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HMW!
hiutalesaippua
on porosto pesusoippuoo hiutolemuodosso, torkoitettu
erityisesti pesukonekäyttöön.

8 pesuo tovollisello pesukoneel-
lo - 6:25 pesulto - huokeoo!

Puhdos pesusoippuo - ei oiheu-
to ihottumio.

Erittöin tehokos kirkoste

200 grommon poketti 50:-

Pesuun on soippuo poros
HAVIN OY

muodoslovot ensimmöisen
mielikuvon Teistö.

Olloksenne vormo,
etlö lämö kuvo
on edullinen,
muistokoo - Kuusinen on
hyvön pukeutumisen
eri ko isl i i ke.
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Talvisodan ankarat

tuhotaistelut

Laatokan

koillispuolella

Lönsi-Lemetin kukistuminen fo

TAMMIKUUN loppupuoliskolta 1940 lähtien oli
Nietjärvestä itään oleva alue, nimenomaan Mustalam-
men ympäristömaasto vetänyt IV AK:n operatiivisen
johdon huomiota puoleensa. Siellä tuhka tiheään lii-
kehtir,ät pertiot ja suuremmatkin vihollisosastot lntoi-
vat aiheen otaksua, että jotain vakavampaakin oli sieltä
käsin odotettavissa. Tärnän takia vcdettiin fjomaan
tien eteläpuolelle varn-ristusverho, kylläkin aivan ohut,
mutta sentään riittävän tuntuinen. Mutta mistä ottaa
joukot torjun-raan iskua, jos sellair.ren tästä suunnasta
todella tulisi, siinä kysymys, joka yötä päivää huoles-
tutti armeijakunnan operatiivista osastoa. Minkäänlai-
sia reservejä ei ollut, viimeisetkin niistä olivat joutu-
neet sidotuiksi Lemetti läntisen taisteluihin.

Eteneviä iaistellioita Talvi-
sodan uminietosien keskeliä

N ietiörven toistelut

Kauan olikin läntinen Lernetti jaksanut kestää suo-
malaisten itsepintaista painostusta, mutta vähin erin
tuon motin voimat ehtyivät. Taisteluryhmä "Keihäs"
sai aikaa myöten yliotteen ennen kaikkea joukkojensa
korkean taistelutaidon ja laadullisen etevämmyyden
ansiosta. Helmikuun 2. päivänä vallattiin motin vah-
vin tukikohta, ns. "Tankkipirssi", ja pian tämän jäl-
kcen, y'öllä )tt4.2.4O, käytiin kylän viimeisen osan,
"Myllyn tukikohdan" kimppuun. Aamuyö oli ehtinyt
kulua jo pitkälle, ennen kuin majuri M. Aarnion joh-
tamat hyökkäysjoukot, JP 4, kapteeni H. Väänäsen III/
JR 37 sekä osia ratsumestari B. R. M. Stackelbergin
Er.P 18:sta pääsivät raskaan yöllisen taistelun jälkeen
sisäänmurtoon. Lemetti Iäntisen puolusta jat kävivät

33



Osa Länsi-Lemetin motin "iankkipirssiä"

Venäläisei suunnittelivai voimokkaan, valioioukois-
ta iäriesteiyn retkikunnan Lemelin motiien avuksi

epätoivoista taistelua katkeraan loppuun saakka, mutta
kello 4.30 oli verinen kamppailu vihdoinkin päätty-
nyt vasfustaian täydelliseen tuhoon.

Puolustuksen sitkeyttä osoittaa se, että yksinomaan
näiden kahden viimeisen tukikohdan Iähettyvillä las-
kettiin toistatuhatta kaatunutta vastustajaa, joiden li-
säksi otettiin 74 vankia. Sotasaaliina jäi hyökkääjän
käsiin 32 panssarivaunua, 42 erimallista autoa ja 6
tykkiä kevyemmästä materiaalista puhumattakaan.

Myllyn tukikohdan kukistumiseen päättyi myös län-
tisen Lemetin taru, ja myöhempien tapahtumien va-
lossa tämä sattui kuvaannollisesti sanoen kahdennel-
latoista hetkellä.

Venölöisiö voliojoukkojo
Lemetin mottien ovuksi

Siitä saakka kun molemmat Lemetit olivat joutu-
neet saarroksiin, olivat niiden radiot keskeytymättä lä-
hettäneet avaruuteen avunhuutojaan. Ja tammi-helmi-
kuun vaihteessa venäläiset vihdoin ryhtyivät todella
tarmokkaisiin toimenpiteisiin mottien pelastamiseksi
tuholta. Heidän oli tällöin lopultakin pakko uskoa, että
tuo erinomaisesti varustettu Jaroslavilainen divisioona
(18.D) ja sitä seurannut 34. panssariprikaati olivat
voimattomat vastassaan olevia heikkoja, mutta sitä
jääräpäisempiä suomalaisia hiihtojoukkoja vastaan. Ne
olivat jääneet saaroksiin, ja nyt oli korkea aika pe-
lastaa se, mikä vielä oli pelastettavissa.

Apuvoimien keskittäminen vaati oman aikansa, ja
sillä välin koetettiin mottiin jääneita kaikin keinoin
rohkaista. Radiosanomilla luvattiin pikaista apta, ja
tämän lisäksi kiinnitettiin kaikkiin säkkeihin ia laati-
koihin, joita lentäjät pudottivat motteihin, paperilap-
puja varustettuina tekstauksella: "Kondratjeville. Kes-
täkää. Hyökkäämme. Stern."

Mainittakoon, että suomalaisten viestiteknikkojen
onnistui pitkät ajat kaapata venäläisiä radiosanomia ja

saada siten selville heidän aikeensa sotatoimien järjes-

tämiseksi. IV AK:n operatiivinen iohto joutui tämän
l,uoksi kiireellisissä tapauksissa lähettämään näitä tie-
toja usein suoraan etulinjan pataljoonille ia ohiaamaao
niiden toimintaa. Muut komentoportaat oli tietysti pi-
dettär'ä myös aina ajan tasalla. Eräs kenraalimme kertoi
kuitenkin tästä tuloksiltaan rikkaasta toiminnasta ajat-
telemattomuudessaan ulkolaisille sanomalehtimiehille.
Sensaatiojuttu paljastui venäläisille, ja se oli sen ilon
loppu.

Komandarm Stern, Neuvostoliiton sankari ja 8. ar-
meijan komentaja piti myös sanansa, eikä hänen suun-
nittelemansa apujoukko vallan vähäinen ollutkaan.
Ainakin kahden 25.Rv.D:n moottoroidun ratsuväki-
rykmentin, numeroiltaan 63 ja L38, piti helmikuun
4. päivänä saavuttaa Nietjärven pohjoisenpuolinen
maasto ja suuntautua sieltä korpien läpi suoraan poh-
joiseen, molempiin Lemetteihin. Vielä tuli kolmen
erillisen hiihtopataljoonan (Er.Hiihtopataljoonat 4, 5

ja 6) jo helmikuun 3. päivänä saapua Nietjärven ete-

läpään tasalle sen itäpuolella ja seuraavana päivänä
olla jo LJomaan tiellä Lemetti itäisen ja Lavajdruen

§län välillä, tarkemmin sanottuna Mastokankaan

- Kiperäpolven seuduilla. - Avuksi rientävien oli
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todella pidettävä kiirettä, mikäli mielivät noudattaa
tuollaista aikataulua.

Jätämme mainitut moottoroidut ratsuväkirykmentit
oman onnensa nojaan toteamalla vain lyhyesti, että ne
sidottiin jatkuviin taisteluihin Nietjärven lounaispuo-
lella eivätkä koskaan päässeet tätä pitemmälle. Hiihto-
pataljoonistakih tyydymme käsittelemään vain kahta
ensiksi mainittua. Er.HiihtoP 6 kietoutui näet sekin
samoihin taisteluihin kuin moottoroidut rykmentit.

Nuo vastustajan hiihtojoukot olivat nimensä r'eroi-
sia, kauttaaltaan valiomiehiä ja erinomaisia hiihtäjiä.
Joukossa oli Iukuisasti upseerikokchita ja "\'oroshilo-
vin ampujia", kaaderihenkilöstöä oli jopa 80 .ä:iirr
saakka vahvuudesta. Varustus oli niinikäln ensiluok-
kainen, toppatakki ja -housut. joiden pilllinen oli
palttinaa, hiihtopäähineet ja fok.risellr miehellä kah-
det jalkineet, sekä supp.r.rt että huosikkaat. Nämä
pataljoonat eir'ät enäI olleerkran sellaisie kirjaria n.ruo-
dostelmia, joita sod;rn ensimmlisinä päivinä oli siellä

kun itäistä Lemettiä piirittävän JR 19:n I pataljoonan
komentaja, kapteeni Virtanen ilmoitti 4.2. kello lf
tienoissa, että noin S0-miehinen vihollisosasto oli si-
vuuttanut Mustalammesta 1,1 km pohjoiseen olevan
"Istuvan koiran" metsäsaarekkeen ja jatkaa pohjoi-
seen. Ja kohta tämän jälkeen hän lähetti uuden ilmoi-
tuksen, että "Istuvaan koiraan" nousee Mustalammen
suunnasta yhtenä köytenä vihollisia. - Vielä ennen
puolta päir,ää joutuivat Uomaan tiellä Kiperäpolvessa
olevat IIJR J9:n varmistusosastot laukaustenvaihtoon
ilmeisesti juuri näiden joukkojen kanssa.

Nietjänen - Mustalammen suunnasta uumoiltu
uhka oli muuttunut todellisuudeksi, mutta toivottiin
sielä, että kapteeni Virtancn pataljoonineen hallitsisi
tilannetta muutaman päivän ajan, jolla välin itdinen
Lemetti vallattaisiin. Niinpä ryhdyttiin keskittämään
Llnsi-Lemetistä r,apautuneita joukkoja Itä-Lemetio
nope.13 nrhormista varten. Tässä yhteydessä mm. III/
JR l- siirrettiin Llornaan tien eteläpuolelle. Se leiriytyi
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Taisleluportio etenemässä viho isen äheisyydessä

täällä kohdattu. Mutta puutteensa näillZikin valiojou-
koilla oli. Sukset oli varustettu kiintositeillä, jotka
kun niitä ei saatu nopeasti irroitetuiksi, koituivat sy-
vissä kinoksissa monen hiihtä.fän surmaksi. Myöskin
joukkojen koulutuksessa olisi ollut paljonkin kohen-
tamisen varaa. Suunnistamistaito oli mm. äärimmäisen
heikko. Tätä todistaa esim. se, että kun Er.HiihtoP:t
5 ja 6 saivat 23.1 . illalla käskyn hyökätä suomalaisten
selustaan Pitkärannan luona, ne ensi töikseen joutui-
vat taisteluun keskenään. Tuollainen luvattoman keh-
no orientoitumiskyky osoittaa, että hiihtopataljoo-
nien koulutus oli jäänyt aika tavalla keskeneräiseksi.

Länsi-Lemetissä olivat puhdistustyöt vielä käynnissä,

Mastokankaalle, Rämeenojan länsirannalla olevaan
kukkulamaastoon puolisen kilometriä maantiestä
etelään.

Uusi leiripaikka herätti miehissä sekavia tunteita.
Puita oli kovin harvassa ja nekin niin pieniä, etteivät
tarjonneel minkäänlaista suojaa lcntotähystystä vas-
taan. Koetettiin saada aikaan jonkinlaista naamiointia
kantamalla kokonaisia petäiiä telttoien seinustoille. Ja
tuskin tämä oli saatu tehdyksi, kun ensimmäiset len-
täjät ilmestyivät. Matalalle laskeutuen kiertelivät vi-
hollishävittäjät aikansa Mastokankaalla ja poistuivat
sitten etelään. Tämä vaikutti pahanenteiseltä, mutta
pääteltiin, etteivät ne ainakaan vielä olleet leiripaik-
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I«aa havainneet, koskapa eivät olleet sitä tulittaneet-
kaan.

_ Helmikuun 4. päivän hälytysuutiset eivät päättyneet
kapteeni Virtasen ilmoituksiin. Iltapäivällä saatiin tie-
tää toisenkin vihollisjoukon olevanliikkeellä ja pyrki-
våin Nietjärven kautta Pitkärannan edustalla raskasta
torjuntataistelua käyvän, everstiluutnantti F. U. Fa-
gerniisin komentaman "Ryhmä Kilvan" 5slu514nn. -Mastokankaalla lähinnä oleva III/JR 37 sai tehtäviik-
seen t?imän vihollisen lyömisen, ennenkuin se ehtisi
pitemmälle tai ryhtyisi kaivaurumaan ja muuttuisi han-
kalammaksi käsitellä.

Yötä myöten vihollistiedot yhä lisääntyivät. Suu-
ternpia vihollisvoimia oli ilmestynyt etelästä Kiperä-
polveen, jossa rulitaistelu jatkui keskeytyksittä 

- 
läpi

yön.
Muuttuneessa tilanteessa joutui IV AK:n komentaja

tekemän raskaan pätöksen: Lemetti itäisen valtaus-
aikeista oli toistaiseksi luoluttava, kunnes sen avuksi
Nietjärveltä ja Kiperäpolvesta pyrkivät joukot saa-
daan tuhotuiksi. Tämän päätöksen perusteella antoi
Ryhmä Keihään komentaja, everstiluutnantti Järvinen
III/JR 37:lle uuden tehtävän: Kapteeni Väänäsen oli
henkilökohtaisesti johdettava Kiperäpolvessa synty-
nyttä taistelua. Elleivät tähän riittäisi ennestään pai-
kalla oleval I ja III/JR 39:n osat, joita oli vahvennettu

§övelvollisilla ja jotka käsittivät noin 120 miestä, hän
saisi käyttä tarkoitukseen myös omaa pataljoonaansa.

- Tåissä yhteydessä tulkoon mainituksi, että III/JR 37
oli perusyksikköjensä suhteen vajaavahvuinen. Tavan-
omaisten kolmen kivärikomppanian si,iasta siihen
kuuluivat vain 7.K ja9.K, koska 8.K oli ennen sodan
syttymistä irroitettu pataljoonasta ja siirretty Suojär-
ven suunnalle (ks piirrosta numerossa 1/58 sivu 19).

Ryhmä Kilvan avustamiseksi antoi 13.D:n komen-
taja, eversti Hannuksela kdskyn, että JP 4 oli yötä
myöten siirrettävä Nietjärven koillispuolelle ja että si-
tä oli siellä ensi hätään vahvennettava yhdellä II/]R
38:n komppanialla.

Mostokonkoon toistelu
5-7.2.1940

Laatokan Karjalan sotatoimille oli luonteenomaista
tilanteen nopea ja yllättävä muuttuminen, ja siten näyt-
ti myös helmikuun 5. päivästä tulevan oikea yllätysten
p?iivä.

Kun III/JR 37:n komentaja kello 13 jälkeen par-
haillaan oli antamassa alijohtajilleen k2iskyä Kiperä-
polven valtausta varten suoritettavasta maastontiedus-
telusta, hän sai Mustalammen pohjoispuolella olevalta
varmistusosastolta, joka edellisenä päivänä oli hälyttä-
nyt "Istuvan koiran" vihollisista, ilmoituksen, että
vähintään komppanian suuruinen venäläisjoukko oli
käynyt sen kimppuun. Vain parinkymmenen miehen
vahwinen varmistusosasto ei arvellut yksinään selviä-
vänsä, vaan pyysi apua.

Tämän, taas uuden vastustajan lyöminen tuli nyt
kielt:imättä III/JR 37:n kiireellisimm?iksi tehtävziksi.
Ei sopinut päiistää sitä yhtymään Kiperäpolvessa jo
oleviin venäläisjoukkoihin, sillä muuten taistelut
muodostuisivat siellä entistään raskaammiksi. Ei sopi-
nut, vaikka sen takia oli Kiperäpolveen suunniteltua
hyökkäystä siirrettävä jo toisen kerran. Kapteeni Vää-
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nänen pani apujoukon viivyttelemättä liikkeelle, ja
yhteisvoimin varmistusosaston kanssa heitettiin viholli-
nen "Istuvasta koirasta" takaisin.

