut. Se ampui to-
vittain. jopu pikakiväärikin pääsreli sai,io1au.,.
Yieensä he ampuivat liian ytös.

Lähesrt imme mahdollisimman äänettömästi. Väti-
matka viholliseen oli endå" vajaat ,0 askelta. Tuli-
käskl annettiin ennen kuin II ja III joukkue olivat
vielä air-an valmiit.

Taistelu alkoi. Pikakiväärien, konepistoolien ja
k.ir'äärien keskitetty tuli lakaisi vihollisjoukkoa, ja
sieltä vastattiin äkäisesti. Hurjassa innossaan tun-
keutui I joukkue, jolla oli lyhin matka, näreikköön
ja heti muutaman minuutin kuluessa menetettiin
kolme miestä kaatuneina. Silmätysten vihollisen
kanssa. r'ain muutaman metrin välimatkalta käy-
dyssä tulitaistelussa kaatuivat vänrikki Bror Oinas,
sotamies Armas Rantapelto ja korpraali Lauri Aho-
nen. Haavoittuneita oli myös. Näistä lievemmin
haavoittuneet poistuivat takamaastoon ja pahemmin
haar-oirtuneer jäivät hiljaa makaamaan.

Mutta pian alkoi toistenkin joukkueiden tuli jo
vaikuttaa täydellä teholla. Murhaavassa ristitulessa
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vaimeni vihollisen vastarinta, vaimeni ja lakkasi
r,iimein kuin naulan kantaan. Meikäläisetkin lak-
kasivat ampumasta ja ottivat haltuunsa vihollisen
leirialueen. Ruumiita ja taas ruumiita - näky oli
puolipimeässä juhlavan kaamea, ei elonmerkkiä ke-
nessäkään. Ampumaketjussa, jossa olivat taistelleet
viimeisen taistelunsa, lepäsivät nuo sortuneet sotu-
rit.

Heti tukikohdan takana levisi metsäaukeama ja
sen reunaan asetti III joukkue varmistuksen, kai-
ken varalta, ettei meitä r,uorostaan yllätettäisi. Siinä
touhussa tapasin luutnanttimme. Nähdessään minut
hän ojensi kätensä ja sanoi hymyssä suin: Kiitos
Sinulle I Meidänhän kävi hyvin. Voitimme ensim-
mäisen ottelumme I

Siinä se olikin lähempi tuttavuus solmittu. Mitä
ei parikuukautinen YH-aikainen yhdessäolo ollut
saanut aikaan, sen toi nyt tämä ensi kosketus vi-
holliseeo.

Yhdessä siinä tarkastimme vihollisen tukikohtaa
ja niin tekivät toisetkin. Siellä tääilä välähtelivät
taskulamppujen valot. Mitäpä muuta sotamies niin
etsisi kuin ruokaa. Eikä etsinytkään turhaan, sillä
miehillä näkyi olevan paksua, maukasta limppua
kädet täynnä.

Puoli tuntia oli "operaatio" vaatinut aikaa ja
satakunta vihollisen sotilasta oli löytänyt matkansa
pään. Neljä konekivääriä ja neljä pikakivääriä sekä
n. 80 kivääriä vaihtoivat samalla omistajiaan.

Nyt oli saatu kosketus siihen suureen tuntemat-
tomaan viholliseen, jonka nuotioiden loimu teki
koko koillisen taivaan punertavaksi ja joka nyt
oli kantanut komppanialtamme ensimmäisen uhri-
verensä. Ilmeisesti tällainen tapaus merkitsi suurta
veden.jakajaa elämässä, kaiken uudelleen ar-
viointia. Mikään ei tämän jälkeen voinut olla niin-
kuin oli ennen. -Mutta komppania alkoi tehdä lähtöä. Sukset haet-
tiin, ja lähivarmistus poistettiin. Haavoittuneet oli
jo lähetetty edeltäpäin. Siinä vielä pimeässä etsit-
tiin yhtä kaatuneista taskulamppujen valossa ja ih-
meteltiin erästä venäläistä konekiväärimiestä, joka
Ievitetyin käsivarsin makasi aseensa päällä ikään-
kuin sitä suojellen. Hän oli tuskin kerinnyt käyttää
asettaan. Huomenna tultaisiin keräämään teltta-
alueelle nyt iätettävä sotasaalis.

Vetäen ahkioissa haavoittuneita ja kaatuneita
aseveljiään alkoi komppania verkalleen hiihtää
joulukuisen illan pimeässä kohti Kollaanjärven ta-
kaista telttakotialuettaan.

I
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Seuraavassa kerrotaan Rask. psto r5:n eli ,,Jer_
rnun" vaiherikkaasta toiminnasta, iäka muiäen
mukana oli tukemassa suomalaisen Karjalan ar_
meijan etenemistä itää kohden syksyliä r94r.
Syyskuun lopulla lähestyi armeijanlytitkaysiyra
Aänisen tantoia, jossa myös Katjaiao pääkäu-
punki Petoskoi joutui r.ro. suomalaisien hal-
tuun. Täältä hyökkäys iatkui Karhumäkeen ja Äa_
nisen kanavalle, jonne rintama pysähtyi 6.r z.rg4r.

EDETESSÄMME syyskuuila t94L prääsästä pet-
rgrkg.ifin pisti erikoisesti silmään vihollisen tykis-
tön iiikkuvuus, käyttönopeus ja -joustavuus. Se [e-
nee ollut lukumääräises[i omaa tykistöämme hei_

5oppi, jonka lisäksi se etenemisen'aikana jatkuvasti
heikkeni. Siitä huolimatta se puri tehoki aasti, ja
sen johto osoitti hyvää maastoiuntemusta ja aavis-
tuskykyä. Tienvarsimaastot, sivutiet, tienhaarat,
loik:l-.uj, joki- ja purovarrer jne. olivat lyhyiden
ja kiivaiden tulitusten alaisina ja harvoin Åiin, et_
tei häiriöitä olisi sattunut. Mittauspatterillamme
oli vanhentunut ja hidas kalusto, mika tietenkin
vaikeutti vastatykistötoiminnan johtoa, .ia usein
kävi niin, että määritelty viholliien tuliasema si_
jaitsi toisaalla kuin se, mikä oli määritelty edellisen
tulituksen perusteella. Tämä osoitti'vihollisen
suurta liikkuvuutta ja nopeutta, jonka takana var-
maan piili miltei pettämättömästi toimiva ennakko_
suunnitelma. Näin ollen vaikutti 22.9. saakka siltd.,
kuin. vihollisen tykistöllä olisi ollut henkinen yli-
ote, ja vasta sanotun päivän jälkeen lehti tässä suh-
teessa kääntyi.

..V1.r.ri"fin 3. patteri joutui kokemaan epäonnea
vih.ollistykistön toiminnan takia. Niinpä Z)5. pat-
teri joutui yliättäen kovan keskityksen'alaiseksi me-
nettäen 1 kaatuneen ja 3 haavoittunutta, lisäksi
vioittui osa ammuksista, ja kartussivarasto syttyi tu-
Ieen. On laskettava patteriupseerin ansio(si, että
järjestys säilyi patterissa ja että uhkaava kartussi_
palo saatiin sammutetuksi. Tapahtuneen johdosta
vaihtoi 3. patteri asemia.
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Välittömästi Äänislinnan valtauksen jälkeen sai
patteristo käskyn siirtyä Suoltusmäen maastoon teh-
tävänä Solomanniin suoritettavan hyökkäyksen tu_
keminen. Poistuessani autosta SuollusmäeÅ iuurella
huudettiin mäen pääItä, oliko alhaalla tykkimiehiä,
ja kun _r'astasin myöntävästi, pyydettiin heti tule_
maan 1'1ös. Siellä istui everstiluutnantti Susitaival
kiikari.silmillään ja osoitti kohti Suojun silto.ia,
joiden kauta vihollinen paraillaan taajoin joukoin
r.etär-ti-i pohjoiseen. Hän tiedusteli, voidaanko
tehdä mirään vihollisen vetäytymisen estämiseksi,
koska samai joukot muutoin tulevat myöhemmin
olemaan uudelleen vastassa. Nopea silmäys kart-
taan osoirri ampumamatkan riitldvän, mutta kun
tiedusreiin. missä määrin omia joukkoja oli tuossa
maastossa. ei voitu sanoa mitään yarmaa. Alueelle
saapur-i1ie rulipattereille annoin käskyn mennä no-
peasti rseniin Suollusmäen juurelle, kaikki patterit
rinnan. seiä Suojun siltojen koordinaatit valmis-
teltar-i;si. jonka jälkeen autoon ja kiireesti enti-
selle asern:-:1u:elie jääneeseen tykistön johtoportaa-
seen saf,iaran seir'r-r-s omien joukkojen sijainnista
Suojun rn.1ls:ossa. I{atkalla tuli vastaan patteriston
komenraja, majuri E. Hallakorpi, jonkä pysäytin,
;'a selosrin häneile tilanteen. Hän oli matkajia eteen
Solomannin valtaukseen mddrd.tyn rykmentin ko-
mentej.rn luo, mutta piti tätä asiaa niin tärkeänä,
että kääntyi takaisin keskustelemaan tykistön johto-
portaan kanssa asiasta. Sietlä meitä tohtasi petty-
mys, koska sanottiin erään oman rykmentin o^i.r,un
etenemässä samaan maastoon, eikä sen tarkasta si_