Mutta vieläkään ei Mustalammen suunta ollut tur-
vattu! Kapteeni Väänänen oli taistelun jälkeen lopul-
takin siirtymässä Kiperäpolveen, kun jobinposti vielä
kerran hänet saamtti: suurempi vihollisjoukko oli oyt
hiihtäen etenemdssä Rämeenojan vartta Mastokankaal-
le, kohti III/JR 37:n leiriä. - Er.HiihtoP 5 oli astu-
nut näyttämölle.

Myös Ryhmä Keihään komentaja oli saanut tiedon
hiihtopataljoonan läheslymisestä, ja hän käski III/JR
37:n komentajaa. saartamaan l?ihesryjät kolmelta ta-
holta. Itse hän suunnitteli JP 4:n lähettämistä sulke-
maan vihollisen selustaan eteläpuolelle jäävän aukon.
Tiimä käsky ja vihollinen saapuivat III/JR 37:n lei-
rille yhtaikaa.

Pataljoonan teltoilla syntyi vimmattu taistelu, kun
yllätetyksi tullut esikuntakomppania kävi vastarintaan.

Jonkun matkaa sen oli pakko vetäytyä, sitten puolustus
lujittui, ja hämärissä oli vihollisen hyökkäys pysäytetty.

Esikuntakomppanian käydessä epätasaista taiste-
luaan alkoivat pataljoonan pääosat ryhmittäytyä täyt-
tääkseen Ryhmä Keihään komenta.jan käskyn. Hämiirä
oli ehtinyt muuttua täydeksi pimeydeksi, ennenkuin
luutnantti E. Patojärven johtama 7.K oikealla ja luut-
nantti E. Tuomaisen 9.K vasemmalla lähtivät liikkeelle
sulkeakseen vihollisen pussiin. Eteläisestä suunnasta
huolehtivan JP 4:n komentaja oli kello 17 maissa il-
moittanut joukkojensa olevan etenemässä.

Vihollinen makasi paikoillaan. Missä, sitä ei alussa
tarkemmin tiedetty. Mutta pian vastustaja paljasti it-
sensä. Luliuisat valoraketit alkoivat kohota sen asemista
taivaalle, ja selvästi he zaittiin, että ne kaikki oli am-
muttu Lemettiä kohti. Niiden piti osoittaa motissa ole-
ville, että pelastus oli vihdoinkin tulossa. Ja tiimä
merkki ymmärrettiin. Itäinen Lemetti alkoi liikehtiä.
Panssarien moottoreita lämmitettiin ja kohta pari pans-
saria yritti murtaurua ulos motista. I/JR 39:n panssarin-
torjunta-aseet sytyttivät toisen tuleen ja toinen vetäy-
tyi moista kohtaloa välttääkseen kiireesti takaisin mo-
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tin turvaan. Pienehköt jalkaväkiosastotkin pyrkivät
saartoketjun läpi, mutta yritykset olivat niin vöimatto-
mia, että ne helposti lyötiin takaisin.

Mitä pitemmälle yö kului, sitä enernmän vastustajan
tuli laimeni. Ensin vaikenivat konekiväärit, sitten auto-
maatti- ja puoliautomaattiaseet, vain kuiva ki\'äärituli
riiiskyi sieltä täältä. Vallitsi kireä pakkanen. ja erin-
omaisina pidetyt automaattiasee6 jäätyivät yksi toisensa
jälkeen. Niihin oli jäänyt kosolti vrr3storasvaa, ioka
yhdessä ruudin palamisjätteiden kanssa teki aseet käyt-
tökelvottomiksi. Johtuiko sitten tä.stä r'aiko joistakin
muista syistä, mutta näytti siltä, että r'ihollinen alkoi
pimeässä hermostua. Valorakettien ja suuliekliien le-
pattavassa valossa oltiin näketinään, että sen joukot
ikäänkuin sulloutuir-at kasean. oltiin huomaavinaan
myös jotain taaksepäin suuntautuvaa liikehtimistä.
Mutta jos vetäytyminen todella oli tarkoituksena, oli
se auttamattomasti fuomittu epäonnislumaao. Saarto-
rengas oli tällä r'älin ehtinyt umpeurua, se oli nyt
aukoton.

Saartavien komppanioiden eteneminen pilkkopi-
meissä ia tuntemattomassa maastossa vaati paljon ai-
kaa. Tuon tuostakin täytyi tarkistaa suuntaa tai py-
sähtyä korjaamaan ryhmirystä, joka yhtä mittaa pyrki
menemään sekaisin. Sitä paitsi oli koetettava suorit-
taa lähesfyminen niin äänettömästi, ettei vastustaja
liian aikaisin saisi siitä vihiä. Ja koko ajan olivat mies-
ten hermot kovalla koetuksella. Aamuyön ensimmäiset
tunnit olivat käsillä, ennenkuin III/JR 37:n komppa-
niat olivat paikoillaan. Nyt oli enää haettava yhteys

JP 4:n komppanioihin, joiden tiedettiin olevan jos-
sain liihetryvillä. Ne tavattiin kohta kello 3 jälkeen
helmikuun 6. päivänä.

Mutta siirtykäämme tarkastelemaan JP 4:n osuutta
alkavassa taistelussa.

Pitkän yöllisen hiihtomarssin jälkeen oli JP 4 saa-
punut 1.2. aamupäivällä Nietjän'en pohjoispuolelle
ja leiriytynyt korkeuspisteen 58 seuduille. Patal-
joonan komentaja, majuri M. Aarnio oli eräine up-
seereineen jo edeltäkäsin kiiruhtanut tulevaan toimin-
tamaastoonsa. Aamuhiimärissä, ollessaan suorittamas-
sa maastontiedustelua, hän havaitsi, että ehkä pataljoo-
nan verran vihollisia lämmitteli parhaillaan nuotio-
tulien ääressä Kuikan taloryhmän idänpuoleisessa met-
sässä.

Pataljoonan saavuttua perille päätti majuri Aarnio
antaa sen jonkun tunnin levätä. Tällä välin saapuisi
myös II/JR 38:n komppania, jonka jälkeen nuotioilla
värjöttelevä vihollinen lyötäisiin. Valmisteluihin suun-
nitelman toteuttamiseksi ryhdyttiin iltapäivällä, mutta
ennenkuin nämä oli ehditty suorittaa loppuun, oli
koko suunnitelmasta luovuttava. Tähystäjät näet il-
moittivat vastustajan lähteneen liikkeelle ja suuntaa-
van matkansa itäkoilliseen päin. Kiireesti piti suorit-
taa uusia järjestelyjä ja kello 18, kun odotettu II/JR
38:n komppania oli saapunut, lähetettiin tämä sekä
luutnantti V. Hahtelan johtama 1.K ja luutnantti
Y. Sarevan 2.K takaa-ajoon.

Vihollinen oli saanut melkoisesti etumatkaa eikä
sen kintereille useihin tunteihin päiistykään. Pimeys
ja outo maasto hidastuttivat takaa-ajajia niin suuresti,
että ensimmäinen kosketus saatiin vasta 6.2. kello
2.30. Tämä tapahtui korkeuspisteen 69 itäkoillispuo-
lella, mutta vielä kului runsas tunti, ennenkuin pääs-
tiin yhtepeen III/JR 37:n komppanioiden kanssa.

Koko aamuyön hivuttautuivat molempien patalioo-
nien komppaniat yhä lähemmäs ja lähemmäi. Tåimän
tästä virisi tulitaistelu hetkeksi sammuakseen taas yhtä
nopeasti kuin oli syttynytkin. Vastustaja oli saarrettu,
mutta ei ollut toivoa, että se saataisiin hetimmiten tu-
hotuksi. Motti oli kovin pieni ja pimeiissä oli ole-
massa alituinen vaarl- omien ampumiseen. Tämäo ta-
kia päätettiin odottaa päivän valkenemista, ennenkuin
käytäisiin ratkaisevaan hyökkäykseen. Silloin, kello 8,
lähtivät kaikki saartojoukot samanaikaisesti liikkeelle.

Jo paljoa ennen hyökkäyksen alkamista oli vihol-
linen huomannul toivottoman asemansa ja pimeyttä
hyväkseen käyttäen pari sen joukkuetta murtautui
sangen ohuen saartoketjun läpi. Ne liihtivät pyrki-
mään takaisin omiensa luo entisiä latujaan seura-
ten. Mutta pakohanke paljastui kohta alussa, ja vielä
vapaina olevia reservejä heitettiin perään. Suomalaiset
saavuttivat pakenijat ja motittivat nämä uudelleen
Rämeenojan varteen korkeuspisteen 82 länsipuolella.

Mutta kello 8 alkanut hyökkäys vihollisen pääosia
vastaan jatkui I Aluksi eteneminen tahtoi takerrella
erityisesti siitä syystä, että vastustajan oli onnistunut
sijoittaa joitakin konetuliaseitaan sangen edullisesti.
Esim. JP 4:n 2. komppanian hyökkäys pysähtyi hA-
keksi yhden ainoan konekiväärin sulkiessa seo €te-
nemistien. Vasta kun haitalliset pesäkkeet oli elimi-
noitu, sujui kaikki toiminta ripeässä tahdissa loppuun
saakka. Kello oli vasta 9.30, kun JP a ja illllR 37
olivat yhteisvoimin saaneet vihollisen pääjoukon tu-
hotuksi. Samoihin aikoihin saapui Nietjärvelle ma-
juri P. Kontioo komentama IryJR 38 kokonaisuudes-
saan, mutta sitä ei enää Mastokankaalla tarvitttr. Vie-
läpä III/JR 37 irroitettiin taistelusta kello 10 tienoissa.
Sen oli siirryttävä uusiin tehtäviin.

Rämeenojan varteen paennut vihollisosasto ei vain
halunnut luopua toiveistaan. Apua odottaen se itse-
pintaisesti painautui kuoppiinsa ja puolustautui vii-
meiseen saakka. JP 4:n osien lisäksi oli tänne liihe-
tettävä vielä osia II/JR 38:sta, ennenkuin yliote saa-
vutettiin. Katkera taistelu jatkui Rämeenojalla aina
helmikuun 7. päivän valkenemiseen saakka. Mutta
silloin olikin koko pakoon pyrkinyt vihollisjoukko
tuhottu.

N'[astokankaalle ja Rämeenojan varteen jätti vihol-
Iinen lähes 400 kaatunutta, niiden joukossa oli myös
Er.HiihtoP 1:n komentaja, kapteeni Gavrilov. Niih-
dessään tuhon kohtaavan pataljoonansa hän seurasi
miehiään räjdyttämällä itsensä käsikranaatilla. Y a*
keja saatiin vair ), niistä yksi läåkäri. Sotasaalis kä-
sitti yksinomaan keveää aseistusta, kuten 4 kranaa-
tinheitintä, 40 pika- ja konekivääria, yli 200 auto-
maattikivääriä, 15 konepistoolia jne.

Er.HiihtoP 5:n pääosat olivat lakanneet olemasta.
Toistaiseksi pelastui pataljoonasta vain sen z.K, joka
oli Iähetetty Kiperäpolveen.

Omat tappiot jäivät tässä 18 tuntia kestäneessä tais-
telussa suhteellisen vähäisiksi. Ne rajoittuivat ) kaa-
tuneeseen ja 16 haavoittuneeseen. Tarvitaanko pa-
rempaa todistusta joukkojemme silloisesta korkeasta
taistelutaidosta ja laadullisesta voimasta?

Ja näiden taistelijoittemme seläo takana nukkuivat
rauhallista untaan nekin "valtiomiehemme", joita
ei ollut aikanaan huolettanut valtiomme turvana ole-
van armeijan varustaminen.

lathaa
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Reino Simonen

Talvisodan laisteluasemien puuhaa

Q lin vain yksi monista - vänrikki Summassa -konekiväärijoukkueen johtaja Erillinen Pataljoona
3:sta (Er.P 3).

Pyrin osastoni kanssa etenemään Lähteen kaistan
rykmentin komentopaikasta metsätien suunnassa tu-
kilinjalla olevaan pataljoonan komentopaikkaan.
Rymisten kaatui kuusia tielle tihenevien räjähdys-
kuoppien osoittaessa, että juuri tukilinja ja sen taka-
maasto olivat nyt lähinnä "naapurin" tykistön l<oh-

teita. Tie on tuttu, sillä onhan Er.P 3, r'iir.ytetti'ään
Vammelsuusta Summaan ja heti ns. kasapanospatal-
joonaksi (pst) määrättynä osallistunut alusta alkaen
hyökkäysvaunujen huimaan metsästykseen .ja tuho-
amiseen. Olen toiminut juuri täällä Lähteen kaistalla
luutnantti Raven komppanialle alistettuna.

Tänään helmikuun 11. pnä tuli komenta,jamme,
majuri Ludvig Mäntylä kuorma-autolla Kultakum-
puun, jossa joukkueeni lepovuorossa ollessaan ma-
jaili, otti minut ja joukkueeni auton lavalle ja ejoi
rykmentin komentopaikkaan. Lähteen kaistalla oli
vihollisen onnistunut saada aikaan murto. Oli kuu-
lemma jotain vakavamp^a kuin "normaalinen" ta-
pahtumasarja: "murto 

- panssarit läpi - vastais-
ku - panssarit tuhottu tai vetääntyneet - tilanne
ennallaar'r". Murtoa kun oli jo ennustanut aamusta
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alkaen yhä yltyvä, kiehuvalta rokkapadalta kuulos-
tava, räjähdysten repivä, r'ihlova ja jvmisevä kon-
sertti. "Jotain tällaista repeän-rää" olin ajatellut ta-
pahtuvaksi jo silloin, kun meidät muutamia päiviä
sitten kesken kiivaiden torjuntataisteluiden vaihdet-
tiin etulinjasta uusiin joukkoihin. Sen verran vän-
rikkikin p1'styi sotatieteilemään ! Ja tuli sitä kai
uusille srnottuakin, että "pitäkäähän pintanne, ettei
h e t i tarvitse tänne takaisin avuksi juosta". Ja nyt
sitä jo juostiin. Tuo pirunmoinen keskitys nyt vain
sattuikin esteeksi ja matkaa hidastamaan. "Sota-
mies" Mäntylä (maj. M:n käyttämä leikillinen ni-
mitys itsestään) oli kerännyt pataljoonasta kaikki
irti saatavat miehet, kirjurit, keittäjät, hevosmiehet,
yhteensä toistakymmentä miestä, ja ne yhdessä hu-
venneen joukkueeni kanssa muodostivat osastoni.
Rykmentin komentopaikalta oli käsketty viedä osas-

to tukilinjalla olevalle pataljoonan komentokor-
sulle. Ja nyt tuo keskitys. Nousen ylös kuopestani,
kävelen tielle, sytytän "nortin" ja huudan:

- Pojat - lähdetään, yksittäissyöksyin eteen-
päin. - Tiedän kyllä, että on typerää seisoa tiellä ja
että se on "näyttelemistä", mutta on ainakin oltava
rohkean näköinen, vaikka pelottaakin. Sillä tehtävä
odottaa eikä tässäkään makaaminen Iyö leiville.
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Tukilinjan komentokorsussa on tuttu pataljoo-

nankomentaj a - sama, joka johti taisteluja-Lähteen
kaistalla helmikuun suurhyökkäyksen alkaessa. Ta-
paan korsussa myös vänrikki Villasen, joka vaihtoi
joukkueeni etulinjasta ja nyt haavoittuneena odot-
taa taaksepäin kuljetustaan. Tehtäväkseni saan muo-
dostaa sulkuasemat "kaasusaunan" maastoon, jonne
ennätänkin ennen vihollista ja järjestän osastoni
puolustukseen. Taistelun jymy aaltoilee, väliin hilje-
ten väliin koveten, hyppelehtii paikasta toiseen rä-
sähtäen yllättäen tä1'teen voimaansa, milloin oikeaila
milloin vasemmalla. Takaa vaeltaa, paremminkin
laahustaa joukkoja eteen - r,astahyökkäykseen kai.

]apaan yllättäen heidän joukostaan Kuparisen Er-
kin, joukkueen johtajan ja teologiaa öpiskelevan
luokkatoverini. Ei vain ole aikaa vaihta; ajatuksia.
Mutta mitäpäs noista ajatuksista nyt, kun vihollinen
jyskyttää Kannaksen porttia ja on jo saanut portin
osittain raolleen. Kyllähän me Viipurin pojal ym-
märrämme, mistä on kyse. Vastahyökkäykseen osal-
listuvat joukot ovat näköjään vanhoja Summan
taistelijoita - sen vaistoaa, kun näkee heidän maas-

Summa: r ntaman iaiste umaastoa

toon soveltuvat, repaleiset ja mustuneet lumipukun-
sa ja heidän väsyneen laahaavat askeleensa. Mutta
heidän katseestaan ja olemuksestaan huokuu päättä-
väisyyttä. Taistelut ovrt kovettaneer heidät; ia sa-
malla heidän vaistonsa ovat herkistyneet erotta-
maan ammuksen ujelluksen vihellyksestä ja siten
vaistonvaraisesti ja turhia liikkeitä välttäen suojau-
tumaan oikea-aikaisesti väsymyksestään huolimatta.

Illalla saan tiedon, että minun on heti soitettava
pataljoonankomentajalle. Saan puhelimitse käskyn
jättää osastoni entiseen tehtäväärvarajohtajan huos-
taan, mennä itse luutnantti Ericssonin komentokor-
suun, josta saisin miehiä ja lisäoh.ieet. Tehtäväni tu-
Iisi olemaan vyöryttaa. r,ihollisen valtaamaa taistelu-
hautaa vasemmalle 

- siis "Poppiukseen" päin. Pa-
taljoonankomentaja mainitsee samalla, ettt hän itse
alkaisi vyörytyksen murtuman toisesta Iaidasta meitä
vastaan. Kulkiessani yhdessä lähettini, sotamies Tur-
tiaisen kanssa luutnantti Ericssonin korsulle mietin
ankarasti saamaa"ni tehtävää. En ole tuntenut aiem-
min luutnanttia, mutta käsky on selvä - mitäpä
hällä väliä, tunsinko vai en. Tuleva toimintamaas-

TukiliniaI =belonikorsuM =l"lilioonalinnake
P =Pobbiusxx=ki,li'este
^ =taisTeluhautaa
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Kinoksiin sortunul panssari

to on myös tuttu. Åinoa mikä askarruttaa on se,

minkälaisia taistelijoita saisin mukaanivyörytyk-
§een.

Ericssonin komentokorsu oli syvällå. maan alla
oleva betonikorsu. Voimakkaan petromax-lyhdyn
valo sokaisi täysin ulkoa saapuvan. Tunnelma kor-
sussa ei ollut kaikkein reippaimpia eikä vallan ihme,
sillä olihan komppania saanut päivän kuluessa kes-
tää äärettömän paineen sekä edestä että sivulta. En
ollut varma, mitä ohjeita luutnantti Ericsson oli puo-
lestaan saanut, mutta kesti kauan, ennenkuin sain kä-
sikranaatteja ja pari kp-miestä mukaani kärkeen -komppanian piti sitä mukaa miehittää taisieluhau-
taa, kun vyörytys edistyi - 

ja niin pääsi vyörytys
vauhtiin. Jos valmisteluissa oli ollut "kitkaa", ei sitä
ollut ainakaan itse vyörytyksessä. "Poppiuksen" raja-
maille siihen kohtaan, jossa tuhottu panssarivaunu
oli jäänyt taisteluhaudan päälle niin, että kulkutie
oli kaivettu vaunun alitse, eteni vyörytys, n-rutta siitä
ei päästy eteenpäin enää metriäkään. Vihollinen oli
varmistanut paikan erittäin tehokkaasti. 2-3 kone-
kivääriä syyti tulta sivuilta, ja mm. etuoikealla, kal-
lellaan lojuvan panssarivaunun alle oli kaivettu pe-
säke. Punainen lippu oli kohotettu taisteluhaudan
reunalle meistä noin 20 m päähän merkiksi kai, että
tänne saakka "me venäläiset" olemme valloittaneet
taisteluhautaa ja noita suomalaisia tuolla panssa-
rivaunun toisella puolella saa amPua vaikka tykil-
lä. Jäimme siihen - Turtiainen ja 2 reipasta Erics-
sonin ruotsinkielistä poikaa kanssani - 

ja muodos-
timme pesäkkeen.

Siinä me vihoittelimme - heittelimme käsikra-
naadeja ja välillä nousimme taisteluhaudan penkalle
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ja ammuimme sarjan todettuja pesäkkeitä kohti. Se

oli sellaista "pikkuvihaa" 
- mitään merkitsemä-

töntä, rintamamiehen .Jokapäir'äistä puuhaa, jolla
kylläkään ei maata valloitettu, mutta ei myös annet-
tu tuumaakaan toiselle. Ympärillä tuntuivat tastelu-
jen äänet hiljentyneen aivan kuin tihener'ä pimeys
olisi ne niellyt. Ivlutta kokonaan ei rintama ottanut
rauhoittuakseen. Lähtölaukausten komeat suuiiekit
kertoivat, että "naapuri" r'alvoi ja lalmisteli jo huo-
mista hyppyään. Panssarivaunu toisensa jälkeen jy-
risi ja kolisi aivan sivuitsemme "aukosta" jatkaen
milloin suoraan tukiiinjan suuntaan, milloin kaar-
taen ilkeästi, pahoja aavistuksia herättäen selän
taakse vasemn.ralle. Useimmissa vaunuissa oli miehiä
krnnella. Joku "rumilus" ohimennessään ampua pä-
räi'tti meidän pesäkettämme niin, että taisteluhau-
dan reunat pölisivät. Leikkiä kai. Ja me emme voi-
neet muuta kuin katsella - todellisilta aitiopaikoil-
ta - naapurin hyökkäysvalnisteluja. Voi sitä avut-
tomuuden tunnetta, mikä meidät valtasi ! Ei ollut
mitään, millä yrittäisikään torjua, ei edes kasapanok-
sia - tai polttopulloja - 

ja tykistötulen pyyntöön
oli tullut selvä kielteinen vastaus.

Aamu keri yön mustia lankoja - r,eti hiljaa lan-
gan sieltä, langan täältä. Maiseman piirteet alkoi-
vat erottua selvemmin, yksityiskohdat pal jastua.
Etuoikealla olevan tuhotun panssarivaunun viereen
oli ilmestynyt pari uutta panssarikilpeä, joiden ta-
kaa joku yritteliäs metsästi innokkaasti meitä pikku
kranaateilla. Olivat kulumassa juuri ne aamun har-
maat hetket, jolloin puolustajan toimintatarmo val-
votun yön jälkeen kamppailee viimeisillä rippeillään
uuvuttavaa, kaiken tajunnan nielevää väsymystä vas-
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taan. Havaintokyky heikkenee, mieleen hiipii kai-
ken turhuuden tunne, - lunnslrnx "väliäkö hällä"
leviää. Se on puolustajalle vaarallista aikaa. Ei jaksa
seurata tapahtumia ympäristössä. Ja kuitenkin, kuin-
ka paljon voikaan kertoa tottuneelle taistelijalle yk-
sin jopa kranaattien äänetkin: r'iheltää - menee
ohi; ujeltaa-tulee kohti; sihisee-r'oi veljet, nyt
viedään. Entäs kranaattien räjähdykset: n-rätkähdys,
lätkähdys - 

johonkiin pehmeään. ehkä suohon
osui; tiukka pamaus - kallioon osui; r1'säys - met-
sään meni.

Näitä miettiessäni herätti n'rinut poikien huuto:
"vihollinen hyökkää". Sielrä se tuli - normaalisti

- aalto aallon jälkeen nousiret ja laskivat ketjut;
piippalakit vilkkuivat, j; pitkät manttelit heilahteli-
vat nopein s1'ökstin eteenpäin. Jatkuvasti ne läheni-
r'ät taisteluhautar koko rintaman leveydellä. Ja si-
vustalta ja m.rkaar-ista ketjuista kaikki pikku aseet
ärhentelivät. Kranaatinheitin yski tukehtumaisil-
laan. Ilutta meidän linjamme oli kumman ääneti.
"Miljoonalinnake" tuntui vielä elävän, muu osa
rintamaa oli vaiti.

- Turtiainen! Menkää nopeasti ja hälyttäkää
komppania asemiin ! Ja Turtiaisen pitkä, uskollinen
hahmo häipyi taisteluhaudan mutkan taa. Yritämme
ylläpitää aseillamme pikkuvihaa, edes hetkeksi sil-
mille tulevia hidastaaksemme, ja ihmettelemme
omien asemien hiljaisuutta. Vastauksen tuo Turtiai-
nen:

- Herra vänrikki! Taisteluhauta on tyhjä -korsuissa ei ole ketään - elsmms yksin - komp-
pania on vetäytynyt.

Vä1ähdyksenomaisesti kirkastui tilanteemme koko
toit'ottomuus - olimme satimessa - me neljä, vyö-
rytetyn taisteluhaudan päässä. Koko yön on selus-
taamme jyrrännyt panssarivaunuja, osalla miehistöä
kannella, tukilinjassa takanamme kävi ankara tais-
telu, ja viimeinen tie - taisteluhauta - tukkeutuu
heti, kun vihollinen alkaa rynnäkön tyhjiin taistelu-
hautoihin. Yksinkertaisesti: paluuta ei ole. Miksi
komppania vetäytyi ? Miksi ei meille ilmoitettu siitä,
vaan jätettiin tänne yksin ? Jätettiinkö ? Huolimatto-
muuttako, muistamattomuuttako vai tahallisuut-
tako? Ehkä olikin tarkoitus iättää meidät, muodos-
taa jonkinnäköinen siilipesäke - 

jos on niin - 
jään

tänne - päin prinkkalaahan kaikki kuitenkin me.
nee - tämä on sitten sodan loppu.

- Perhana, pojat, ampukaa tuonne noin! käskin
synkkien aatosteni välissä, mutta pojat eivät välittä-
neet käskystäni.

He olivat kokoontuneet yhteen vierelleni, ja jo-
kaisen anova katse kysyi: "Mitä tehdään? OIet joh-
tajamme, johda siis meidät pois". Mikä johtajan
vastuu lankesikaan ylleni. Ymmärsin, etten vastan-
nut enää yksin omasta mitättömästä itsestäni, vaan
näiden kirkassilmäisten nuorten veljieni hengestä.
"Minun on yritettävä", takoi aivoissani. Åinoan, to-
sin pienen mahdollisuuden voi tarjota välimaasto
etu- ja tukilinjan 'r,älissä, jota käyttäen olisi puikke-
lehdittava vihollisen panssarien ja ehkä pesäkkeiden
Iomitse ei tukilinjalle, vaan kaartaen takaisin etulin-
jaan, ehkä Summajärven maastoon. Selostin no-
peasti suunnitelman, käskin pitämään tuntuman,
mutta välttämään kasaantumista ja tarkkaamaan

toimintaani. Räväytimme vielä sarjan lähenevään
viholliseen ja hyppäsimme taisteluhaudasta "ei-ke-
nenkään-maalle".

Se oli etenemistä se. Ehkä pikemminkin pai-
koitellen matelemista, konttaamista, ryömimistä,
joskus pieni syöksy, ponnahdus kuoppaan. Sama
kuoppa, jossa jäätyneenä lepäsi vieläkin kivääriään
puristaen aron poika jostain Etelä-Venäjältä, sai an-
taa suojan minullekin. Ja kun hetkeksi taas hiljeni

- hyvästi aron poika - minä yritän seuraavaa pon-
kaisua. Jos se jää viimeisekseni ja katkeaa kesken,
silloin lepäämme viereisissä kuopissa - sovussa,
kuten nyt. Tuntui kuin koko Venäjänmaan voima-
varat olisi keskitetty tukemaan voiton hur-
massa eteneviä poikiaan, ,ja me neljä "unohdettua"
puikkelehdimme eteenpäin - eteenpäin. Kuolema
viuhtoi kiivaammin juuri pitkin taistelukentän pin-
taa. Joskus se kouraisi syvemmältäkin, otti jonkun
pelokkaana kuopassaan kyyhöttäjän - vapautti
taistelijan pelostaan tai toisinaan oikein mahtavasti
möyräisi yhtaikaa syvälti ja pal.ion - ehkä kokonai-
sen korsun tai pesäkkeen miehistöineen. Kauanko
kesti, ennenkuin saavutimme jälleen omat linjat?
Tunti - kaksi - viisi? En osaa sanoa. Ei aika näyt-
tele mitään osaa silloin, kun kuolemanvaarassa ole-
va ihminen elää joka solullaan vain olevaa aikaa.

Jokainen hetki on voittoa - painautumalla tiiviim-
min, vaikkapa kuolleen vastustajan päälle, voi varas-
taa tulevaisuudesta vielä hetken nykyisyydelle. ..

Olimme selvinneet naarmuitta. Päästin molem-
mat ruotsinkieliset pojai etsimään omaa komp-
paniaansa, ja itse ilmoittauduin lähimmässä ko-
mentopaikassa. Se oli ratsumestari Eino Pentti-
län maahan kaivettu ja jonkinnäköisellä hirsiker-
roksella suojattu teltta. 

'Komentaja, 
entinen kei-

häänheiton maailmanmestari istui parroittuneena
lähimpiensä ympäröimänä ja kuunteli vaieten il-
moitustani. Sain uuden tehtävän: ottaa Summajär-

"Milioonalinnake" Lähteen lohkolla

ven tukikohta komentooni ja muodostaa sulkuase-
mat "miljoonalinnakkeen" suuntaan.

Läksin uuteen tehtävään Turtiainen kannoillani
ja kuolettavan väsymyksen Iäpi nousi mieleen en-
nakkoepäilys: kunhan meitä ei nyt unohdettaisi. Ei
unohdettu !
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HEIKK!

YLEENSÄ on tapana kertoa miehistä, jotka haluavat
olla ensimmäisiä, mutta kannattaisiko kertoa miehestä,
joka halusi olla viimeinen. Varmaan kannattaa. Luki-
jalleni ilmoitan kuitenkin heti, että tarkoitukseni on
kertoa eräiden Jatkosodan viiry§svaiheen tapahtu-
mien ohella miehestä, jolla oli erikoinen taipumus ja
halu jättää viimeisenä asemat.

Kranaatit räjähtävät suunnilleen samalla tavalla,
vivahde-eroa on vain siinä, monenko tuuman putkesta
ne ovat lähtöisin ja kuinka lähelle ne tulevat. Kone-
tuliaseiden papatus on jo niin samankaltaista, että pie-
niä kaliberien eroja aseissa ei erota ollenkaan ja "suu-
tarit" voivat aiheuttaa suurimpia yllätyksiä. En kui-
tenkaan pidä aiheellisena kertoa näistä vivahduserois-
ta ja niin ollen itse lapahtumat jäävät vähemmälle vä-
rille. Toisaalta tiedän, että jokainen rintamamies on
tietoinen siitä, mikä on se näytelmä, jossa hengissä
pysyminen ei ole omassa vallassa.

Elettiin Ioppusyksyä 1943. Yksikkömme oli lepo-
vaiheessa Karhumäen pohjoispuolen maastossa, an-

Näkymä Karhumäesiä. Keskuslassa suuri hotellirakennus

YIRTANEN

Solamies

VI LJO VATTO
mies, joka halusi
olla viimeinen

saitsimme leipämme tekemällä vaihteen vuoksi linnoi-
tustöitä. Hikistä hommaa se olikin, ja vallankin ruu-
miilliseen työhön tottumattomille tuli olkapäät ve-
rille valtavia massapölkkyjä kantaessaan. Työotouhun
keskellä saimme täydennysmiehiä, tällä kertaa "kirkas-
silmäisimpiä" eli nuorinta ikäluokkaa. Tämä tiesi mi-
nulle, niinkuin monelle muullekin komppaniassamme
helpotusta, sillä kirkassilmäisyys siirtyi meidän har-
tioiltamme pois. Olimme nousseet kastissa ylöspäin.

Toimin kivääriryhmän johtajana, ja saio kaksi näi-
tä tulokkaita ryhmääni. Nfolemmat miehet olivat ta-
vallisen suomalaisen jermun näköisiä, sillä erotuksella,
että toinen oli hintelä, toinen voimakasrakenteinen.
Kiinnitin erikoisesti huomiota jälkimmäiseen, olim-
mehan jalkaväen miehiä, aselajin, jossa palvelu asettaa

ruumiillisen kestävlyden kovimmalle koetukselle. Kun
hän esittäytyi "karhunkämmenineen", olin jo ratkais-
sut, että hänestä tehdään pikakivääriampuja, kuten
myös tapahtuikin.