@
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Raskas siirtymässä tuliasemaan

jainnista ollut tietoa. Paiteriston komentajan toista-
mista pyynnöistä huolimatta ei asiaan saatu sen pa-
rempaa selvyyttä. Pidettiin näin ollen parhaimpana
olla ampumatta. Niine hyvineen palattiin Patteris-
toon. Kiipesin ylös Suollusmäen rinieitä, jolloin
everstiluutnantti Susitaival sanomalla: "no" kysyi
retken tulosta. Patteristo oli ampumavalmiina ja
valmiiksi suunnattuna, oli pantu "töpinäksi". Ker-
roin tapahtumain kulun. Sitten istuttiin vierekkäin
ja kiikaroitiin Suojun siltojen yli yhä edelleen vyö-
ryvää massaa ja luutnantin poskia poltti häpeän
puna hänen kuunnellessaan vanhan sotilaan ja isän-
maanystävän sarkastisia huomautuksia.

Kumsjärven valtaus oli edessä. Patteristo oli ase-

missa Mäntyselkä-Kumsjärvi tien varressa, ia ld'n'
nessä eteni jalkaväki korpien kautta. Sen mukana
olevalle tuienjohtueelle oli määrätty sekä radio- että
puhelinyhteys, ja teiden täysin puuttuessa oli ra-
kennusryhmää r.ahvennettava 20 miehellä, iotka
toimivat kelankantajina. Yhteyden rakentaminen
suoritettiin pimeänä tihkusateisena yönä, monesti
ainoana käyttökelpoisena tienä soitten yli kulkevat
jäiset ja sateesta liukkaat pitkospuut. Kun ialka li-
pesi näiltä pitkospuilta, se upposi pehmeään poh-
jattomalta tuntuvaan suohon. Valoa ei aina voitu
käyttää, sillä ympäröivissä pensaikoissa oli pieniä
vihollispartioita, joiden kanssa yhteyden rakentajat
tuon tubstakin olivat tulikosketuksessa. Miehet al-
koivat uupua, ja aputulenjohtajaa, ioka johti pu-
helinryhmän etenemistä, alkoi .vähin erin vaivata
uskon puute. Tehtiin jopa esityksiä rakennustyön
keskeyttämisestä ja yhteyden ylläpitämisestä vain

radion avulla. Muutamat rohkaisevat sanat, iolloiri
muistutettiin, että mikään tehtävä ei voi eikä saa

olla meille mahdoton, antoivat ihmeesti voimaa,
ja yhteys valmistui kuten pitikin.

Samaan aikaan joutui patteristo miehittdmdän
uuden tulenjohtokeskuksen maantien varressa,
jonka lisäksi vanha ryhmäkeskus jäi runkoon kiin-
nitettynä ja patteriston miehittämänä taakse, vika-
partiokeskuksena. Kaikki tämä sekä em. rakennus-
tehtävä oli kuluttanut patteriston viestielimet käy-
tännöllisesti katsoen loppuun, kun patteristo sai

käskyn kahden uuden 3-4 km pituisen yhteyden
rakentamisesta. Ottaen huomioon, ettei viimeistä
miestä mahdollisten vikapartiotehtävien vuoksi
voitu lähettää ulos, ratkaistiin tehtävä seuraavasti:
viestiupseeri ja yksi mies toimien kelamiehinä ra-
kensir.at toisen yhteyden, viestiupseerin apulaisena
toimiva vääpeli ja yksi mies rakensivat samalla ta-
valla toisen yhteyden. Kumpaakin "ryhmää" seu-

rasi kuorma-auto, jossa olivat täydennyskelat. Au-
tonkuljettajat suorittivat kelojen vaihdon ja johti-
mien liittämiset koesoittoineen.

Iltapäiväilä 7.11. sai Keltovaaran maastossa ase-

missa oler.a patteristo käskyn vaihtaa asemia niin
eteen, että vielä samana päivänä pystyttäisiin tulit-
tamaan Karhumäkeä. Kartan perusteella mädr'dttyd';

tuliasema-aluetta ei voitu käyttää, sillä maaston
kumpuisuudesta johtuen vihollinen hallitsi ko.
alueen suorasuuntausaseillaan. Näin ollen oli asema-

alue määrättävä hieman taemPaa Matkajärven ja

maantien väliseltä alueelta, vajaan 2 km päässä etu-
linjasta. Jo samana iltana saatiin esimakua siitä mitä
tuleman piti. Vihollispartio katkaisi puhelinyhtey'



Taustassa Tapponiemi, ionka omisluksesfa käy_
tiin tammikuussa l9+2 raivokkaita taisteluia

den taakse ja vikapartio joutui noin 100 m päässä
asemakeskuksesta tulikosketukseen sen känssa.
Taaksepäin matkaava l.Ptrin kuorma-auto yllätet-
tiin vähän matkaa ajettuaan. Lähivarmistustä lisat_
tiin ja Karhumäkeä tulitettiin ennen kello 24, k:u_
ten oli mdd.rdtty.

, 9:1,1: valkeni epäonnekkaana. Jalkaväkemme
hyokkäys er menestynyt, ja vihollinen alkoi osoit_
taa huomattavia aktiivisuuden merkkejä. Oma jalka-
väkemme aikoi olla yhä suuremman tykistötuen tar_
peessa. Puolen päivän jälkeen ilmoitii 3.ptrin pat_
teriup.seeri, et!ä kevyt hevosvetoinen patteristo
marssii tietä tuliasemistamme eteenpäin.

Pian em. ilmoituksen saatuani alkoi kuulua ki_
väärinlaukausten ääniä eri suunnilta. Ihmetellessäni
mitä tämä merkitsi, jolloin mm. eräs mittausaliup-
seeri rauhallisena totesi, että räjähtävät harhaluodit
räjähtelevät puissa, sain samalla 3.ptrilta ilmoituk_
sen, että vihollinen on käynyt muutaman sadao met_
rin päässä patterin edessä marssivan kevyen patte-
riston kimppuun. Annettuani heti käskyn täidestä
lähipuolustuksesta koko patteristossa sekä tieäustel-
tuani, voitaisiinko edessä olevaa patteristoa auttaa
suorasuuntaustulella 

- 
johon 3.ptri vastasi epäi-

levänä sitä mahdollisuutta, 
- oli meillä vihollisia

heti komentopaikkani takana ja sivustoilla. Johtuen
ahtaasta maastosta - kapea, soiden ympäröimä har-
janne 

- oli patteriston ryhmitys hyvin tiivis, kaik-
ki.patterit riman. Tämä kenties oii nyt hyödyksi,
sillä_ nopeat, 

, 
keskitetyt vastatoimenpiteet suurem-

malla joukolla olivat täten mahdolfisia. Kohta il-
moitti 3.Ptri, että sen tuliasemassa taisteliaan, kohta
taisteltiin muidenkin patterien asemissa. Silloin soi
komentopaikkani puhelin, tulenjohtaja pyysi no-
peasti torjuntaa, vihollinen hyökkäsi. Nyf näytti
tykkimiehistö mihin se pystyi, osan taisteliessa tuli-
asemissa, ja niideo välittömässä läheisyydessä toimi
toinen osa tykeillä. Jalkaväkiaseiden rätinään se-
kaantuivat kumeat lähtölaukaukset, edessä oleva
jalkaväki sai tarvitsemansa tuen. Mainittakoon, että
teoksessa Suomen Sota 1941-L945 mainitaan tässä
yhteydessä, että tykistön tuli huomattavasti edes-
auttoi vihollisen hyökkäysten torjuntaa. 8.tt.4L.