Tämä mies oli nimeltään Viljo Vättö, hämäläisen

te#*;å.
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Venäläisiä taisieluasemia Korialan erämaassa

isän ja karjalaisen äidin poika. Tukan vaaleus, leveä-
harteisuus, karhumainen käynti ja erikoisesti harva-
puheisuus osoittivat kuitenkin, että hiimäläisyys oli
hänen olemuksessaan saanut voiton. Låihempi tutustu-
minen häneen kävi hitaanlaisesti, sillä hän ei yleensä
puhunut mitän, ellei §sytty, ja toiseksi, koska "haas-

tattelijakin" oli hämäläinen. Tarkkailin häntä usein,
ja ensimmäisen järkyttävän huomion tein, kun tote-
sin hänen kaatavan viikon kermokeannoksen kerralla
pakinkanteen nauttiessaan korviketta. Katsoin hänet
siten kuuluvaksi suurten linjojen miehiin, joille ker-
ran kunnolla merkitsee enemmän kuin tipoittain.
Seuraava merkittävämpi seikka oli hänen tietorik-
kautensa, kansakoulun kurssin hän osasi noin suu-
rin piirtein ottaen kannesta kanteen.

Helmikuun alkupäivinä 1944 alJi lähtö eteen, meil-
le se oli tuftua, mutta uusille miehille se oli aivan
uutta ja ihmeellistä. Yksikkömme (10./III/21.Pr.)
joutui tällä kertaa Vansjärven lohkolle Krivin ja Hiis-
j?irven väliin.

Heti ensirnmäsellä vartiovuorollaan sotamies Vättö
kunnostautui, mutta vähän omituisella tavalla. Tel:o
oli senlaatuinen, että hän sai haukkumiset joukkueem-
me johtajalta. Alku ei siis näyttänyt Vätön kohdalla
lupaavalta. Asian kulku oli seuraava. Joukkueenjohta-
ja oli antaessaan ohjeita vartioon menevälle Vätölle
ilmoittanut, että jos tulee hätätilanne, esim. viholli-
sen yhtaikainen hyökkäys, on hänen ammuttava pu-
nainen raketti. Punaisen raketin ampuminen taas ai-
heuttaa sen, että §kistö alkaa ampua sulkua ennakolta
laskettuihin maaleihin. Kiivi kuitenkin niin, että Vät-
tö, huolimatta siitä, ettei mikään vaara uhannut, heti
alkajaisiksi pamautti punaisen raketin ilmaan. Niin-
kuin arvata saattaa, tämä tiesi hälytystä tykistön tuli-
patterissa. Ennenkuin sieltä kuitenkaan ryhdyttiin am-
pumaan sulkua, tiedusteltiin varmuuden vuoksi asiaa
korsustamme. Joukk johtaja ei tiennyt uhkaavasta vaa-
rasta mitään. - §s, se aiheutti tietysti hälytyksen
myös korsussarnme, ja riensimme ottamaan selkoa
asiasta paikan pii2ille.

Vättd seisoi kaikessa rauhassa vartiopaikallaan eikä
tiennyt mitän punaisen raketin aiheuttamasta häli-
n?istä. Kun joukkueenjohtajakysyi, miksi hän oli am-
punut punaisen raketin, kuului vastaus iotenkin t:ihän
tapaan:

- Koska en ole aikaisemmin ampunut punaista ra-
kettia, halusin n?ihdä minkälainen se on palaessaan.

Tämän jälkeen hän sai kuulla eriiitä valittuja sa-

noja muistutukseksi. Kuullessaan moitteet ei h?in ollut
mitenkään "murtuneen" näköinen, päinvastoin, vai-
kutti paremminkin siltä, kuin hän olisi hymyillp. Pi-
din häntä kaikkea muuta kuin yksinkertaisena. Myö-
hemmin en missän yhteydessä palannut tähän asiaan
häneo kanssaan keskustellessani. Jokainen päivä toi
muassaan paljon muuta ajateltavaa.

Suurhyökkäys oli alkanut Kannaksella, ja se vai-
kutti luonnollisesti tavalla tai toisella kaikkiin rinta-
manosiimme. YöLIä L31t4.6. oli vihollinen hiimän-
nyt meitä antamalla aseittensa puhua ja levittämällä
eteemme savuverhon. HyöL*äystä ei kuitenkaan kuu-
lunut. Irtautumisemme alkoi 20.6. Yhden mieheo
joka ryhm?istä piti jäädä viimeiseksi mieheksi seruaa-
maan tilanteen kehitystä naapurin puolella. Kun
joukk.johtaja oli tuskin ehtinyt päättää selostuksensa
ja ennenkuin ehdin kysyä vapaaehtoista, kuului selkä-
ni taliaa j?imerä ääni, joka pyysi lupaa saada jäädä
vartioon. Vilkaisin taakseni ja totesin, että kysyjä oli
sotamies Vättö. HZin sai luvan j?iädä, olipahan tilaisuus
ansaita kannuksensa heti alkuun. Seurasi noin 3o
km marssi helteessä, jonka jälkeen asetuimme linnoi-
tetulle alueelle "Nuolen tien" varteen. Vättökin oli jo
mukana, h?in o[ suoriutunut tehtäviistään hyvin.

Ryhmälläni oli jonkin matkan piiiissä varsinaisesta
linjasta eteentyönnetty vartiopaikka korsuineen. Oli
juhannusaatto L944. Vihollinen alkoi juhlia sitä
omalla tavallaan. Pian oli käynnissä sellainen rytinä,
että nipin napin ehdimme miehittää asemat torjuak'
setnrne hyök*äyksen. Vättö oli pikakiväärinsä takana
ja ampui sellaisella vauhdilla, että ainakin siitä kohtaa
oli turha pienin voimin yrittä läpi. Itse olin vasem-

malla laidalla konepistoolini kanssa huolehtimassa,
etteivät pä?ise kiert?imän taaksemme. Kaikki miehet
olivat päikoillaan ja hoitivat hyvin tehtävänsä. Vain
ylsi mles livisti heti håilytyksen tapahduttua ja vei
arvokkaan konepistoolin mukanaan. Sanoin arvok-
kaan, koska ryhmälläni ei ollut muita konetuliaseita
kuin Vätön pikakiväri ja minun konepistoolini, muil-
Ia oli kiväärit. Sattui kuitenkin niin onnettomasti, että
minunkin konepistoolini tuli taistelukelvottomaksi
juuri kriitillisellä hetkellä. Painoin liipaisinta, mutta
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sain ruudil silmilleni. Patruuna oli ollut viallinen, ja
luoti jäi piippuun. Hyppäsin taisteluhaudan penkan
yli taaksepäin hakemaan miestä, jolla olisi puhdistus-
puikko, saattaakseni aseeni kuntoon, tai jos sitä ei
saada kuntoon, hankkiakseni uuden aseen. Taistelu-
lähetti, sotamies V. Ojala törmäsi silloin vastaani ja
huusi vetäytymismäräystä. Vihollinen oli oikealla
tunkeutunut taisteluhautaamme, ja siinä aikaisemmin
taistellut suomalainen ryhmä oli jo vetäytynyt. Koko
ryhmäni lähti samalla taaksepäin muiden tasalle. Ve-
täydyimme hitaasti, mutta vähimmin kiirettä näytti
pitävän Vättö, joka ärsyttävän hitaasti hinasi pikaki-
vääriä olalleen, ennenkuin aloitti vetäytymisen.

Taistelu jatkui taemmissa asemissa taukoamatta
monta tuntia. Meillä oli edullisemmat asemat kuin
vihollisella, joka joutui ryntäiimään ylöspäin kohti
harjanteita, missä asemamme sijaitsivat. Niinpä on-
nistuimmekin, vihollisen moninkertaisesta ylivoimasta
huolimatta, voittamaan taistelun ja katkaisemaan vi-
hollisen läpimurtoyritykset. Tilanne oli yhteen aikaan
tosin kriitillinen, kun patruunamme alkoivat loppua
ja konetuliaseemme ampuivat enää kertatulta. Nopeal-
la toiminnalla saatiin tilanne korjatuksi ja tarvittava
määrä patruunatäydennystä hankituksi. Hiljaisuus oli
laskeutunut taistelukentälle. Vain haavoittuneiden va-
liruksia kantautui välimaastosta, ja ne toivat järkyttä-
vää viestiä valon juhlaan, olihan juhannusyö.

Välimaastossa oli korsu, jossa majailimme ennen

taistelun alkua. Sinne olivat jääneet meidän kaikkien
henkilökohtaiset varusteemme, koska hälytyksen jäl'
keen ei ollut enää tilaisuutta hakea niitä pois. Päätin
tänä hiljaisena hetkenä mennä noutamaan varusteeni
korsusta. Ilmoitin asiasta lähimmälle miehelle, etteivät
luule minua viholliseksi, ja aloin hiiviskellä päämää-
rääni kohden. Aukko piikkilanka-aidassa löytyi hel-
posti, sillä olin s'iitä monesti kulkenut läpi. Kun sar-

vuin korsun luo, olivat maisemat ympäristössä huo-
mattavasti muuttuneet, sillä monet vihollisista olivat
kohdanneet siinä matkansa pään. Pelkäsin, että kor-
sussa saattaisi olla uusia asukkaita, ja olin varovainen
hiipiessäni sinne sisälle. Pian palasin takaisin_ retkel-
täni reppu selässä ja karttalaukku vyöll?ini. Olin ker-
ran aii<äisemmin saanut huomautuksen varusteiden
hukkaamisesta, mutta tällä kertaa en tulisi sitä saa'

maan, vaikka "maallisen mammonan" hukkaantumi-
selle alttiiksi jättäminen t?issä pakkotilanteessa olisi-
kin mielestäni ollut luonnollisempaa.

Olin vähän h?immiistynyt, kun palatessani sain kä-
denpuristuksen ja onnittelut osakseni. Tämän sere-
monian suoritti luokkatoverini, alikersantti O. Lehto-
nen, jonka kohtalon oikusta olin saanut suureksi ilok-
seni korsukaverikseni majoituspaikkaamme. Täten vie-
timme yhdessä unohtumattoman juhannuksen, jollais-
ta emme koulupenkillä istuessa uskoneet koskaan ko-
kevamme. Tuo kädenpuristus ei unohdu koskaan. Ty-
kistön tulenjohtueen aliupseerina hän omalla taval-
laan, erinomaisesti suunnatulla tykistötulella antoi
huomattavan panoksensa sen taistelun positiiviseen
tulokseen, josta dsken kerroin.

Ilmoitin sitten ryhmäni miehille, että hakekoon ku-
kin varusteensa korsusta, sillä tie näytti selvältä. H?im-
m?istykseni oli kuitenkin tavaton, kun erds miehistä
sanoi, että Vättö on jo hakenut omansa pois. En tiedä,
missä välissä hän sen oli tehnyt, mutta tehty mikä
tehry. Vain yksi miehistäni ei ollut kiinnostunut va-
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rusteittensa hakemisesta, mutta kun muut kävivät ku-
kin noutamassa omansa pois, niin Vättö kävi hake-
massa hänenkin varusteensa, joten kaikki tuli pelaste-
tuksi. Olin saanut varmuuden siitä, että Vätössä olin
saanut ryhmääni miehen, josta en vähällä luopuisi.

En ole koskaan n?ihnyt niin nopeata ja ajankohtaista
kunniamerkkien jakoa, jollainen tämän taistelun jäl-
keen tapahtui. Joukkueenjohtaja kysyi minulta, ke-
nelle ryhmdstäni ehdotan kunniamerkkiä. Sanoin eh-
dottavani sen sotamies Viljo Vätölle. Tällä en kuiten-
kaan tarkoittanut, että olisin aliarvioinut muiden ryh-
mäni miesten saavutuksia, mutta vain yhden hen-
kilön nimeäminen oli mahdollista. Mikäli oikein
muistan, mitaleja annettiin silloin kolmelle miehelle
komppaniastamme ja kaikki tulivat meidän joukku-
eeseemme. Yksi mitalin saajista oli sotamies Vättö.

Juhannuspäivänä jouduimme vetäyrymään näistä
asemista. Tuntui siltä kuin meren aallot olisivat pyyh-
käisseet ylitsemme vihollisten muodossa. Massa vyö-
ryi meitä kohti, oma tykistömme oli jo lakannut am-
pumasta, konekiväärit oli jo vedetty pois betonibunk-
kereista, ja pikakivääri oli nyt suurimpana aseena

estämässä tuota ruskeanvihertävää vyöryä. Uraa-huu-
dot raikuivat, ja metelin keskellä havaitsin, että mie-
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hiä juoksi ohitseni. Kun huusin, mihin he menevät,
en saanut vastausta. Jätin asemat ja syöksyin ilman-
paineen saattamana korsuun, johon olimme olleet ma-
joittuneina. Siella ei ollut enää ketään. Kiinnitin kaik-
ki konepistoolin rumpulippaat ryölleni ja lähdin mui-
den perään. Pian tavoitinkin komppanian, ja siellä
olivat ryhmäni miehet muiden mukana. Yksi kuiten-
kin puuttui - sotamies Vättö. Hetken kuluttua hän-
kin ilmestyi näkyviin pölyn seasta ja yhtyi joukkoom-
me, joka oli ottamassa kompassilukemaa, suuntana
länsi. Ei ole ihme, että hänen tulonsa oli vähän hitaan-
lainen, koska hänellä oli pikakiväärin lisäksi vielä
"vintohka" toisella olkapäällään. Hän oli ottanut sen
mukaansa, kun joku meikäläisistä oli kiireisessä läh-
dössä "unohtanut" sen asemiin.

Olimme vetäytymismatkallamme saavuttaneet jo
Liusvaaran, .joka oli ensimmäisiä etappeja Koti-Suo-
men puolella. Vihollinen oli tehnyt lukuisia yrityksiä
katkaistakseen perääntymistiemme ja siten tuhotak-
seen lopullisesti joukkomme. Olimme puolijoukkueen
vahvuisena erään mäen rinteessä odottamassa päivän
"ohjelmaa". Tällä kertaa sitä olikin verrattain run-
saasti.

Edestämme alkoi kuulua telaketiujen kolinaa, ja se
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tiesi tien varressa oleville pst-miehille työntäyteisiä
hetkiä. Kolina läheni uhkaavasti, mutta samassa tuli-
kin takaapäin meille perääntymisviesti. Se ei tullut
hetkeäkään liian aikaisin. Jouduimme panemaan juok-
suksi ehtiäksemme alta pois. Muistan huutaen kehot-
taneeni, että juostaisiio erään penkan eli harjumaisen
kohoutuman suojassa, kun havaitsin sellaisen olevan
maastossa. Kyyryssä juosten käpimme penkkaa suo-
jana hyväksemme, kun tankkien tykit ja pikakiväärit
posottival peräämme. Tätä juoksua olen aina muistel-
lut jännittävänä "kujanjuoksuna", joka päättyi erään
joen rantaan.

Kohtalo oli meille silloin kuitenkin suopea. Eteem-
me osui näet paikka, jossa joen yli oli kaadettu kaksi
valtavaa honkaa. Ne oli asetettu rinnakkain suoritta-
maan sillan tehtävää. Jännäsin vähän, miten Vätön
kävisi, sillä hänellä oli raskain kantamus, pikakivääri
ja "limput". Isonpuoleinen olisi molskahdus, jos hän
lasteineen putoaisi jokeen ja uppoaisi varmasti syväl-
le. Hän selvisi kaikesta huolimatta yhtä hyvin kuin
toisetkin joen ylityksessä. Vaikein oli kuitenkin jäl-
jellä, piti juosta avonaista rinnettä ylös saavuttaaksem-
me suoiaavan metsänreunan. Olimme hyviä maalitau-
luja, vaikka matka ampujiin olikin onneksi piden§-
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nyt. Pian saavutimme kuitenkin metsähreunan kenen-
kään haavoittumatta.

Olimme tyytyväisiä hyvään onneemme, mutta ilom-
me jäi lyhytaikaiseksi, koska saimme heti kuulla, että
koko pataljoonatnme oli saarrettuna. Vihollinen oli
lopulta onnistunut saartamisyrityksessän. Hajaan-
nuimme ottamaan selvää eri mahdollisuuksista pois-
päiisyyn, oli toimittava viivyttelemättä. Lyöttäydyin
erääseen porukkaan, joka tutki karttaa ja kiertämismah-
dollisuutta soiden yli, ja sen mukaan lähdimme me
paikalla olleet. En löytänyt kaikkia miehiäni, ja myös
Vättö puuttui. Aikaa ei ollut kuitenkaan hukattavissa,
ja poppoo liihtikin liikkeelle. Parinkymmenen kilo-
metrin pituisen suotaivalluksen jälkeen, joka osaksi
tapahtui vihollisen "nenän edestä", selvisimme omien
puolelle ja omaan komppaniaamme, missä höyryävä
kenttiikeittiö odotti palaavia. Siellä laskettiin saapu-
neita ja vielä saapumatta olevia. Ryhmäni oli jo muu-
ten koossa, mutta yksi puuttui vielä. Kuten arvata
saattaakin, kysymyksessä oli tietysti sotamies Vättö.
Hän ei pitänyt yleensä kiirettä lähdössä, mutta pelkä-
sin kuitenkin pahimman tapahtuneen. Suuri oli iloni,
kun erotin hänen hahmonsa juuri saxpuneen pienen
miesryhmän joukosta.

Jos meidät olikin Liusvaarassa "motitettu", tuli vi-
holliselle kohta "ilo" olla saman kohtalon alaisena.
Vielä perusteellisemmin. Kokonaista kahden divisioo-
nan voimalla. Yksi saartajista oli meidän prikaatimme
komentajamme eversti Ekmanin johdolla. Ilomantsin
korvessa kehittyivät taistelut, joissa loppuunajetut, vä-
syneet ja vihollisen arvelun mukaan ehkä loppuunlyö-
dytkin suomalaiset joukot iskivät takaisin sellaisella
voimalla, että tilanne muuttui päinvastaiseksi. Patal-
joonamme sai ottaa alussa vastaan vihollisen iskut
Möhkössä, entisessä Talvisodan kuuluisassa taistelu-
paikassa, kunnes tuli vuoromme lähteä eteenpäin saar-
tamaan ja tuhoamaan vihollista. Oli outoa mennä taas

eteenpäin samaan tapaan kuin hyökkäysvaiheen aika-
na L941.

Viivähdän enää vain Möhkön tapahtumissa. On
myönnettävä, että olimme todellakin väsyneitä, ja
erät miehistä osoittivat jo oireita lopullisesta luhis-
tumisesta. Kotiinpäiisy eli toiveunelmissa. Erds ker-
santti, joka ei koskaan aikaisemmin ollut osoittanut
minkäänlaista fyysillistä eikä moraalista heikkoutta,
tuli luokseni ja sanoi hiljaa minulle:

- Katso tuota kannon nokkaa, näetkö sinä, että sen

päästä hyppii alas pikku-ukkoja I - Kyllä hän var-
mastikin niitä ndki, sillä hän oli järkyttynyt ja tosis-
saan. Minä en kuitenkaan nähnyt, vaikka kuinka tui-
jotin muutaman metrin päässä olevaa kantoa. Alko-
holia hän ei varmasti ollut nauttinut, sillä "ilolientä"
emme olleet nähneet moneen kuukauteen. Sanoin ker-
santille n?iköhäiriön olevan liikaviisymystä ja kehotin
häntä ensitilanteessa rnuutaman tunnin torkahdukseen.

Ryhmäni oli saanut erittäin ikävän paikan linjassa.
Meidät oli määrätty erääseen kahden komppanian vä-
liseen saumakohtaan, joka oli ollut aikaisemminkin
miehitetty, mutta miehet olivat omine lupineen men-
neet sieltä pois, eikä tilalle ollut saatu uutta ryhmää.
Ollalaeni rehellinen sanon, että kieltäydyin ensin me-
nemdstä sinne, koska omasta mielestäni en pitänyt sitä
tarpeellisena, mutta hetken asiaa harkittuani suostuin
kuitenkin l?ihtemäiin. Paikassa ei ollut moittimista,
kunhan sinne pääsi perille, sillä siellä oli montut kai-
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vettu krllion järkäleiden alle, niin että sirpalesuojaa
oli tarpeeksi. Ikärämpi tehtävä oli vain sillä, jonka
vuoro oli olle vartiossa. Kun luli kolosta ulos, oli ai-
'r'an kuin t.rr jottimella, ja heti vihollinen tärskäytti
marh.rn k.rir'.rmiensa tankkien ja rynnrikkötykkien put-
kistr sinnc- suoralla suuntaulisella. Ruoan saanti sinne
oli mr'ös hankalaa. Näissä rotankoloissa ei tarvinnut
kau.rn olla.

Taistelulähetti, sotamies Ojala ilmestyi kesken kra-
naattikeskityksen eteeni hien valuessa kypärän alta
pitkin hänen ohimoitaan. Olimme melkein pystyssä,
kun hän ilmoitti asiansa. Samassa räjähti kranaatti
puussa, jonka alapuolella seisoimme, ja hänen puhues-
saan havaitsin veripisaroiden ilmestyvän hänen poski-
päihinsä pienien kranaatinsirujen aiheuttamina. To-
tesin kuitenkin, että mitään pahempaa ei ollut tapah-
tunut. Jatkoimme keskustelua vähän matalammalla.
Hän toi käskyn, että meidän oli heti lähdettävä hänen
mukaansa, sillä uudet tehtävät odottivat. Keskitys jat-
kui kuitenkin niin ankarana, että katsoin parhaaksi
oclottaa r'ähän rauhallisempaa hetkeä. Koko ryhmällä
oli paljon r'ähemmän mahdollisuutta selvitä keskityk-
sen läpi kuin yksinäisellä miehellä. Päätin tällä ker-
taa kysyä n-ryös miesten mielipidettä. Ensin kysyin
sotamies Karvoselta. Hänellä piti olla kokemusta kai-
kista mahdollisista sodan tilanteista, olihan tämä hä-
nen neljäs sotansa. Aikaisemmat olivat Vapaussota,
Vienan ja Aunuksen retket ja Talvisota, joissa kaikis-
sa hän oli ollut etulinjamiehenä. T2imän kelpo soturin
olin r'ähän aikaisemmin saanut täydennysmiehenä ryh-
määni, ja hän oli iältään minua 20 vuotia vanhempi.
Hän oli sitä mieltä, että odotetaan sopivampaa aian-
kohtaa, sillä oli vatmaa, ettemme kaikki missään ta-

pauksessa tulisi selviämään siitä juoksusta hengissä.
Kun Vättökin nuorimpana meistä oli samaa mieltä,
jäimme odottamaan. Kun sitten ei enää tullut tulta
kuin "kopasta kaatamalla", lähdimme Iiikkeelle ja



saavutimme muut tappioitta. Karvonen ja Vättö olivat
miehiä, joiden arvostelukykyyn luotin. Sotamies Kar-
vosen menetin valitettavasti hetkistä myöhemmin.
Haavoituttuaan hän pädsi taakse lepäämään, mutta
vamma ei ollut vaikea. Hän oli kyllä levon tarpeessa,
sillä kaiken muun lisäksi hän oli vähän aikaisemmin
menettänyt ainoan poikansa, joka oli kaatunut taiste-
lussa tällä samalla suunnalla.

Odotimme hyökkäyskäsk yä eräällä suolla. Makasim-
me pitkin pituuttamme kosteilla mättäillä. Nukahdin
kesken odotuksen ja heräsin tunteeseen, että maailman-
loppu on tullut. Tiimä iohtui ehkä siitä, että maa oli
voimakkaasti vavahtanut allani. Katsoin ympärilleni,
ja ensimmäisenä älysin Vätön kasvot. Kysyin, mitä
oli tapahtunut. Hän ojensi rauhallisesti kätensä, osoit-
ti kuoppaa lähell?imme ja loihe lausumaan:

- Suutari ruli tuohon !

Olen esittänyt tässä vain hajakuvia eräistä tapah-
tumista, jotka liittyvät Viljo Vätön soturihahmoon.
Ne perustuvat sotapäiväkirjani muistiinpanoihin sekä
muistikuviin tuolta ajalta. Se, mikä hänessä oli sil-
miinpistävintä, oli rauhallinen suhtautuminen eri ti-
lanteisiin. Joskus tuo luonteenpiirre hänessä suori§-
taan ärsytti. Hän hallitsi hermonsa hyvin eikä aiheut-
tanut sellaisia kiusallisia tilanteita kuin eräs toinen,
joka pariin otteeseen pillahti itkuun taistelun kriitilli-
simmässä vaiheessa. Porajärvellä erään sillanpääase-
man taisteluissa Vätön hahmo oli ensimmäinen, jonka
näin, kun helvetillisen tykistötulen jälkeen ilma sen
verran selkeni ympärillä, että pystyi erottamaan lä-
himmät aseveljet. Hän oli jo silloin auttamassa haa-
voittuneita tai kutsumassa lääkint?imiestä. Hän oli
tierysti mukana myös siinä L8 miehen vahvuisessa vii-
vytyspartiossa, kun Soutjärven ihmiskäsin koskemat-
tomassa korvessa taitoimme taivalta yli 5o kilometrin
pituudelta. En sanoisi kuvatessani hänen toimintaansa,
että hän oli "sankari", se on liian kulunut sana tähän
tarkoitukseen. Hän oli vain tavallinen suomalainen
mies, ;'oka pellolla uurastamisensa sijasta oli tilan-
teen muuttuessa joutunut heittzimään syrjään pelto-
kalut ja ottamaan tilalle pikakiväärin. Työ jatkui,
mutta toisin muodoin, maan ja isänmaan tulevaisuus
oli nytkin kysymyksessä. Hänellä ei ollut aikaa eikä
varmasti haluakaan pys?ihtyä pohtimaan tarkemmin
sodan hin'ittäqTttä. Tiimän §'ön, joka nyt oli tärkein-
tä, hän oli valmis mielihp'in jättämään, kun ei enää

tarvittaisi, ja oli valmis palaamaan jälleen auran kur-
keen. Ei kuitenkaan enää valitettavasti rakkaille koti-
konnuilleen, sillä huolimatta "hiimäläis11destään" hän
oli siirtolaisia. Ehkä se osaltaan vaikutti myös hänen
tavallista hitaampaan vetäylymishaluunsa Karjalasta.

Lukematon määrä oli varmasti tapauksia ja tilan-
teita, joissa Vätön parhaimmat ominaisuudet tulivat
voimakkaastikin esiin, mutta niitä en kuitenkaan ollut
toteamassa. Eräs lohdullisimpia iskulauseita sodan ai-
kana oli: "Ei sodassa koskaan kaikki kuole, mutta si-
viilissä kuolee kaikki". Viljo Vättö oli mies, joka lu-
kemattomia kertoja asetti henkensä vaaroille alttiiksi,
mutta säilyi haavoitlumattomana sodan lopuun saakka.

Vaatimaton oli alkuseremonia, kun hän hrli, vaa-
timaton myös loppuseremonia. Kun tiemme erosivat
Raumalla kotiuttamispäivänä marraskuussa 1944 ja hy-
västelin häntä, oli kädenpuristuksessa enelnmän kuin
mitä sanoin: "Kiitos kaikesta, olit ryhmäni paras mies".

ETSI TURVAA
Sattuipa Maaselän kannaksella miesten kesken

kerran juttelua:

- Oletko kuullut, että divisioonamme esikun-
taan siirretty eversti Reitti on tullut uskovaiseksi.

- En ole kuullut, mutta tiedätkö, mistä mies on
meille siirretty?

- Kertovat, että hän on viimeksi palvellut
eversti §Tillamon alaisena Rovaniemellä.

- No no, ei ole sitten ihme, jos hän on hädissään
ruvennut jostakin turvaa etsimään.

EIVÄT OLLEET OMIA
Asemasodan aikaoa Karjalan kannaksella käveli

erdånd pakkasiltana kaksi vanhaa jermua kanttiinille
päin. Toinen oli pohjalainen korpraali ja toinen
hämäläinen sotamies, kumpikin vähäpuheisia. Siinä
vilkaisi pohjalainen tähtitaivaalle ja jurahti:

- Ei oo viime aikana sotilahat kunnostautunehet,
kun on nuon raskahasti noita kunniamerkkiä tuola
varastos. - Hämäläinen vastasi samaan tyyliin:

- Näyttär,ät olevan naapurin tavataa.

MARSKI OLI TYYTYMÄTöru
Pari vuotta ennen Talvisotaa lähti kerran kesällä

pari venäläistä panssarilaivaa Kronstadtista purjeh-
dusretkelle Suomenlahtea pitkin Itämerta kohden.

Silloin hälytettiin Suomen rannikkosuojeluskun-
nat pitkin rannikkoa tähystelemään naapurin liik-
keitä, ja marsalkka Mannerheim kutsui pian kenraa-
Ii Malmbergin luokseen antamaan selostusta havain-
noista.

Iso-Mala kertoi kuulumiset, ja Mannerheim kiitti
selostuksista. Mutta perusteellisena kovanaamana
Mala tehosti kuvaustaan kertomalla kuulumiset
vielä kertaalleen. Tästä ei marski kuitenkaan pitä-
nyt. Hän lausahti:

- Miksi herra kenraali kertoo asiat uudelleen?
Eikö kiitokseni ollut riittävä, vai pitäisikö minun
suudella herra kenraalia ?

R!STIÄISLOMA
Sotamies kävi pyytämässä esimieheltään lupaa

saada jättää loma-anomuksen matkustaakseen lap-
sensa ristiäisiin. Komentaja lausui:

- Niin, niin, me miehet täällä rintamalla teem-
me suuria, mutta vaimot siellä kotirintamalla teke-
vät pieniä.

Loma myönnettiin.
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Matti Mikkola

KOI{TALON
KOLME valkoisiin esiliinoihin pukeutunutta naista
liuotti kuumalla vedellä vankien ihoon kuivunutta
verta sotasairaalan saunassa. He puhuivat lakkaa-
matta ja vilkkaasti käsillään elehtien surkuttelivat
ihmisen kärsimyksiä siinä tilassa, missä vangit olivat.

Vanhin naisista pesi Kuikkaa. Mies lojui saunan
peräpenkillä, ja hänen vieressään oli silpoutunut
käsi. Sen ympärille oli jätetty rintamalla käärityt
siteet ja asetakin hiha. Liottumisen estymiseksi van-
ha nainen kietoi käden jäännökset siteineen ja hihoi-
neen kumikankaaseen. Vangin parta oli pitkä ja
likainen ja hänen eloton kätensä luonnottoman
paksu. Se uhosi mädäntyneelle lihalle ja hielle,
ja tämä sai tuon naisen yrittämään parastaan \tai-
gin puhdistamiseksi. Kuuma vesi sekä saLrnan

lämpö norjistivat Kuikan hinteliä, ehjiä jäseniä,
jonka vuoksi hän tietämättään liikutteli niitä väke-
västä elämänhalustaan. Mutta hänen tuntonsakin
palasi asteittain ja sen mukana fyysillinen kipu.

- Pakottaa ! Hyvät ihmiset . . . ei, ei, älkää !

Nainen pesi Kuikkaa määrätietoisin ja säälivin
ottein. Hänen olisi pitänyt saada pestävänsä istual-
leen, mutta vangin kädelle ei ollut paikkaa saunassa.

Eivätkä hänen silpoutuneet olkalihaksensa olisi voi-
neet kannattaa elotonta tuppoa. Niinpä Kuikan par-
ta ja hiukset ajeltiin siinä, missä hän oli. Hänet kui-
vattiin puhtaaseen lakanaan, ja kantajat veivät hä-
net lakanoihin kapaloituna pois.

- Älkää, pakottaa !

Kuikka oli vaeltanut oman osuutensa hänelle vii-
toitetusta tiestä. Hän oli kulkenut matkan tietä-
mättään ja sitä itse tahtomattaan. Vaikka hän olikin
silvotun kuoleman kaltainen, elämä ei aikonut sy-
sätä häntä luotaan. Se jopa vartioi Kuikkaa vyöte-
tyin pistimin - saunassakin.

Kun Räihä ja Paavola olivat saaneet ihonsa puh-
taaksi ja punertavaksi, heidät johdatettiin pukeutu-
mishuoneeseen. Siellä heille oli varattu alusvaat-
teet, sininen sairaalaviitta ja sandaalit. Mutta ennen-
kuin he saivat pukea ne ylleen, heidän hiuksensa
ajeltiin ja sen lisäksi Paavolalta parta.