{<**

. Poventsaan päättyi patteriston hyökkäyksen tie
joulukuun alkupäivinä 1941. Silloin oli ammuttu
yhteensä 17.677 laukausta sodan alusta lähtien. Sin-
ne saapui 2.Ptri ensimmäisenä välittömästi etenevää
jalkaväkeä tukien, muut hieman myöhemmin. Mutta
joskin hyökkäys oli päättynyt, niin oli vielä kerran
sanottava vastustajalle painava sana siitä, että tar-
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koitimme edelleen täyttä totta. Tämä tapahtui sil-
Ioin, kun vihollinen tammikuun alussa 1942 teki
kaikkensa saadakseen meidät luopumaan työmme
tuloksista.

Tilanne oli kriitillisimmillään, vihollinen oli toi-
sen kerran saanut Tapponiemen kokonaan haltuun-
sa._.Ftulinja kulki suunnilleen Tapponiemen poikki
kulkevan tien tasalla, mikä merkjtii mm. sitä, että
tilapäin_en etulinja oli nojn 800 m päässä ädrimmd.i-
senä oikealia olevasta 3. patterista. Vihollisen voi-
makkuus pakotti vahventamaan jalkaväkeä, joten
patteristo lähetii joukkueen yerran miehiä Tappo-
niemessä olevan jalkaväen vahvistukseksi. Niiisa
taisteluissa haavoittui joukkueenjohtajana toiminut
vänrikki Takala kuolettavasti. Kanavalla oli pie-
nempiä osastoja jalkaväen tukena, mm. eräs pieni
tukikohta patteriston mittausryhmän miehittämänä.
Tukikohdan päällikkönä ja tulenjoht ajata toimi
patteriston kaasunsuojelualiupseeri.

Eräänä iltana sain käskyn valmistaa häirintäohjcl-
maa Tapponiemeen koko yöksi. Häirinnän jätkåen
oli seuraavana aamnfia varauduttava t/2 tunnin
vaimisteluun, jonka jälkeen oli oltava valmiina saat-
toon. Ohjelma laadittiin käskettyjen puitteiden mu-
kaan ja tuli oiemaan 52 laukaustä patteria kohti tun-
nissa. Vailitsevan ammustilanteen mukaan varas-
tomme olisi ollut tyhjä z L/2 tunnin ammunnan
jälkeen, ja täydennyksestä tiedettiin vain se, että
Karhumäen asemalle oli tulossa ammusjuna. Lisäksi
käskettiin aloittamaan häirintä heti. OIi otettava
huomioon sekin, että junakuljetusta voisi kohdata
r.iir.ästyminen, jolloin mahdolliseen torjuntaan ei
27/ tunnrn häirinnän jälkeen olisi ollut mitään
ammuksia. Käskettiin ottamaan riski sekä lähettä-
mään tarpeellinen määrä attoja ja miehiä Karhu-
mäen asemalle. Häirintäohjelma aloitettiin käskyn
mukaan )1 lpqu-lturvikkeiden ollessa juuri lop-
pumassa ajoi kuhunkin tuliasemaan 4 autoa täydessä
kuormassa. auto kunkin tykin taa. Jottei toimintaa
olisi tarr-innut keskeyttää, oli ensimmäiset ammuk-
set 1r'örär'ä putkiin suoraan autojen lavoilta. Siinä
meni he :seisi painoluokat ja ruutierät sekaisin,
mutia päärsia oli, että vihollinen oli jatkuvan tulen
a11a.

. 
Seuraavana päivänä .ioutui vihollinen toisen ja

r iimeisen kerran luopumaan Tapponiemen poikki
kulkev.rsta tiestä ja vähin erin koko Tapponiemestä.
l{utta tuliasemissa oli tykkimiehistöön kuuluvilla
vaikeuksia saada tulta tupakkaan tai lusikoitua puu-
ro suuhun. 52 laukauksen tahti patteria kohti tie-
tää 1l laukausta tykkiä kohti eli laukaus noin 5 mi-
nuurin väliajoin. Tykin lataaminen joka 5 minuutti
6" ammuksella noin 9 tunnin ajan sekä välillä suo-
ritetut purkaus- ja lajittelutyöt vaativat oman veron-
sa teräirsisenkin käsivarren lihaksissa.

Kului vuosia. Kerran kuulin mainittavan nimen
"Jermu". Saatoin todeta, että sieliä "iski tarinaa"
mies. siiiä mittauspatterista, joka oli ollut patteris-
ton kanssa yhteistoiminnassa Imatran vaiheän aika-
na kesäliä 19.i1. Tulkoon näin jäikeenpäin kerot-
tua silloisille Jermun miehille, että se oli vahvaa
tarinaa-
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*.rr;Toisinaan tuli sodan ankarina päivinä
suomalaisen soturin ajatuksiin aavistus,
että tärnä päivä on hänen viimeisensä.
Niin kävi pikakiväärimies Niilo Hannu-
lallekin Talvisodan maaliskuussa Vila-
ioella. Tähtikirkkaana aamuyönä hän sa-
noi tovereilleen vetäneensä nyt viimeisen

.sauhunsa. Eikä hän enää iltaa nähnyt.

Å4

OLI Talvisodan aikainen maaliskuun 7. pärvän
tähtikirkas aamuyö 1940, kun Satakunnasta koottu

r*pataljoonamme, IX/KT-Pr., saapui Sallan suun-
i§nalta etelään Säkkijärven Vilajoelle. Ruokailimme

ennen hyökkäystä pimeässä kuusikossa. Metsä oli
meitä ennenkin suojannut.

Töpinän miehet jäivät kenttäkeittiöineen samaan
kuusikkoon meidän Iähtiessämme nikkelitervehdyk-
seen jo tutuksi käyneiden "idän" sotilaiden kanssa.

- Se suurten kuusien var.iossa syöty ateria oli mo-
nelle viimeinen, kuten pk-kaverilleni Niilo Han-
nulalle Kiukaisista.

Heti hyökkäykseen lähdön jälkeen hän sanoi
heittäessään tupakanpätkän pois:

- Minä vedin nyt viimeiset sauhut.

- Onko Sinun tupakkasi sitten lopussa?

- Ei, toista laatikkoa on taskussa ja kuormas-
tossa olevassa repussa on vielä muutamia.

En käsittänyt vielä silloin hänen aavistustaan tu-
levasta tapahtumasta, vaan sanoin:

- Voi, kaveri hyvä, emme me sellaiseen tuis-
kuun ole koskaan joutuneet, ettemme sinä aikana
vetäisi rauhan savuja, kun pikakivääri hangessa
jäähtyy,

Ketjussa hiihtäen tavoitimme Viipurinlahden
ylittäneet "vastustajat" edellä mainitulla Vilajoella.
Tarkoitus kai oli, että lisätyin voimin työnnettäi-
siin heidät takaisin. Heidän asemansa olivat kui-
tenkin jo siksi vahvat, että hyökkäyksemme pysäh-
tyi oltuamme ihan jo rannikon tuntumassa, koska
puiden lomitse nd,kyi avarua meren selkää. Ket-
jumme eteneminen hidastui, ja tappioiden luku al-
koi kasvaa.

Hannulaa alkoi hermostuttaa ketjun paikoillaan
o1o. Hän otti taskunsa täyteen pk-lippaita ja lähti
yksin eteenpäin 30-40 metriä meistä toisista eteen.