Räihä istui tuolilla lakana hartioillaan. Hän tunsi
kylmän metallin kosketuksen päänahassaan ja kuuli
koneen rytmillisen nakutuksen. Mutta hän tuskin
vielä tajusi toimenpiteen tarkoitusta. Hän olisi ha-
lunnut vain nukkua. Kun hänen päänsä hervahti
rinnalle, se nostettiin pystyyn, ja jälleen kone na-
kutti rytmillisesti.

- Te ette saa nukkua nyt, kun hiuksianne leika-
taan. Pääsette pian sänkyyn, kuuli Räihä itselleen
sanottavan suomeksi.

- Minä olen väsynyt !

- Ettekö ole saanut nukkua matkalla?

- Minä en ole nukkunut kunnolla viikkoon.
Sitä paitsi räntäsateessa ei nukuta. Ei ainakaan avoi-
men auton lavalla.

Nainen ei vastannut Räihän väittämään. Keskus-
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teltuatrn hetken parturitytön kanssa hän sanoi van-
geille jälleen suomeksi:

- Kun olette pukeutuneet, tulen noutamaan tei-
dät viereiseen huoneeseen. Omia vaatteitanne ette
saa ottaa mukanne ettekä mitään arvoesineitä. Nyt
saatte pukea päällenne sairaalan vaatteet..- Än,oesineitäl Persukkeissa tuuma nikkeliä, si-
hahti Paavola katkerana.

Vangit istuivat ja odottirat noutajaansa ja tais-
telivat kaikin voimin unta vasraan. Ir{itä oli nyt hei-
dän ympärillään, mihin he koskettir-at ja mitä he
sanoivat, ei ollut toden tuntuista. Ihmisetkin tapoi-
neen muodostivat jyrkän vastakohdan sille tunte-
mukselle, joka oli luonut heistä suomalaisia, sitkei-
tä ja kärsimykset voittavia miehiä. Mitä jyrkempänä
he tunsivat vastakohdat, sitä voimakkaampanä he
tunsivat kansallisylpeyden. Se voimistui häissä sa-
nattomana tunteena sitä mukaa, mitä syvemmälle
heidät vieras maa kätki. Ulkoapäin katsoen he eivät
poikenneet millään tavalla miehistä, joita saftaala
nieli autolasteittain. Kaikki he olivat saman näköi-
siä, tehtär'änsä tehneitä yksilöitä päänahka kuultaen,
sinisissä 'r,iitoissaan, ja jokaiselle heistä oli suori-
tettu sodan palkka täsmällisen jakotaulun mukai-
sesti.

Toimistohuoneen pöydän takana istuva nainen ei
kiirehtinyt ensi näkemältä tiukkaamaan vankien ni-
mid, ja sotilasarvoja. Hänellä oli lupa katsoa suoma-
laisia miehiä pyyteettömin ilmein, osoittamatta
myötätuntoa tai vihastustakaan. Räihä vastasi ty-
tön katseeseen, mutta kun hän ei tuntenut itseään
mitenkään uhan alaiseksi, hän rauhoittui. Sitten
tyttö sanoi jotain tulkille, ja he nauraa kikattivat
niin kuin vain tytön hupakot voivat sen tehdä.
Paavola liikahti tuolillaan, ja hänen väsyneiden kas-
vojensa kalpeus syveni. Mutta Räihä sen sijaan
§anol:

- Te mainitsitte äsken henkilötiedoista ja ym-
märtääkseni oikein, olemme sen tähden tässä. Se,
että me ylipäänsä olemme teidän naureitavananne, ei
ole meidän syytämme. Sotilaitanne on samanlaisissa
olosuhteissa, kuin me nyt olemme. Pitäisittekö siitä,
että heille naurettaisiin vangin kurjuudesta päin
kasvoja.

Vll oso
Laajassa muistelmasarjassaan on Matti

M i kk o I a kertonut lehdessämme sykähdyt-
tävästi kahden suomalaisen sotilaan, korpraali
Paavolan ja sotamies Räihän jä§ttävistä ko-
kemuksista heidän jouduttuaan vihollisen
vangeiksi Kiestingin erämaassa marraskuun
27. pnä 1942. Kohtalo johdatti heidät runnel-
tuina yli-inhimillisiä ponnistuksia ja kärsi-
myksiä vaativalle vaelluksen tielle, jossa he
eri tavoin kuljetettuina joutuivat kokemaan
hermoja repivää pilkkaa ja nåånnyttdvää
kohtelua. Vihdoin he piätyivät raskaiden mat-
kojen jälkeen vankileirille, josta kirjoittaja
jatkaa nyt heidän kokemustensa kuvaamista.

- Suomalaiset eivät vie haavoittuneita sotilai-
tamme sairaalahoitoon. Heidät tapetaan jo rinta-
malla.

._ Kun sota loppuu, ja toivottavasti se loppuu
pian, toteatte olleenne väärässä.

- Sota ei lopu, ennenkuin kaikki Suomen herrat
on tapettu l

- Ohhoh, ähkäisir.ät vangit kuin yhdestä suusta,
j.r Räihä sanoi:

- Teilläpä on kovin naiselliset mieliteot . . .

Naiset keskustelivat vilkkaasti keskenään. Otak-
suttavasti puheen aihe liikkui vangin vastauksien
sanamuodon tulkitsemisessa. Sen aikana painui Paa-
volan pää rintaa vasten. Tylsyys ja unen tarve tu-
kahduttivat hänen elär,än kosketuksensa ympäris-
töön. Vain silloin, kun hän kuuli tulkin mainitse-
man hinnan sodan pikaisesta loppumisesta, hänen
olemuksensa värähti tuskin huomattavasti. Se vä-
rähti ihmisen raakuuden satuttamana I Kaiken sen,
mitä hän oli kokenut ja mikä ylipäänsä Iiittyi tap-
pamiseen, hän ilmaisi sanalla "ohhoh". Siitä saat-
toi päätellä hänen tuntevan ihmisen ilon ja tuskan.

Turtumuksesta huolimatta Räihän nuoruus uhosi
elärnisen tahtoa, joten hän halusi suojella koske-
mattomuuttaan jokaiselta survaisulta. Hän katsoi
naisia tiiviisti silmiin, ja hänen vastauksensa olivat
selkeitä ja tarvittaessa pureviakin.

- Onko totta, että suomalaiset hoitavat haavoit-
tuneita sotilaitamme ?

- Se on iotta. Suomi on sivistysmaa, joten sillä
on velvoitteita vihollisiaan kohtaan.

Räihän vastaus selostettiin sisarelle.

- Hoidetaanko soiilaitamme sairaalassa?

- Kyllä hoidetaan.

- Sisar haluaa tietää, kuinka vanha oletteT

- Olen kahdeksantoistavuotias.

- Nimenne?

- Räihä Kalle.

- Sotilasarvonne?

- Sotamies.

- Me luulimme teitä upseeriksi.

- Onko puna-armeijassa kahdeksantoistavuoiiai-
ta upseereita ?

- On. Kapteeninkin arvoisia.

I
x



Näin jatkui kuulustelu henkilötietojen merkeissä.
Kun Paavolan antamat tiedot olivat paperilla, jat-
kui keskustelu:

- Teidän piti jättää kaikki arvoesineenne varus-
tesäkkiin, sanottiin Räihälle.

Vangit vilkaisivat hämmästyneinä toisiinsa. Räihä
sanor:

- Ei meillä ole mitään arvoesineitä.

- Teillä on sormus sormessanne. Miksi ette ole
antanut sitä pois ?

Räihä katsoi sormustaan, ikään kuin tunnistaak-
seen sen arvoesineeksi. Hän ei olisi halunnut luopua
siitä, koska se oli viimeinen, näkyvä side mennei-
syyteen. Kipeä, mutta rakas. Hän kohotti väsyneen
katseensa - masentuneen ja kiusatun 

- sanoen:

- Tämä on muistosormus. Se on minun henkilö-
kohtaista omaisuuttani, enkä haluaisi siitä luopua.

- Kuka on sen teille antanut 7

- Eräs tyitö.
_- Onko hän morsiamenne?

- Hän oli morsiameni.
Sisar nojasi leukaansa kämmeneensä kuunnellen

tulkin selostusta. Hänen kasvojaan naamioi nuoren
tytön haave, ja hän otaksuttavasti ajatteli, miten
ihanaa olisi antaa sotilaalle sormus, ,jos sellaisen
omistaisi. Hän oikaisi istuma-asentonsa ja Räihään
katsoen puhui tulkille:

. .- - 
Sisar kysyy, onko morsiamenne kauniimpi

kuin hän ?

. . Silmänräpäyksen Räihä mietti: He ovat kumpi-
kin nuoria, ja nuoruudessa on aina jotain kaunisia.

- Morsiameni on tumma ja siten omalla taval-
laan kaunis. - Sitten Räihä ajatteli kuumeisesti jat-
koa. Hän suorastaan sorvasi aivoissaan lausetta.
Vihdoin hän nyökkäsi pädtäån sisareen päin ja sa-

nol:

- Häo on sen sijaan vaalea ja hyvin kaunis.
Tulkin huulilla karehti naisen ilkeä hymy, kun

hän selosti sisarelle vangin vastausta, joka ilmeisesti
ei tyydyttänyt kuulijaansa.

- Sormus on jätettävä tännel
Räihä kohautti hartioitaan. Kaikki tuntui hänestä

samanteker,ältä. Hän yritti kiskoa rengasta sormes-
taan, mutta se ei suostunut siitä lähtemään. Hän
ojensi kätensä yli pöydän ja tuhahti:

- Ottakaa itse!
Mutta sisaren yritys tuotti yhtä laihan tulokseo,

joten tulkin oli noudettava saunan puolelta saip-
puaa. Sitä apuna käyttäen toimenpide onnistui, mut-
ta Räihän sormesta meni pala ihoa saman tien.

Vaivalloisesti vangit nousivat istuimiltaan. Koi-
vissaan kipua tuntien he laahustivat saunan eteisen
kautta tähtikirkkaaseen kevätyöhön. Tuskin tuntuva
tuuli löyhytteli heidän viittojensa liepeitä, kun he
toisiinsa nojaten vaelsivat kipein askelin teräviksi
kokkareiksi jäätyneen sohjon yli sairaalarakennuk-
seen' 

x :F :r

- Vaan nyt sitä pojat on herätyksen aika! Sosia-
listinen maa ei porsaita ruoki. Vaan te sitä ootta

KLU Bl 7 pidstää
Suurio rotkoisujo tehtöessö tor-

vitoon perusteellisto horkinloo

jo mielenmolttiq. Hyvöö sovu-

ketto - oidoslo, moustqmqito-

moslo ilömoisesto lupokoslq -
on k e vy t polttoo. Se rouhoittoo

hermojo.

RETTIG
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muanneet ja haisseet vuorokauvven ympärsee.
Nouskee jo sapuskalle. En minä jaksa syöjä kolme
miehe annoksia. Ei oikee maistu. Kahtokeeha po-
jat, ku noita sormiahhii pakottaa. Ai, ai pojat, jos
näkisitte, miten komia maatuska käyp meitä kahto-
massa, se sitä vasta on tyttö !

Räihä nosti päätään. Hän kuuli puhetta, mutta
ei oikein tajunnut, kuka puhuja oli. Hän nousi kyy-
närpäänsä yaraan ja tutki unisilla silmillään ympä-
ristöään. Silloin hän muisti olevansa sotavanki, ja
hänen mieleensä palautui kuljettu tie. Hän tarkkaili
outoa ja kolkkoa huonetta, jonka lattialla oli pöytä
ja pari tuolia. Vastapäisellä seinällä olivat kaksiker-
roksiset, tyhjät lavitsat. Sitten hän käänsi päätään
ja huomasi Kuikan räpyttelevän silmiään.

- Sinäkö täällä puhuit?

- Minä sitä oon tässä iteksein pälpättänyt. Aika
kun käyp saakurin pitkäks. Sormiahhii pakottaa.

Yht'äkkiä Kuikka siirsi terveellä kädellään pei-
ton yläruumiinsa päältä. Räihä sävähti. Hän muisti
Kuikan rujoutuneen ja haisevan käden, mutta nyt
sitä ei siinä enää ollut. Oli vain paksulti siteitä olka-
pään kohdalla.

- Sinullahan ei ole kättä! huudahti Räihä.

- Vaan sormia pakottaa! Usko tai elä! Irja san-
noohii, että on vuan sellane tunne.

- Kuka on lrja?

- No se maatuska, joka meitä on käynnä kahto-
massa, selitti Kuikka. Se sitä vasta on tyttö !

Paavola heräsi Räihän ja Kuikan keskusteluun.
Hän tunnusteli jäseniensä terveyttä niitä verryttele-
mällä, sysäsi peiton sivuun ja hivuttautui varovasti
lattialle seisomaan.

Samassa ovi aukeni ja valkoisiin pukeutunut hoi-
tajatar purjehti huoneeseen. Vangit kuin jähmettyi-
vät paikoilleen raikkaan ja terveen näköisen tytön
ilmestyessä heidän eteeosä. Kuikan silmät pälyilivät
tuttavallisen viekkaasti. Hän oli sen näköinen, kuin
olisi sanonut:

- Johan minä sanoin.

- Hyväd. päiv'{d, pojat! ten'ehti hoitajatar van-
keja.

- Hyvää päivää !

- Nukkuminen on tehnyt teille hyvää. Vai
kuinka ?

Räihä nousi vaivalloisen näköisenä istualleen. Hä-
nen selkänsä oli tavattoman arka, ja hän tunsi lie-
r'ää huimausta. Kuin kaiken tämän salatakseen hän
vastasi:

- Kiitoksia kysymästä! Tunnemme jo itsemme
verrattain pirteiksi.

- Vaan kun noita sormiahhii pakottaa - kyllä-
hän tässä muuten -Hoitajatar siirtyi lähemmäksi Kuikkaa:

- Teillä on parin kolmen päivän aikana sellai-
nen tunne. Särkylääkettä saatte kolme kertaa päi-
vässä, ja jonkun ajan kuluttua särky häviää koko-
naan.

Kuikka hypisteli ainoalla kädellään peittonsa reu-
naa. Hän oli olevioaan erittäin vakavan näköinen,
mutta hänen ovelat viirusilmänsä pälyilivät viek-
kaan levottomasti. Hoitajattaren huolenpito hä-
neen kohdistuneena imarteli miehen itsetuntoa.
Miehen, joka alusta pitäen osoittautui todelliseksi

Paullgln kahvi
tuo veden
kielelle

Höyryövä kohvi kutkuttoo jo pelköllö tuoksulloon
mokuhermojonne! Jo kohvi on tietysti Pouligin toot-
luo iuotonioo, siksi se on porhoimmilleen poohdel-

tuo jo pöivöysluorello. Muislokoo Pouligin looio vo-
likoimo, josto voitle volilo juuri mokunne mukoonl

PAU LA-kahvi
Suomen suosituin kohvi-
sekoiius. 114 kg 760 mk.

SINETTI
Moittovo jo riitloiso !co-
lombiosekoitteinen kohvi.

114 kg 295 mk.

llaku ratkaisee

-tle,tystl PAU IiGl N katrwla
Poulig on hyvän kohvin luottoio jo vuodesto 1876
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veijariksi. Vallitsevista olosuhteista piittaamattoma-
na, ovelana ja kekseliäänä hän loi kolkkoon ympä-
ristöönsä ilmapiirin, joka muutoin olisi ollut vie-
rasta vangeille. Aina, kun hän oli sanonut harkitun
murteellisen sanontansa, hänen ilmeensä tarkkaili
kuulijaansa, ikään kuin todetakseen, minkä vaiku-
tuksen se oli tehnyt. Sanomattomista tuskistaan huo-
limatta hän ei enää valittanut eikä kertonut liioin
painajaisenomaisesta retkestään. Mitä hän todelli-
suudessa tunsi ja kuinka paljon hän kärsi, sen tiesi
Kuikka itse.

- Vaan tekisi se hyvvee, jos sais viissenttisen
votkaa.

- Tohtori ei määrännyt teille lääkkeeksi alkoho-
lia, torjui hoitajatar Kuikan suoranaisen pyynnön.

- Vaan eihän ne tohturit -Hoitajatar ei ollut kuulevinaan Kuikan huomau-
tusta. Sen sijaan hän otti paperilapun työpukunsa
taskusta, jota hetken silmäiltyään kysyi:

- Kumpi teistä on Räihä?