Seisten ja käsiensä varassa amPuen hän lasketteli
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lippaan toisensa jälkeen tyhjäksi minun huudelles'
sani häntä koko ajan takaisin.

Lippaiden tyhjennyttyä hän tuli luokseni ja sa-

nol:

- 
Mitä Sinä minua takaisin huutelet? Täällähän

ei näe yhtään ketään, ja tuolla niitä on vaikka
kuinka paljon, sain monta ammut'uksikin. Menen
vielä sinne takaisinkin.

Heittäen tyhjät lippaat vierelleni hän otti täysi-
näisiä taskunsa täyteen. Kielsin häntä jälleen ke-
hoittaen katsomaan oikealle, kun siellä jo makasi
kolmen metrin päässä konepistoolimies Salminen
poski halki anmuttuna. Kieltoni ei tehonnut Han'
nulaan, vaan hän meni entiselle paikalleen ia iat'
koi ampumistaan. Huusin vieiä Hannulalle: - 

Ei
niin pitkä mies saa nyt seisoa I

Samalla hiihti paikalle joukkueemme varajohtaja
Ylihongisto ja käski viedä konepistoolimiehen pois
täältä, koska ahkiomiehet eivät kerkiä, kun vietäviä
on niin paljon. Vasemmalla olevan Rintalan pyysin
avukseni. Otimme Salmisen väliimme ja pystyssä

kävellen, kolme selkää vihollisen maalitauluina, läh-
dimme ketjusta kohti Jsp:tä.

Varomaton teko näin jälkeenpäin ajateltuna,
mutta ehkä Hannulan kestotuli oli niin tehokasta,
että "vastustaian" täytyi olla niin tiiviisti suojautu-
neena, ettei kyennyt meitä tulittamaan. Alkumat-
kasta vilkaisin taakseni katsoakseni vielä Hannulan
ylimielistä sodankäyntitapaa. Minulla oli syvä huoli
hänestä, sillä hän oli tullut minulle läheiseksi niinä
pitkinä pakkasöinä, jotka Sallan suunnalla olimme
yhdessa 

-kestäneet. 
Saatoimme Salmisen Jsp:lle, ioka

ei ollutkaan kaukana.

Isp:llä sattui muuten huvittava taPaus, joka tässä

keirättakoon. Siellä sanottiin, että joka itse voi kä-

vellä, hän menköön omin voiminsa, jotta riittäisi
hevoskyytejä pahemmin haavoittuneille, kun ei

tänne voi 
'autolla 

tulla. Tämän kirjoittaneella oli
lumipuku toiselta puolen aika punainen,. minkä oli
aiheuttanut Salmiien poskihaavasta valunut veri
häntä taluttaessani. Kun lähdin paikalleni takaisin

Jsp:ltä, niin huudettiin minulle: - 
Ei sinnepäin!

Viittasin kädelläni linjalle päin ja pidensin aske-

leitani. Stlloin ulkona oleva mies tuli juosten mi-

nua kohti ja käteeni tarttuen viittasi toiseen suun-

taan. Sanoin, että olen terve näkyvästä verestä huo-

limatta. Hän teki vielä minulle älykysymyksenkin
varmistautuakseen olinko joka suhteessa terve'

Suoiana vain kuopat lumessa iouduttiin
usein torlumaan vihollisen hyökkäyksei

Suustani tulvahti "Kiitos" hänelle huolenpidosta,
jota hän minulle osoitti.

Palasin ketjuun, joka oli vetäytynyt n. 200 met-
riä taaksepäin sillä aikaa kun olin ollut sieltä poissa.

Hannulai en enää tavannut. Hän oli jäänyi siihen
paikkaan, josta häntä monesti ennen lähtöäni va'
ioitin. Saman ryhmän miehet kertoivat hänen kaa-
tuoeen ääntä päästämättä melkein heti lähtöni jäl-
keen. Hän jäi vihollisen puolelle pikakivääreineen.

Sinne jäi myös lipaskantolaukkuni suuren män-
nyn juurelle samoin kuin sukseni. Tuntui siltä, että
Korkein ohjaa maaliista matkaamme sodassa-

kin. Olin menettänyt hyvän kaverin enkä voinut
mennä häntä edes hakemaan, efl Parhaalla tahdol-
lanikaan. Siksi valtasi mieleni yksinäisyyden tunne.

Illan hämärtyessä, taistelun tauottua, vetäydyim-
me vähän taaksepäin. Tarvoin paksussa lumessa silie
ladulle ja samaan kohtaan, missä aamuhämärdssä

olimme olleet vielä yhdessä, hän elävänä vetäen
viimeiset sauhunsa.

Siinä elin aamuhetket uudestaan, samoin kuin
koko tah,iset tapahtumat aina Porista lähtien. Mutta
sodan kyimä laki hengittää yli inhimillisyyden, ja

sotilaan tulee vain kaikki kestää.

Tulitoimintaa ei ollut enää, kun tulimme pois
iltayöstä jalkaväen tulen ulottuvilta, eikä viholli-
nenkaan tullut heti peräämme. Aamuhämärissä kuu-
lin huoltotieltä liikettä. Menin ottamaan selvää
joko aamutee tulee, koska asemani oli tien lähet-
tyvillä. Sieltä tulikin oma panssarintorjuntatykki
miehineen kahden hevosen vetämänä. Åjoivat päin
rintamaa asemani sivuitse. Aiattelin sanoa heille,
että älkää vain menkö enää tästä eteenpäin. Mutta
päättelin, että heillä on eri esimies kuin meillä jalka-
väen miehillä, joten en voi sekaantua heidän asioi-

hinsa. Olisi kuitenkin tarvinnut, koska vähän aian
kuluttua kuului heidän menosuunnaltaan laukauk-
sia. Miehet palasivat ryömien takaisin, tykki ja he-

voset olivatlääneet. Sanoivat, että piti mennä eili'
siin asemiin. Ikävää tunnossani tuntien sanoin puo-
lestani, että meinasin heitä äsken varoittaa aiamasta

tästä eteenpäin, mutta kun eiliset varoitukseni ase-

toveriini .rähd.., eivät auttaneet, olin väsynyt va- L'
roituksiini.

Maaliskuun 8. päivä oli rauhallinen, aurinko he-

lotti kirkkaana koko päivän. Viipurin suuonassa

kuului tykistö olevan äänessä. Olimme sen uuden
maantien laidassa, jota on oikaistu Vilajoen koh-

Venäläisten sillanpään laaluus Vilaniemen suunnalla
Viipurinlahden länsirannalla Talvisodan päältyessä
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dalta. Iltapäivätlä tuli "idän" sotilas kaikessa rau-

hassa sivutieltä maantielle ilman näkyvää asetta ia
mantteli yllään sekä pyyheliinan tapainen valkoi-
nen vaats vyössään mäidan puolellemme. Olisi kai
tullut perille asti, mutta eräät meistä alkoivat viit-
toilemian ja sotilas pysähtyi hetkeksi, huomasi

erehdyksensä, teki täyskäännöksen ja pinkaisi ta-

kaisin sen kuin kerkesi. Muutamat ampuivat pe'
rään, mutta suojaava metsä tuli pakenevan pelas-

tukseksi, kuten meillekin niin usein.
Kaunis päivä kallistui illaksi ja yöksi. Laitettiin

asemia ja naamioitiin ne aamuksi kuusen taimilla,
koska arveltiin, että vihollinen hyökkää. Åamun
tultua se yrittäå varmaankin saada haltuunsa Tien-
haarasta Säkkijärvelle menevän maantien. Se saa-

puikin jo iltayöllä maantien lähettyville. Sitä to-
äisti äanekes puhelu. Aamuyöllä tuli Tienhaarasta

päin maantietä hevosrivistö, jonka reen anturat
ulisivat pakkaslumessa niin kuuluvasti, että oikein
peloitti, 

-kun vihollinen oli melkein tien laidassa,

ålka tiedetty, kuka sieltä tulee. Olimme maantien-
ojassa tulijoita vastaanottamassa ja varuillamme.
Ensimmäiseliä oli kenttäkeittiö, josta näkyi tulevan
höyryä. Lähel1e tultuaan ajomies sanoi kuuluvasti
hevoielleen, että laiskaa menoa se taas tuntuu ole-
vankin. Tästä varmistuimme, etta aiaiat ovat mei-
käläisiä. Kohdalle tultua sanoimme heille: - Men'
kää nyt hiljaa, tiedättekö missä paikassa nyt olette?