- Minä.
-_ Teidän nimenne on Paavola ?

- On.

- Vaan minuva sitä on kuhuttu Kuikaks. Nyt
suap kuhtuu siipirikko Kuikaks !

- Teidän nimenne jo tiesin, vastasi hoitajatar
virallisesti.

- Vaan mehän sitä ollaahhii jo vanhoja tuttuja,
ehätti Kuikka väliin silmät viirullaan.

- En halua tehdä tuttavuutta suomalaisten kans-
sa! tiuskasi hoitajatar ilmeisen närkästyneenä. Hän
jatkoi välittömästi:

- Te olette nyt venäläisessä sotasairaalassa. Saat-
te olla täällä niin kauan, kuin haavanne ovat paran-
tuneet. Teille annetaan hyvd. hoito - sama kuin
omille sotilaillemme. Saatte liikkua vapaasti huo-
neessanne ja oven takana olevalla käytävällä. Tällä
me haluamme osoittaa sen tosiasian, ettei synnyin-
maamme ryöstäjiä murhata, niin kuin teille on us-
koteltu.

- Vaan älkää nyt suuttuko - Ieikkiähän tässä!
Ei me pojat uskota sellaisia, selitti Räihä.

- Emme ole mitään pyytäneet ! sihahti Paavola
vuoteensa reunalta, johon hän oli istahtanut.

Räihä istui vuoteellaan huopa polviensa peittona.
Hän seurasi ilmeisen mielenkiintoisena tilanteen ke-
hitystä. Hän pani merkille hoitajattaren poskille
ilmestyneet läikät ja äänen kireyden, jotka todisti-
vat suuttumusta. Räihää harmitti Kuikan leukailu,
joten hän päätti Iieventää tunnelman kireyttä:

- Tahtoisitteko sanoa, missä on käymälä?

- Käytävän päässä, vasemmalla.

- Saammeko kenties peseytyä aamuisin jossain?

- Lav'taait ovat käymälän yhteydessä, mutta
Iämmintä vettä ei saada.

Keskustelun aikan'a hoitajatar siirtyi lähemmäksi
Räihää. Tästä rohkaistuneena päätti Räihä jatkaa:

- Ettehäo pahastu, jos kysyn, oletteko meidän
hoitajattaremme täälläolomme aikana ?

- Tehtäväkseni on annettu teidän hoitamisenne.
Koetan tehdä kaikkeni mahdollisuuksien rajoissa.

- Me olemme teille erittäin kiitollisia ja toi-
voakseni kilttejä potilaita, vastasi Räihä juoheasti
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ja pdätti ottaa myös selvää hoitajattaren nimestä
mahdollisimman hienovaraisesti:

- Saanko vaivata teitä vielä yhdellä kysymyk-
sellä ?

- Olkaa hyvä!

- Jor syystä tai toisesta tarvitsemme teitä, ettekä
satu olemaan huoneessamme, ketä saamme kutsua?

- Kutsukaa sisar Irjaa, niin tulen heti.

- Saamme siis luvan kutsua teitä nimeltä?

- Saatte!

- Mutta kuka meitä ymmärtää ?

- Sanokaa vartiomiehelle nimeni. Kyllä hän sen
ymmärtää.

Päivällinen, joka oli tuotu keittiöltä huoneessa
olevalle pöydälle, oli jaettu jo kolmeen annokseen.
Kullekin vangille oli öljyssä paistettuja ohukkaita ja
mukillinen teetä, johon oli sekoitettu runsaasti säi-
lykemaitoa. Irja ojensi Räihälle ja Paavolalle omat
annoksensa. Sitten hän asetti Kuikan annokset la-
vitsalautojen päälle, jotta hän ylettyisi ne siitä ot-
tamaan. Kuikka käänsi itseään kyljelleen. Hänen
kasvonsa muuttuivat palttinan valkoisiksi, ja kiris-
tyneet poskilihakset kuvasivat kipua, jota hän tunsi
olkapäässään ja sormenpäissään. Mutta jo hetken
kuluttua oli hänen huulillaan hymyn häive, eikä
hän malttanut olla sanomatta:

- Vaan Ir.ia sitä ei oo kuullunna kaunista laulua.

- Millainen on kaunis laulu?

- Siinä sitä sanotaahhii niin kauniisti hellästä ja
iempiästä sisaresta, joka valkosena käyp sairaihe luo.

Kuikka hapuili ohukkaita astiastaan. Kuitenkin
hän piti tarkoin silmällä, minkä vaikutuksen hän oli
tehnyt kjaan. Kun hän huomasi Irjan kiinnostu-
neen lauluun liittyvistä sanoista, hän ei malttanut
olla jatkamatta:

- Vaan se sitä pitäs Irjannii kuulla!

- f{uernsnna laulatte sen minulle! sanoi Irja
leppyneenä. Toivotettuean vielä vangeille näkemiin
hän poistui huoneesta.

- Siinä sitä on poijjaet sellainen lintunen! Olis-
pa vuan tallella tuo käs. niin -

- trIitä siitä kädestä sitten olisi hyötyä? Kelpaa
täällä pärstä rurpeeseen ilman kättäkin, tokaisi
Pa,rvola.

- Vaan sen minähhii poiat sanon, että suremine
ei loitonna pärstää turpeesta. Se vuan viep sitä yhä
lähemmäks. Eikä tiä elämä oo herkkuva ollunna
siittä, kun iakapuolen sain pirtin rappusille. Vaan
talo sitä tuli tehtyvä enne reissuun lähtöä ja kelkala
kiskoin mökkihirret umpimetästä. Sen minnoon ai-
na sanonna, että suru ei asu tään pojan puserossa -Irjahii syöp tuosta kourasta, jahka käsnät häviää.

- Tuskin !

- Katotaa !

Räihä kuunteli kiinnostuneena vankitoverinsa ko-
vanaamaisuutta. Hän ei ollut selvillä siitä, miten
suhtautua mieheen, joka ei piitannut elämän ran-
kaisusta. Hän piti Iuonnottomana asennetta, jonka
Kuikka oli omaksunut.

- Vaan jos sitä Räihä poika, vähä jeleppoosit 
-oha sitä tutustuttava sairaalahhii ja käytävä veen

heitolla. Lie vaikka tuttava kaverihhii tuossa ove
takana. Oha sitä tehty tuttavuutta jo mone iipo
kanssa.



Kasvonne muistetaan

Kun leukanne on hyvinhoideitu ia sileä, se

antaa Teistä aina edullisen kuvan.

Kasvonne muisteiaan !

Siksi - käyftäkää Tekin Rexonaa, ainoaa par-
tavaahdoketta Suomessa, ioka sisältää baktee-
reiia tappavaa heksaklorofeenia. Silloin par-
ranaion aiheutiamat pienet naarmut parane-

vat huomaamaita ia leukanne pysyy terveenä

ia hyvinhoidettuna.

Rexonan runsas pehmitiävä vaahto tekee aion

mukavaksi ia leukanne on iltapäivälläkin sileä.

Kokeilkaapa !

Räihä siirsi peiton polviensa päältä. Hän aloitti
varovaisen hivuttautumisen Iattialle. Pakaralihas oli
kovin arka, mutta hän saattoi laskea jalkansa tuke-
vasti lattialle. Kun hän yritti ottaa ensimmäisen as-
keleen, oli niin kuin koira olisi puraissut lantioluun
kärjestä. Räihä horjahti, mutta hän ehti saada tuke-
van otteen lavitsan pilarista.

- Yaan, sinä poika, painu pehkuihis - sinnoot
ite avu tarpeessa !

Paavola ponkaisi samassa lavitsaltaan. Hän oli
kaatumaisillaari, mutta saavutettuaan tasapainonsa
hän tarttui Räihän käsivarteen:

- Mene petiin !

- Siihen ei koske enää! Luulen selviäväni.
Paavola hellitti otteensa Räihästä ja siirtyi aut-

tamaan Kuikkaa.

- Vaan se sitä voi vivuta pitki pihtpiellä. Tar-
tuha tuoho kouraa - nii - ai jukoliste 

- äh!

- Laskeudu istumaan, jos et pysy jaloillasi!

- \axn me sitä poijjaat - äh - mennää loset
tii, vaikka viinimmi se pitäishii Irjale sannoo.

Kuikan kasvot olivat kauttaaltaan hiessä. Ellei
Paavola olisi tukenut häntä käsivarresta, hän olisi
kaatunut lattialle. Mutta sisua miehessä oli. Sen hän
osoitti kehumatta. Kun hän tunsi voittaneensa
enimmän huimauksen, levisi hänen kasvoilleen naa-
mio, joka oli tutkimaton, .ja hänen viekkaat silmänsä
panivat merkille toverien mykistyneet ilmeet. Hän
seisoi paikallaan sen ajan, kun Paavola asetti hänen
hartioilleen viitan. Sitten he alkoivat siirtää kipeitä
lihaksiaan sairaalan käytävällä kohti ovea.

Räihä iäi seisomaan paikoilleen nojaten lavitsan
pystypilariin. Hän oli yksin oman taakkansa var-
tijana. Taa.kan, joka oli musertaa hänet alleen. Hy-
lättynä ja väkevän kirouden kouristamana hän pai-
noi otsaansa ylälaverin petäjäistä laudan särmää
vasten ja purskahti hillittömään itkuun.

Kuikka ja Paavola palasivat rasittuneina huonee-
seen.

- Vaan se sitä oli pojjaat losetti !

- Kuinka niin ? kysyi Räihä arasti, itkettyneitä
silmiään salaten.

- Vaan kun piti seisoviltaan läkkitorveen tar-
peensa lykäta. Jos sitä oes ihmine vain korpee kul-
kenna, ei tuolakaa ihmettä ois nähnä. Käyhä kahto-
massa !

Tieto sairaalassa olevista sotavangeista oli levin-
nyt sairaalan lukemattomiin potilassaleihin. Ensim-
mäiset, enemmän tai vähemmän ontuvat potilaat
saapuivat iltapäivän kuluessa vieraskäynnille.

Kuikasta vierailu toverien taholta oli maailman
luonnollisin asia. Hän ei tyytynyt ensinkään pään
nyökkäyksiin, vaan leveästi murrettaan puhuen ker-
toili kuin vanhoille ystävilleen:

- No kahtokeeha peijjakkaat ! Siinähä tutut
kaverit! Sinähhii oot ihka tuttu. On vua puvu malli
muuttunna. Mittee häntä tiijjät? Vaan sellaista se

on, että ympär kåyvvää ja yhtee tullaa!Minähhii
tulin tänne leppäilemmää. Ei oikee ne sotahommat
maistunna.

Potilaita kertyi Kuikan ympärille. He osoittivat
osaaottavasti hänen sidottua olkapäätään.

-Yaan 
sitä ei kannata surra! Katoha siehhii om-

moo koipees. Kovasti ovat sinnuuhi rankasseet. Tiä

partavaahdoke . rakkråm

lhukava aio - terve iho
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ei mittää meinoo, eihä tiä ollunna ko käs. Vaan
meillä sitä on sellaiset maatuskat, jotka syöttää,
koha vua yhellähhii käillä hyvväilöö.

- Aa, maatuska. Da, daa!

- No nii ! Kyllähä työhhii sen ymmärrättä.
Kuikalle kierrettiin sanornalehtipaperiin sätkä.

Eräs sotilas sytytti sen toisen tumpista, imaisi siitä
muutamat henkisauhut ja pisti sen sitten Kuikan
hampaisiin. Hän vetäisi reilut sauhut ja sanoi:

- \,/aap te sitä poijjaat että ookkaa nirsoja. Tut-
tua tupakkaa tämä teijjän mahorkka. Kävin sitä
minähhii joskus tätä mahorkkata evakoimassa. Vähä
vua otin.

- Mahorku ! Da, daa !

- No sitähä tiä on. Entine on maku.
Iltaan asti seurustelivat potilaat vankien huo-

neessa. Vieraat istuivat lavitsoiden reunoilla, pöy-
dällä ja tuoleilla. He nauroivat ja lauloivat ja poltti-
vat mahorkkaa. Terveemmät iopa tapailivat tanssi-
askelia.

- Vuan soppiiha siinä poijjaat ripatskoija. Nosta
vua paita housu piäle. Sitte oot iha ruski näköne.

Kun viimeinen potilas oli sulkenut vankien oven,
vilkaisi Kuikka huoneeseen jäänyttä vartiomiestä
ovelasti:

- Yaan sinä sitä, vartiomies, suat avata ikkunan.
Kuikan silmät olivat aavistuksen verran viirul-

laan ja sanoessaan hän katsoi Paavolaan.

- Vuan suoathan sinä istuu sinähhii. Vaikka sil-
le vintohkalle minnoon kuule allerkine.

Vartiomies ymmärsi sanan vintohka. Hänen
otteensa kiristyi aseen ympärillä ja hän katsoi terä-
västi Kuikkaan.

- Vuan sinä sitä et ossookkaan näitä sivistyskie-
liä. Istu vua siinä minustahhii nähe.

Kuikan yksinpuhelu oli tarkoin laskelmoitua.
Hän paljasti vartiomiehen kielitaidottomuuden,
mutta samalla hän sai aikaan sen, ettei potilashuo-
neeseen sen illan jälkeen kivääriä tuotu. Aseistuk-
sena käytettiin nagania.

Vangit hivuttivat itsensä vuoteilleen, miten taisi-
vat. Illan hiljaisuus ja yön yli kestävä rauha vallit-
si ympäristössä, joka kuin uhkasi huomista elämää.
Vain asemalta kuuluvat ajoittaiset veturien töräh-
dykset ilmaisivat jotain inhimillisen elämän sykin-
nästä. Ne merkitsivät yhä uusien ihmismassojen
mykkää tuskaa.

(Jatkuu)

Seestti[ankkien

ALEKSIN IA MIKON KULMASSA

VIIPURIN Vartiopataljoonasta koottiin Talviso-
tame aikana Erillinen komppania Salomaa taiste-
lutehtäviin. Komppanian taisteluntie kulki Summan
ja Ylä-Sommeen kautta Viipurinlahdelle. Erillisen
komppanian tehtävät muodostuvat yleensä raskaiksi.
Sitähän siirrellään paikasta toiseen uhatuille alueille
avuksi. Komppaniro ja sen miesten vaiheista esitän
seurJs\-.lssi. muutJmia kuvauksia saadaksemme käsi-
ti'ksen Talvisotamme kokemuksista Viipurin puo-
lustuksessa.

Jouduimme Summan rintamalle tämän linjan
erään osan murtumisen aikaan niitien joukkojen
mukana, joitten siellä oli määrä suorittaa vastais-
kuja menetetyn maaston takaisin valtaamiseksi. Me-
nomatka oli meillä mitä monivaiheisin viholliselle
edullisen kirkkaan lentosään takia. Aavemaiselta
kuului myös taivaankannella niitten kauaskantavien
tykkien amo.lusten vinkuna, joilla vihollinen häi-
ritsi Viipuria. Vihollisen ilmayliherruus ja tykistö-
ylivoima tekivät liikkeemme hitaiksi, ja aikaansaan-
noksemme Summassa iäivätkin melko vähäisiksi.

Henkilökohtaisena kokemuksena jäi mieleeni il-
mapommitus menomatkallamme erään joukkosidon-
tapaikan kohdalla. Pommien ulinan kuultuamme
hakeuduimme suoiaan mikä minnekin. Kohdalleni
sattui kaivettu suojakuoppa erään pressulla peitetyn
kasan vierellä, eikä kuoppa ollut vielä kenellekään
kelvannut. Hyppäsin sinne kyykylleni, ja kun pom-
mitus oli ohi ja sen aiheuttama pölypilvi alkoi häl-
vetä, yritin nousta kuopastani pois. En kuitenkaan
päässyt ylös, kun jonkun jalka oli poikittain kuop-
pani yllä. Huusin hänelle, oliko häneen sattunut.
Kun en saanut vastausta, siirsin jalat syr-
jään päästäkseni ylös. Huomasin silloin kauhukseni,
että olin ruumiskasan vieressä, joka oli ollut pres-
sulla peitettynä. Ilmanpaine oli siitä vain viskannut
päälleni jo jäätyneen sankarivainajan. Olin iloinen,
kun pääsin heti siirtymään pois tältä paikalta enkä
ollut joutunut tuon kasan jatkeeksi.
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Marssiessamme kohti Ylä-Sommeeta jouduimme
näkemään järkyttävän näyn. Maantien varteen oli
koottu pitkä pino kaatuneita. Sadattelin mielessäni
niitä huoltohenkilöitä, jotka olivat tämän asian jär-
jestäneet näin mutkattomalla tavalla. Eikö todella-
kaan näille vainajille löytynyt vähemmän huomiota-
herättär,ää paikkaa kuin joukkojen marssitienä käyt-
tämän maantien varsi ? Me vielä nuorukaisiässä ole-
vat, suurimmalta osalta asevelvollisuuttaan parai-
kaa suorittavat miehet olimme todella järkyttyneitä.
Tämä näky ei ollut omiaan kohottamaan taistelu-
halua meissä, jotka olimme juuri matkalla rintama-
tehtävään. Varmaan useimmat meistä hengessään
kääntyivät Korkeimman puoleen anoen parempaa
kohtaloa kuin mikä oli tullut niitten sankareitten
osaksi, jotka oli mitä ällistyttävimpiin asentoihin
.jäätyneinä koottu tienvarsipinoon.