- §a16iv6f, että tästä käskettiin mennä' Selostin
heille tilanteen. Ei puhuttu enää ääneen, kuten naa-

purit metsikössä tien vastakkaisella puolella. Kun
iaimme heiltä pakit täyteen kuumaa vettä, "maistui
se vähän teellet, kuten kaverit jälkeenpäin sanoivat.
He jatkoivat matkaansa Säkkijärvelle päin' Ei siinä
ennättänyt keskustella, että mistä tullaan ja minne
mennään. Onnellisesti kaikki näytti kuitenkin me-

nevän. Hyvällä onnella nd'yttdd' selviävän missä vain.
Pääsi heipotuksen huokaus, kun rekien äänet lak-
kasivat kuulumasta ilman laukauksia. Åamun val-
jetessa ei sitä tietä olisi enää päässyt hyvällä onnel-
lakaan, sillä naapuri aloitti rynnistyksen tullakseen
yli tien.- 

Olin saanut yöllä asekuormasta tutuksi käyneen

aseen, Hannulan mukana id'dneen tilalle. Åsemani

oli pienen mäen pää11ä. Maantie kulki alhaalla
makileikkauksessa. Åjattelin, että paljon tarvitaan,
jos tästä tullaan, niin kuin ei sinä päivänä tultu-
kaan. Pk sai ollakin kuumana koko päivän. Han-
gessa oli puu poikittain ia sen päällä pikakiväärini.
kerrankin oli-päällysvaippa niin kuuma, että alus-

puu alkoi savuta. Luulin piipun menneen pilalie ja

Lierteet pois. Kylmä hiki nousi otsalle, kun ei ollut
varapiippua lähellä saatavissa. Entiseen tapa^n Pa'
nin 

-pli:n 
hankeen pystyyn porisemaan ja vierus-

kaveiiile aonoin kehbituksen pitää yllä tulta entistä

enemmän. Jäähtymisen jälkeen toimi pk jälleen hy'
vin, eikä piippuun tullut mitään vikaa. Niin meni
erinäinen'miirä lippaita tyhjäksi päivän mittaan,
meni niin paljon kuin uusi kaverini ehti täyttää.

Hyökkäysintoa "vastustajalla" riitti koko päi-
väksi, vaikka heistä monen elämä sammuikin maan-

tien varteen. Heihin yhtä vähän kuin vielä elossa-

kin oleviin eivät enää tehonneet upseereittensa huu-
dot. Päivän laskettua illaksi vihollinen katsoi päivä-
työnsä päättyneeksi ja luopui yrityksestä sillå ker-
taa. Olikin jo korkea aika luopua, kun oltiin niin
väsyneitä, ettei pk. pysynyt enää käsissäni kesto-

tulen aikana. Kylmä pakkasusva laskeutui taistelu-
paikan ylle. Oli hiljaista kuin kuolema olisi kai-

ken verhonnut. Vain lumettomat puut, joilta osaksi

oli latva poissa, seisoivat pystyssä, kyljet valkoisina,
luotien repiminä.

Siinä Hännulakin taas tuli mieleen. Jos hän olisi
silloin säästynyt, olisi varmaan säästynyt tänäänkin,
koska minulle ja apulaiselleni ei tapahtunut mi-
tään, ja olisi nähnyt senkin aamun, joka toi meille
rauhan ja lopetti taistelut. Heräsi ajatus, että jos
pääsisi rauhan päivinä tänne päin, olisi ehkä mah-

äolisuutta saadä selville haneä lepopaikkansa, joka

kylläkin silloin tuntui haaveajatukselta.

Jatkosodan aikana tuli siihen tilaisuus. Se ta-

pahtui keväällä 1943. Sain yksiköstäni komennus-
iuontoisen loman omaisteni pyynnöstd', ia veljeni
kanssa lähdettiin matkaan toivossa, että Hannulan
haudan iöydämme, kun ketran saman komppanian
kersantti oli löydetty samoilta paikoilta vähän ai-

kaisemmin.
Viipurin-Kotkan linja-auto vei meidät Vilajoen

seuduille. Talvisodan taistelumaasto oli niin kar-
toitettuna sieluni silmien eteen, ettei tuottanut mi-
tään vaikeuksia löytää Hannulan kaatumispaikkaa,
vaikka tapahtumasta oli kulunut jo yli kolme
vuotta.

Miten ihana rauha olikaan nyt tienoon yllä !

Sodan äänet olivat kaukana. Ihmisiä oli nyt enti'
sissä kodeissaan. Jsp-rakennus oli tuhkana. Metsän-
omistajat puhdistivat metsiään kranaattien Pirsto'
mista puis[a onnen kyynel silmissään' Olivathan he

jälteen kotitantereillaan ja luonnossa o,li kaunis ke-

vät, joka lupasi uutta elämää. Mutta he eivät voi-
neet aavistai, että on lähdettävä toisen kerran.

Saavuimme paikkaan, missä Hannula veti vii-
meiset sauhunsa. Tuttuja paikkoja seuraten men-

tiin metsäisessä maastossa Eteenpäin. Talven lunta
näkyi vielä siellä ja täällä ikään kuin muistutta-
mas!a, että hiihtäen tästä silloin hyökkäykseen men'

tiin. Yksi komppaniamme suksista löytyi, ja sitten

se iso mänty. päissa oli lipaslaukku sen juurelta,

samoin sukseni. Hannulaa ja Pk:ta ei näkynyt' -
Vieras oli kai kaiken vienyt, vienyt tuntematto-
maan, äidille niin rakkaan pojan tomunkin' Haim-
me lähitienoot tarkkaan, mutta suuri tietämättö-

myys salasi meiltä kaiken, ettemme saaneet häntä

kotlkirkkomaan siunattuun multaan.
Takaisin palatessamme kuljimme "vastustajan"

leposijojen ohi, lotka olivat samassa mäessä, kuifl
*i.ro., pk-asemani maaliskuun 9.. päivänä' Sinne

oli tuotu suomalaisnimisiä hautakiviä jostakin lä-

hellä olevasta kirkkomaasta ja käytetty vieläpä por-

rasaskelminakin.
Maantieltä mäkeen noustaessa tuli mieleeni, että

siinä taitaa olla Hannulan - ehkä omanikin -
aseen kaatam aa satoa, ia että täten kuoleman sala-

peräinen hiljaisuus kaiken sovittaa.
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Kaarlo Erho

Sotarnies
PylYäläinen
Sotamies Pylväläistä, joka "vaikutti" jossakin Jää-
meren rintamalla, eivät miellyttäneet tappelut eivät-
kä vartiovuorot. Yain muonanjakopaikka häntä
kiinnostio - ja nukkuminen. IIän oli taitavista tai-
tavin järjestämään "omat lomansa", jopa niin tai-
tava, että hän sen takia saijoukkueenjohtajaltaan
anteeksi toilar ksensa.

JOUKKUEESSAMME oli, eli ja vaikutti muuan
persoonallisuus, jonka unhoon jääminen olisi suo-
ranainen rikos sotahistoriaamme (tai ainakin täl-
laisia muisteloita) kohtaan. Tämä mies oli sotamies
Pylväläinen (tai oliko se nyt Pylvänäinen, en tark-
kaan muista). Hän oli kotoisin jostakin Keski-Suo-
men seutuvilta, missä siviilimiehenä oii hoidellut
paremmaflpuoleista maataloa peltoineen, karjoineen
ym. siihen kuuluvine tykötarpeineen. Yksikköömme
hän oli tullut jonkun täydennysjoukon mukana,
ilmeisesti jostakin koulutus- tai henkilötäydennys-
keskuksesta.

Olipa hän ollut siviilissä mikä tahansa, täällä rin-
tamahommissa hän oli vain Pylväläinen, sotamies,
kuten me toisetkin. Siihen titteliin se meidän yhtä-
läisyytemme sitten taisi loppuakin, sillä Pylväläinen
erosi meistä toisista monessa suhteessa, toisista
enempi, toisista vähempi, mutta eroa oli kuitenkin.
Hänen sotaiset harrastuksensa tuntuivat rajoittuvan
melkeinpä vain syömiseen, juomiseen ja nukkumi-
seen, kun taas tappelua ja vartiossa olemista vastaan
hän tunsi suoranaista vastenmielisyyttä. Muonan-
jakopaikalla hän oli takuulla aina ensimmäisenä,
mutta silloin, kun hänen olisi pitänyt lähteä var-
tioon tai tilanne vaati muuten tarttumaan sota-
touhuihin, hän katosi kuin kaste maasta. Olipa
siinä tosiaan taistelulähetillä touhua ja juoksemista,
kun joutui etsiskelemään sotamies Pylväläistä! Hän
sai juosta kololta kololle ja kurkistella jokaisen ki
ven alle löytääkseen hänet, mutta tuo touhu osoit-
tautui poikkeuksetta turhaksi: Pylväläinen oli ja
pysyi teillä tietymättömillä hamaan siihen hetkeen
saakka, kun seuraava muonanjakotilaisuus alkoi.

Tämä hänen ainainen pakoilemisensa ja poissa-
olonsa rupesi vähitellen kaivelemaan meitä toisia,
koska me tietysti jouduimme suorittamaan hänenkin
vartiovuoronsa. Aloimme oikein porukalla kovistel-
la häntä uhkaillen jos jollakin toimenpiteellä, ellei

]00

Tyytyväinen kuin Pyväläinen on iämäkin sotamies oloonsa

hän alkaisi täyttää velvollisuuksiaan muussakin
kuin syömisessä. Joukkueenjohtajakin puuttui
asiaan ja tiukkasi:

- Missä se sotamies Pylväläinen taas on piiles-
keilyt, kun ei ole ollut variiossa useampaan päi-
\-a.an I

- Johan minä sitä ihmettelin, kun nukuin tuoila
omassa kolossani, että jotakin on nyt vinossa, kun
ei iuila ollenkaan herättämään vartioon.

Pylväläinen puhui rauhallisesti, mutta se sai tais-
telulähetti Mannerin kiivastumaan.

- Missä hitossa se Sinun "oma kolosi" oikein
on ? Manner tivasi uhkaavana, - että osaan seuraa-
valla kerralla tulla herättelemään.

- Tuoliahan se vuoren rinteessäl Pylväläinen
vastasi rauhallisesti ja viittasi kädellään melkein
ympyrän muotoisesti. Otti siitä sitten selvän, sillä
vuoreo rinnettä oli vähän kaikkialla.

Mutta Mannerkin oli terhakkaa poikaa, eikä ih- rE
mekään, sillä hänhän oli porilaineo ja porilaiset-
han ovat tunnetusti itsepäistä ainesta. Hän ei anta-
nutkaan täLLä etää periksi, vaan tiukkasi edelleen:

- Jaha, jahal Yai vuorenrinteessä. No, mennään-
pä sitien yksissä tuumin katsomaan sitä Sinun
"o{r.aa koloasi", että osaan seuraavalla kerralla tul-
la oikeaan paikkaan heti. - Lievää törkeämpää vä-
kivaltaa käyttäen hän alkoi raahata Pylväläistä mu-
kaansa, eikä siinä Pylväläiseo auttanut muu kuin
taipua, vaikka hän vastustelikin. Ja lopulta löytyi-
kin sellainen "bungalovi", minkä pohjalla olivat
PylväIäisen varusteet.

- No, hyvä on ! Manner virkkoi. - Kyllä nyi
tiedän, mistä tulen etsimään Sinua seuraavaat var-
tion vaihtoon.

Pylväläinen hymyili omaa, miläänsanomatonta
hymyään ja tiiraili lakkinsa lipan alta paikalta pois-
tuvaa Manneria. Manner ei vielä tuntenut kyllin
hyvin sotamies Pylväläistä.

r)

Näkymä Lapin kairoilia käydystä sodasta
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Seuraava vartionvaihto oli keskiyöllä. Manner
meni toivorikkaana sotamies Pylväläisen "bunga-
loville", mutta havaitsi oitis, että tämä paljon pu-
huttu "oma kolo" oli tyhjä kuin Pinomäen saapas.
Sotamies Pylväläinen oli kadonnut kuin tina tuh-
kaan, olipa tämä jollakin ihmeen keinolla saanut
kuljetettua reppuosa ym. varusteensakin. mukanaan
uuteen tuntemattomåan olinpaikkaansa.

Kun seuraavassa muonanjakotiiaisuudessa Pylvä-
läiseltä tiedusteltiin, minne ihmeeseeen hän oli ka-
donnut !omasta kolostaan", selitti Pylväläinen rau-
halhsrn rlmern:

- Se on nyt sillä viisiin, että kun sen eotisen
kolon pohjalle alkoi tulla vettä niin kovasti, minun
piti etsiä itselleni uusi majapaikka, Se on nyt tuolla
vähän etäämpänä.

Nyt alkoi joukkueenjohtaja, vänrikki Ylinen oi-
kein todenteolla kovistella Pylväläistä. Aikansa pu-
huttuaan häo lopetti:

- Jor ei sotamies Pylr,äläinen nyt,ensi kemalla
mene kunoolla vartioon, vaan pakoilee edelleenkin,
minä ilmoitan asiasta komppanianpää1likö1le ja olen
vatma, että Pylväläinen joutuu siitä sotaoikeuteen.

Pylväläinen oli totista poikaa, jayritti mutista jo-
takin, että eihän hän pakoile ja niin edelleen. Vii-
mein joku pojista keksi, että koska Pylväläinen on
nyt paikalla, ja hänellä on rästissä useita vartiovuo-
roja, niin pannaan Pylväläinen menemään vartioon
heti, jahka on ensin syönyt ja juonut saikkansa.
Päätettiin, että Pylväläinen syö ja jao ja menee vä-
littömästi sen jälkeen vapanttarnaan korpraali Ka-
tunpään vartiosta, sillä Katunpää oli ollut yhteen
r.nenoon useita tunteja kalliolla.

Mutta: me päätimme - Pylväläinen sääti. Kun
hän sai tilaisuuden syöntiin, tiesi hän voittaneensa
aikaa kylliksi. Ja niin kävi, että kun aika tuli, oli
Pylväläinen kadonnut. Tämä olikin sitten Pylväläi-
sen viimeinen katoaminen joukkueemme "Harakan
pesä"-vuoron aikana, siliä emme nähneet häntä sen
jälkeen edes muonanjakotilaisuudessa.

Myöhemmin, kun joukkueemme oli siirretty rau-
hallisemmalle lohkolle, saimme tietää Pylväläisen
saapastelleen kolmen kilometrin päässä olevaan

Jsp:hen, vältettyään sitä ennen meidän silmämme
sikäli, että oli päässyt pujahtamaan joukostamme.

Jsp:ssä hän oli vedättänyt terveeltä näyttävän ham-
paao suustaan, valiteliuaan sitä pakottavan vallan
tavattomasti. Tämän operaation jälkeen hän oli rau-
hallisesti asettautunut asumaan johonkin kivenko-
loon lähellä Jsp:tä. Pylväläinen oli eläteliyt itseään
hevosmiehiltä ja muilta siellä päin liikkuvilta ker-
jäämlllädn muonanrippeillä. 

.

Tämän kuultuaarr lähti lähetti Manner oitis ta-
voittamaan Pylväläistä. Häntä tietysti korpesi se,

että mies oli vetänyt häntä nenästä jo useamman
kerran. Kaikkien suureksi ihmeeksi Manner toi kuin
toikin Pylväläisen takaisin joukkueeseen.

; Odotimmertietysti jännittyneinä, mitä tuleman pi-

...ti, mutta Pylväläinen selitti rauhalliseen tapaansa:
. - Minulle tuli silloin illalla niin hitonmoinen
hammastauti, ätta piti väen väkisin lähteä Jsp:hen
vedättämään pakottava hammas pois. Seo jälkeen
jäin vähäksi aikaa'sinne lähelle, että jospa se ham-
mastauti vaikka uusiintuisi.

Emme mahtaoeet asialle mitään, vänrikkikin an-
toi armon käydä oikeudesta eikä ilmoittanut Pylvä-
läisen toilauksista mitään komppanianpäällikö11e.
Otimme koko jutun huumorin kannalta, sillä olihan
meillä ollut monta hauskaa hetkeä poristessamme
Pylväläisestä. Tätä hauskuutta riittikin, varsinkin
sen jälkeen, kun saimme kuulla totuudeen, että Pyl-
väläinen oli tosiaankin kiskottanut terveen ham-
paan leuastaan vain. sen tähden, että säilyi vartio-
vuoroon menosta.

J.K. Jos tämä osuu silmiisi, veli Pylväläinen, niin
åld. vdlitå, vaikka edesottamuksesi tulivatkin näin
julki. Lohdutukseksi voin sanoa, että porukassam-
me oli pari muutakin pinnaria, joiden halut var-
tioon ja käsipommien paukuttelemiseen olivat mel-
kein samaa kaliiperia. Hekin osasivat taidon kadota
aina silloin, kun piti mennä r,artioon kalliolle tai
muihin sotaisiin touhuihin, mutta heidän taitavuu-
tensa ei ollut niin ansiokasta, että niistä kannattaisi
ruveta juttua rustaamaan.t,
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Raha-
asioissa

muus on
tärkein
Tallettakaa Tel«in

rahanne

KansallisPanl«kiin.

K[!ISilUS.OSIKE PIilKKI

-koko kensen Pzr lrkki-

C

TÅISTELEVA KANTTORI

Åsenasodan aikata oli Ohdan lohkolla Kannak-

,.U. t.t.rr r-almiiksi I/JR 7:n ampumarata' Patal-

i;..:,.;.' .=.nta1r, majt'ri Eino Kuvaja saapuu iuh-

i;u;;lt; .'r;.iti-' ja näkee ampumapaikalla 4'K:n

^or:r:r;i L. Laineen. yllään vanha mf zz .asetakki'
;""1r-"rrt,iin olkalapfuihin on maalattu kiriaimet

TK. S', nivv seuraava sananvaihto:"i":t;i;,'- uitl.,t at joukko-osastoon korpraali

kuuluui r+^.i\.- Taisieleviin Kant- t^-;.1;. (siviiiissä kanttori): - Taisteleviin

toreihin. irerra majuri'

AINOALAÄTUINEN TAPAUS

- Åinoa tapaus maailmassa' kun- .takapirulta
,r-s" 

^ok.s, 
sänoivat 4'K:n korttimiehet Ohdan

[-"* i";ä;'".[.ii"r""tan laidass a' kun harhaluoti

;;;ilk;lti ;tään pelaaian takana kyykisteler'än mie-

'hLn horsuntakamuksen halki'

SOTURIT
koikkino oikoino ovot olleet

juustoien Ystöviä. Eikö ihme'

sitlö porhoot herkut ovot

oino olleet iuuri iuustoio!

K AYTTA KAA

SOTAINVALIDIEN VELTESLIITON

KUKKASRAHASTOA
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"Vapaustaistelujen tei [[ä" Yesi- ia lämpöjohdot
ÄSKETTÄIN on ilmestynyt julkisuuteen yllämaini-
tun nimisenä eversti Eero Kuussaaren historiateos,
jossa ensimmäistä kertaa luodaan yhtenäinen, tii-
vistetty kuvaus heimokansojemme vapaustaiste-

luista eli ns. heimosodista rajojemme takaisilla

alueilla vuosina l9L8-22 (kustantajana Loviisan

Uusi Kirjapaino). Teoksessa luodaan katsaus tsaari-

vallan aikaiseen sortopolitiikkaan Suomen heimoja
kohtaan, vallankumouksen ja ennen kaikkea Leni-
nin julistaman itsemääräämisoikeuden ja kansallis-
valtioiden aatteen vaikutukseen heimokansoihimme,

voimakkaaseen herätykseen vapauspyrkimyksineen

kautta koko heimoalueen sekä Suomen viralliseen
Suur-Suomi politiikkaan. Teoksen sisällön pääkoh-
teena ovat heimoalueilla käydyt monivaiheiset kan-
sannousut vapaustaisteluineen ja sotatoimineen.

Kuussaaren kirjasta ovat useat arvostelijat an-

taneet myönteisiä lausuntoja. Hels. Sanomissa lau-
suu Pauli Marttina, että "olemme vihdoinkin saa-

neet yhtenäisen kokonaiskuvauksen tästä merkittä-
västä vaiheesta maamme itsenäistymisen histo-
riassa." Uudessa Suomessa kirjoittaa R. S., että
"teos oo mielenkiintoisinta luettavaa kaikille niille,
joilla vapauden ja isänmaallisuden aatteet ovat kal-
liit. Kaikessa kiihkottomassa sanonnassaankin se

on sykähdyttävää lukemista." Parolessa suosittelee
rovasti Hannes Anttila teosta jokaisen nuoren luet-
tavaksi. Nykyistä Suomen nuorisoa varmaan kiin-
nostaakin tällainen kirja, jossa luodaan puolivuo-
sisadan takaa monia voimakkaita väläyksiä isiensä

nuoruuden ajan aatteisiin, rientoihin ja miehekkäi-
siin tekoihin.

Soturi

KUPARISTA

Kuporiputki ei ruostu
Oikein osennettuno kuporiputkistoo ei tor-
vitse koskoon uusio - ei edes korloto.

Asennus on huokeo
Kopillooriliitokset ovot nopeot io vormot.
Läpimitoltoon pieniö kuporiputkio sootovono
myös kiepeillö, lolloin liitoksio torvitqon
vöhän.

Kuporisto "ikuiset" putkistot.

1^\ outokumpu oy
Mr -",llillil,'#l"i-Tli:

SI LMÄIASI E N ERI KOI SLIIKE

SAVON SILMÄLASI
Ml K KELI OSUUS KASSAN liiketolo Puh. 2785

L. RUOHOLA
TAMPERE

Hedel mä-, herkku- io sii rtomootovorokouppc

5 t52 Antrosiittio - koksio - kivihiiltö
OULU

JALANDERCO
Suomen loivonselvittöiö-
jo loivo-
meklori-
I iiton

i ösen

Suomen hiilikouppioit-
ten yhdistyksen iösen

A'J
LAIYANSELVITYS-, HUOLINTA. JA AHTAUSLIIKE
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Kaksinkertainen

@ffiR
nautinto:

Eröretken kohokohto
kun evösreppu qvotoon jo Airomin termos-
pullo otetoon esille. Siinö nim. kohvi toi muu
luomo säilyy yli * 50 osteiseno kokonoi-
sen vuorokouden. Yhtö tehokkoosti myös
kylmöt juotovot söilyttövät siinö roikkoutenso.
Ottokoo siis ulkoilemoqn löhtiessänne mukoon
myös AIRAM-termospullo.
Scotcvono l14, l12,314 io I lit,ron vetoiseno

- myös loojosuiseno keittoio vorten.

Oy-AIRAM Ah
xUUHA KUUHANA_ KYLMÄ KYLMÄNÄ

rÄrr-ix NUMERoN KIRJoITUKSET

Yrjö Heikö
' " KI \-If -Iå.)IIILTNTAA" VIITAVAARALLA Sivu 2 7 3

Heriikl, Pesonen

KL\ P.\\SSARINYRKIT RATKAISIVAT
RLOKOKOSKELLA , ,, 280

,Jorna Karhunen

.\.\LUUA' "HAASKALTA" HURRICANEN ,, 284

-{aine Hkr-onen

KL]\. SIKLNNIT OLIVAT PITKIÄ

{aros Pårnänen

,, 288

VOITI}T}IE ENSIMMÄISEN OTTELUMME ,' 291

B. L:u:l.r

,1IP-\IU" AL]NUKSEN VALTAUSRETKEL-
LÅ . ,, ), I

Li

t.

Otto Jån ensivu

\-II.\iTISET SAUHUT

Kaarlo Erho

SOT.{.\IIES PYLVÅLÄINEN . ...
' \-.{P-LL STAISTELUJEN TEILLÅ"

,, 300
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SAUNAJA
SAUNALE*,NKKI

Korjokunnon sounolenkki uudesso poistopussisso
koksinkertoistoo sounoillon noutinnot. Alumiini-
poperistd volmistetusso poistopussisso mokkoro
kypsyy tosoisesti io kiuoskiviö tohroomottd mo-
kunso huippuun !

Arkeno jo louontoino oino moistuu Korio'
kunnon sounolenkki

,

Käyttäkää
SOTBSAKOSKEhI
RUOSTUMATTOMIA

a ruokoiluvölineitö
o keittiöveitsiö
o poinekeittimiö
a mitto-ostioito
a COLOMBO'kohviPonnuio
o CASABLANCA-kosoreito

o pesupöydänpääl!isiö

Sootqvono toloustorvike-, rquto-
jo osuuskoupoisto

l|fififllllflll!J0
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ETAVA YERI

-KORYAAMATON
tÄÄKEAINE

Huolehdi Sinäkin

siitä, ettei se lopu

kesken

sairaaloistamme

Veripclvelumerkki

- tcrYeen ihmiren
qotelismerkki

SUOM E N

PUNAISEN RISTIN
VERIPALYELU
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näkee plmeässä

- tänökin syksynö I
Tössö eröltö suosituimpio

mollejomme

Toskulomppu 37 LU/50 - kote-
loon poinettu monivörinen lippu-
kortto, säädettäYä volopiste.

Toskulomppu 2ll19x3l - llttaö,
useito vör6jö, sopii hyvin toskuun.

Toskulomppu 40140 - noppiin
ripustettoYo lltteö lomppu.

Souvovololsln 73t - kolmellc
poristolle, söödettövö volopiste.

lellään lökkilrvystö toi messln-

gistö volmistettuia ruostumotto-
mio Auri-toskulomPPuio. Aurl-
volikoimosto on vorod volito
lomppu ioko käyttötorkoituk-
seen, kukkoron jo mokusuun'

non mukoon.

arE.W.50H1BERE *
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okaisen elinvoimaisen Lansan pyrkimylcsenä on ollut
ia on oleva yksilön hyvinvoinnin kohott.imincn. Tähiio
päiimäåxäär: voidaan pyrkia kahdella avoin: loko kan_
salaisten vapaaehtoisuuteen ia omavastuisuutec[ Irefus_

tahi valtioiohtoisuuteeri noiautuvaa tietä.

OKJaisen osuuskauppaliikkeeo puolimiljoonainefl iä_
senkuota tukee nykyisä yhteiskuntaiiifiesrystä ia pidiä
välttiimättömiinä sen ia yksityiseen omistusoikeuteea

ilpailuun perustuvassa talousiarjestelmässä _ jollai_
nen on meidän maassamme 

- on etäänä kcskeisenä
tekijiinä pääoma. Osuustoiminta liittaa yhteen pie-
net, haialla4n olevat pääomat. Nåiin se pptyy luo-

maan tarkoituksenmukaisen välikappaleen, osuustoiminnalli-
sen ytityksen. Sen ayulla voidaan tehokkaasti ryydytfiiä yksilön
tarpeita ia tukea hänen pyrkimyLsiaän kohti korkeampaa elin_
tasoa.

pohjautuvan talousmuodon säilytriimistä. Siksi sc on
valinnut vapaaehtoisuuderr tien.

suustoiminnallisessa yhteisössä on kuitenkin nt-
haisevassa asemassa ihminen, yksilö, jäsen. puo_
Iueettomuutta noudattaessaan on SOKJaioeo

teosä erilaisia tuottcita. Nämä palvelukset se pyrkii - kan-
saoalouden kaupalle antaman tehtävän mukaisesti - hoita-
m^n mahdelfisimman pienin kustannuksin. siinä mielessä
i;irjestässa on noudatettava tarkoituksenmukaisia, osuustoi_
minncllisia toinintap€riaatteita ia iatkuvasti pyrittävä ku§-
taDouksia säåstiviiän, ioustavaan organisaatioon.

vsinvoiatia ei kuiteokaan voida kohottaa yksin-
6m^-n lu[urusta lisiiämii]Iä. Kehittyneen ja vas_
ruuotuntoisea yksilöo ja kansan on toiminoassaan
ooudatettåv-a myös tr:levaisuuden tatpeet huomioon

ottarza taloudallisuudsn periaatetta, Taloudellisen aiattelun
juumrttaroioeo Suooeo kensaan on siten ifiestömme tärkeitä
tehtärä. Jämä 6rr ätkåä nioeaomaan siksi, että kaikkien
sivisryspyrkimysteo perusta ja ponnahduslaua on laadulaan
ta-louddlinen.

ehävijiän suorittaessaan järiestömme on osoittaudut-

taya suurten päämii?itiensä arvoiseksi. On jatkuvasti
huoiehdittava siitä, että se omalla toiminnallaan aina
ruo tervehdyttåvåin panoksensa koko maan talous-

elämäin. \:oidakseen näin toimia sen on vaadittava itseltän

- siis jäseoilä:in, luottamus- ja toimihenkilöiltiän 
- kor-

keaa kansalaiskuntoa ja lujaa siveellistä ryhtiä.
Tiimä on myös takeena siitii, ettii osuustoiminnan ulkopuo-
lellaLin elg l piirit suhtautuvat siihen arvonannolla ja tun- It
rusteYat sen merkityksen.
Sodaojilkeisissä poikkeuksellisissa olosuhteissa oli valtioval-
lao monin tavoio puututtava talouselämän kulkuun, Huoli-
matta olojen vakiintumisesta valtioiohtoinen suuntaus edel-
leeo jatkuu. Siinä osuuskauppaväki näkee kansallemme koh-
6i6!!aan ia seo luonteelle täysin vieraaa sosialisoinnin sie-
meneo. SOK-laiseo osuuskauppaliikkeen oo omalla toimin-
nallaao pysfrttivä osoittamaan, että eri kansalaispiirien
keskioäineo, vapaaehtoinen ia omatoiminen yhteistyö vie pa-
rempiin tuloksiia kuifl liian pitkalle ulotettu valtion holhous.
Väestörakeoteen iatkuva muuttuminen ia luopuminen omava-
mistaloudesta saattavat kaupankäyonin yhä tiid.eämpäiin ase-
maan. Samalla eri väestöpiirien tavoitteet kaupallisella alalla
yhdensuuntaistuvat ia niille tarioutuu lisii?intyvä mahdolli-
suuksia tulokselliseen yhteistoimintaan SOK-laisen osuus-
kauppajfi estön piirissä

osuuskauppajäriestö jatkuvasti piänyt oveosa
avoinna kaikille niille kansalaisille, iotka haluavat säilyttää
nykyisen yhteiskuntaiäriestyksen ia olla vapaaehtoisen yhteis-
toiminnan avulla takentamassa tietä hyvinvointiin. Jasenten
tehtäviinä on kansanvaltaista hallintoa toteuttaen ja omafl
vastuunsa tuotien aktiivisesti vaikuttaa työn onnistumiseen.
Täten myös eri etupiireihin kuuluvat kaosalaisryhmät ioutuvat
käytiinnölliseen ja rakentavaan yhteistyöhön keskenän. Näin
särmät hioutuvat ia edellytykset koko kansan ehepymiseen
paranevat.

arkoituksensa toteuthmiseen jä{estö pyrkii ensisijai_
sesti ldytännöllist2i tietä. Se on ottanut huolehtiak_
seen tiettyien palvelutehtävien suotittamisesta. Siä
vartefl se hankkii, valmistaa ja toimittaa jakeluun

niitä hyödykkeite, ioita jäseoet aloutensa pidossa ja elinkei_
nonsa harloittamisessa tarvitsevat. Samalla se markkinoi iäsen_
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