Eräänä taistelutehtävänämme oli estää vihollisen
eteneminen erään kylätien suunnassa Ylä-Sommeel-
la. Vihollinen ryhtyi yöhyökkäykseen. Tämä oli jo-
tain uutta meille ja samalla todellinen tulikasteem-
me. Mielialamme oli hilpeä. Jokaisella oli jotain
iännittävää ja myönteistä toisilleen kerrottavana.
Meitä suorastaan nauratti, kun taistelun jälkeen

Kilpisaaret ia Mallaisaari Viipurin edusialla

voimme tutustua myös vastustajamme hiihtovarus-
teisiin. Ne olivat todella alkeelliset ja yksinkertaiset.
Ihmettelimme myös muutamilla vastustajillamme
olleita jäsenkortteja, jotka todistivat omistajansa
olleen jumalankieltäjän, ja korttien rekisterinumerot
olivat sitä paitsi suuria. Me tunsimme nyt olevam-
me taistelijoita ja rintamajermuja. Voittomme yöl-
lisessä taistelussa loi meille pohjan suoriutua niistä
monista raskaista ruumiillista ja henkistä kuntoa
kysyvistä tehtävistä, joita meillä oli runsaasti edes-
säpäin.

Siirryttyämme Viipurinlahdelle meillä oli ensin
varmistus- ja partiointitehtäviä, kunnes saimme puo-
lustaaksemme Kilpisaaret Viipurin edustalla. Vihol-

linen eteni jäitse lahden yli Lihaniemestä saalam-
me kohti. Pian totesimme, että saariryhmämme
uloin, kallioisin ja kivisin osa, Mallatsaari, oli se
avainkohta, jonka vihollinen yritti saada haltuunsa.
Ennen pitkää suurin osa komppaniaamme oli kes-
kitettävä tämän kalliosaaren puolustamiseen. Yksi
neljästä joukkueestamme oli ollut reservinä, mutta
se otettiin meiltä pois muihin tehtäviin mantereen
puolelle, ja siellä se sitten pysyikin sodan loppuun
asti.

Aina aamuhämärissä vihollinen ryhmittyi kaikes-
se rauhassa jäällä Lihaniemen edustalla etenemistä
varten. Se eteni Mallatsaarta kohden, mutta ei tu-
lemme takia päässyt pureutumaan saareen, .vaan ye-
täytyi jäälle rantaviivan seutuville makaamaan ja
aivan laiskasti tulitti kivääritulella asemiamme, mut-
ta tykistö jauhoi meitä kuitenkin sitä tehokkaam-
min. Kaiket päivät saimme tykistötulta niskaamme,
aika ajoin myös jatkuvana rumputulena.

Onneksi tällä saarella oli entinen kallioon lou-
hittu ammuskellari, joka tar,iosi meille suojaa. Oli
myös toinen pienempi kellari, mutta vihollinen tu-
hosi sen taistelujen alkuvaiheissa suorasuuntausty-
kistöllään. Ammutut kranaatit olivat herkkäsytyt-

Taisieliioiia talvisessa yhdyshaudassa

teisiä, niin että ne räjähtelivät jo puissa ja aivan
maan pinnassa. Sirpalevaikutus oli näin ollen suuri,
ja me kärsimme raskaita tappioita siitäkin huoli-
matta, että pidimme ulkona vain vähäisen miehityk-
sen. Årvelimme, että vihollisen tarkoitus oli ma-
kuuttaa miehiään asemiemme edessä siksi, että se

voisi tykistöllään aikaa myöten jauhea meidät ase-
miimme. Emme kuitenkaan langenneet tuohon an-
saan. Miehityksemme oli vain hälytysluontoinen, ja
tämä uhkarohkea peli perustui konetuliaseiden käyt-
töön harvoilla vartiopaikoilla. Laskimme, että kone-
tuliaseittemme ristituli pidättää vihollista niin kau-
an, että asemat ehditään miehittää hälytyksen sat-
tuessa. Tämä onnistui meille täydellisesti, ja ndin
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pienensimme tappioita, joita miltei jatkuva tykistö-
tuli meille tuotti.

Minulle tämä Mallatsaaren aika muodostui ras-
kaaksi sen jälkeen, kun vänrikki Toiviainen haa-
voittui sirpaleesta selkäänsä eräd.nd. iltayönä mata-
laa yhdyshautaa kulkiessamme. Olimme voineet
auttaa ja tukea toisiamme vaikeuksissamme ja mur-
heissamme, mutta nyt jouduin käytännöllisesti kat-
soen yksin vastaamaan kallioisen saaren puolustuk-
sesta.

Meillä oli muitakin vaikeuksia kuin asemiemme
edessä päiväkaudet makaava vihollinen ja ankara
tykistötuli. Puolustamamme saaret olivat noin kah-
den kilometrin päässä mantereelta avoimella ula-
palla. Tätld. välimatkaa mantereelle ei valoisana ai-
kana voinut kulkea vilkkaan ilmatorjunnan takia.
Meitä voitiin huoltaa vain yöllä, jolloin saimme
ruokamme ja tarvittavat täydennyksemme. Haavoit-
tuneitamme emme saaneet pois kuin yöllä. Hanka-
linta oli, ettei heille ollut muuta paikkaa kuin kal-
liokorsumme. Oli järkyttävää päivittäin kuulla vai-
keasti haavoittuneiden sekapäistä valitusta. Jotkut
heistä huusivat omaisiaan nimeltä, eräät rukoilivat
epätoivoisina puoliääneen, saattoipa joku kiroilla
karkeasti tunnottomassa tilassaan. Mieltäni painoi
jatkuvasti vastuu siitä, ehtisimmekö varmasti
miehittää asemamme tehokkaasti, jos saaremme
edessä rantaviivalla puoliympyrän muodossa makaa-
va vihollinen saataisiin yllättäen hyökkäämään saa-
reemme.

Monasti unettomina öinä nipistelin itseäni tode-
takseni, oliko tämä kaikki vain pahaa unta. Unta se

ei ollut. Sen voin selvästi todeta menemällä muuta-
man metrin päähän korsumme sivuun. Siitä näin,
miten neljän kilometrin päässä synnyin- ja koti-
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kaupunkini Viipuri paloi sodan kurimuksessa. Jo
monena päivänä olin nähnyt siltä kohdalta kaupun-
kia, missä kotitaloni sijaitsi, runsaasti tulen loimo-
tusta. Jo aikaisemmin tiesin kotini osittain vaurioi-
tuneen pommituksissa, mutta nyt oli aivan ilmeistä,
että se oli jo tuhoutunut tai tuhoutumassa.

Kaikki nämä vaikeudet ja järkyrykset yhtä aikaa
koettuina tuntuivat minusta, 22-vuotiaasta nuoru-
kaisesta, joskus ylivoimaisilta kestää. Jostainpäin
pitäisi saada helpotusta tähän ahdinkotilaan, muuten
voisimme henkisesti romahtaa. Apu tulikin e$'är.d
iltayönä raskaan päivän jälkeen armeijakunnan käs-
kyn muodossa, jossa asemat määrättiin miehitettä-
viksi vielä sen yön aikana uusilla joukoilla ja mei-
dät määrättiin vihdoinkin lepä?imään. Vaihdon piti
tapahtua ehdottomasti niin pian, että pimeän tur-
vin pääsisimme pois saarilta.

Vaihtovaikeudet olivat kuitenkin suuret, ja niin
oli aamu jo valjennut, kun pääsimme lähtemään.
Onneksi lentosää näytti huonolta ja sen turvin luu-
Iimme selviytyvämme yli ulapan. Toisin tästä huo-
limatta kävi. Kun avoryhmityksessä kulkien olimme
keskellä ulappaa, kaarsi yllättäen päällemme kaksi
vihollisen hävittäjäkonetta. Mikä nyt neuvoksi ?

Keksimme kuitenkin keinon ja huusimme läpi
komppanian:

- Matka jatkuu, kukaan ei saa suojautua! Ko-
neista ei tarvitse välittää mitään. Ne luulevat meitä
omaksi väekseen.

Koneet kaarsivatkin pois, mutta palasivat heti
uudelleen laskeutuen vielä entistäkin alemmas. Ne
olivat niin alhaalla, että näimme selvästi lentäjät
sivuikkunoista heidän tarkastellessaan meitä. He ei-
vät ampuneet meitä, vaan poistuivat mantereen suo-
jaan. Kepposemme oli onnistunut. Meillä ei enää



ollut suksia, ja olimme muutenkin nukkavierun nä-
köisiä risaisissa ja likaisissa lumipuvuissamme. Lu-
mipukuja ei ollut enää läheskään kaikilla, niitä kun
oli jouduttu repimään siteiksi haavoittuneille. Ei
ollut ihme, että lentäjät olivat erehtyneet meidän
suhteemme.

Miten suloiselta tuntuikaan oikaista itsensä suo-
raksi korsun makuulaverille ja odottaa teen kiehu-
mista pakissa kaminan paä|Iä ja olla syrjässä sodan
melskeestä. Olimme päässeet eräälle huoltoalueelle
lepäämään. Lyhyt oli kuitenkin ilomme. Emme vielä
olleet Iopettaneet tuloteemme juontia, kun tuli
käsky:

- Komppania marssivalmiiksi heti I Kuljetus-
kuorma-autot ovat jo matkalla meitä hakemaan.

Vielä saman päivän iltamyöhällä olimme Suo-
nionsaarella, jossa tilanne oli sekava. Meidän oli
määrä kulkea saarella olevaa tietä erään rintama-
linjaan menevän huoltotien risteykseen, jossa vas-
tassamme olisivat oppaat ja ohjaisivat meidät edel-
leen määränpäähän. Puoliyön jälkeen tulimme tälle
paikalle, mutta oppaita ei löytynyt. Pidimme tauon
odottaessamme oppaitamme. Komppanian päällik-
köni pyysi sen aikana minut kahdenkeskiseen kes-
kusteluun muista erilleen, niin ettei puhettamme
voitu kuulla. Hän oli huolestunut kohtalostamme ja
lausui mielipiteenään, ettemme tehtävästämme sel-
viytyisi hengissä. Yritin parhaani mukaan lohduttaa
häntä.

- Näethän itsekin, että monet miehistämme nu-
kahtavat seisaalleen ja heräävät vasta pudottuaan
polvilleen, hän sanoi.

Näin oli tosiaan asianlaita. Emme voineet jäädä
odottelemaan oppaita. Tehtävämme olisi viivästy-
nyt, ja päällikköni arveli ainoan mahdollisuutem-
me olevan, että me kahden menisimme komppanian
keulaan ja näin vetäisimme esimerkillämme lop-
puunajetun joukkomme muassamme. Huoltotien
varressa löytäisimme varmasti joukkojamme, jotka
voisivat opastaa meidät perille.

Meistä kahdesta toisillemme vieraasta miehestä oli
muutamien raskaitten viikkojen aikana tullut henki-
ystär'ät. Aavistin, että päällikköni luotti minuun, ja
niin päätin tehdä kaikkeni ollakseni tämän luotta-
muksen arvoinen.

Niin alkoikin sitten matkamme kohti rintamalin-
jaa ilmar. mitään vaikeuksia. Emme kuulleet mitään
d'änid' yötään viettävältä rintamalta. Kaikkea varovai-
suutta noudattaen ja r,älillä kuulostellen laahaava
marssimme jatkui, ja aamu alkoi jo kajastaa. Las-
keutuessamme tietämme pitkin erästä melko avointa
kukkularinnettä saimme lähietäisyydeltä vastaamme
yllättäen voimakasta kivääritulta. Muutaman aske-
leen edelläni kulkenut päällikköni voihkaisi ja tuu-
pertui maahan.

Aivan sivullamme oli matala kranaattikuoppa.
Syöksyin siihen komentoryhmän lähetin ja Lääkintä-
miehen kanssa. Oliko vahva vihollispartio yllättänyt
meidät? Huusin komppanian asettumaan puolustuk-
seen mäkirinteelle ja avaama n tulen, niin että me
tukalaan asemaan joutuneet tulituksen turvin pääsi-
simme pois.

Onnistuimme ryömimällä raahaten saamaan påål-
likkömme kranaattikuoppaan. Hän oli saanut räjäh-

tävän kiväärinluodin reiteensä niin pahasti, että
jalka oli miltei poikki ja vuoti runsaasti verta. Hän
pyysi, että yrittäisimme saada hänet pois, kun hä-
nen oli niin vaikea olla. Hänen jo kelmenneistä
kasvoistaan voin havaita, että hänen tuskansa eivät
enää kestäisi kauan. Teimme suunnitelman, että
minä ryömisin edellä ja kyynärpäilläni avaisin uran
hankeen, jota myöten lähetti ja lääkintämies yrit-
täisivät vetää päällikkömme pois. Uran aukaisu oli
raskas työ luotien vinkuessa ympärillä. Mutta pää-
sin kuin pääsinkin onnekseni kukkulan harjalle ja
ryhdyin levittämään puolustusta ja varmistamaan
sivustoja. Lähetti ja lääkintämies tulivat perässäni.
He olivat järkyttyneitä, ja heidän vaatteensa olivat
risaiset. Ne olivat useista kohdin luodin Iävistämät,
ja toisen takapuolen päällä Ieipälaukussa ollut pak-
ki oli rikkiammuttu. He olivat varmasti tehneet
parhaansa, ja onni oli suosinut tälläkin matkalla,
kun he selviytyivät vain pintanaarmuin. He ker-
toivat, että päällikkömme oli kohta lähdettyäni me-
nettänyt tajuntansa eikä raahaamisesta ollut tullut
kiivaan tulituksen takia mitään monista yrityksistä
huolimatta.

Näin antoi komppanianpäällikkömme, luutnantti
Salomaa kaikkensa isänmaan hyväksi. Hänen anta-
mansa uhri oli raskainta laatua, sillä hän joutui
käymään kuolinkamppailunsa eturinteessä kranaatti-
kuopassa vihollisen tulen alla ei-kenenkään-maalla
taistelun kohina korvissaan. Ainoa lohdullinen seik-
ka oli se, että tajuttomuuden tila lievensi hänen
tuskiaan. Hän oli sittenkin aavistanut kohtalonsa.

(Jatkuu)
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URPO ARHOSUO

Summan etulinioilla Talvisodassa

Panssarinloriunfaiykki asemissa

Roulokouppo-olon tukku- jo vöhittöisliike.

VUODEN vaihteessa t939l41 vihollisen toiminta Kar-
jalan kannaksella osoitti hiljenemisen merkkejä. Mis-
tään hiljaiselosta ei ollut kuitenkaan kysymys, vaikka
niukkasanaiset viralliset tiedonannot' kuuluivatkin:
"Hyökkäykset torjuttu".

Koko joulukuun jatkuival rajut yhteenotot viholli-
sen kanssa sen yrittäessä pureutua asemiimme Läh-
teen lohkolia Summan rintamalla. Hyökkäykset olivat
jokapäir'äisiä iln-riöitä. Aamuvarhaisella alkanut kii-
vas t1'kkituli kiihtyi paivan mittaan suorastaan rum-
putulcksi, ja iltapäivällä aloitti vihollisen jalkaviiki
hyökkä1'svaunujen tukemana hyökkäyksensä. Åmpu-
mahaudat oli pon.rmitettu kranaateilla ja lentopom-
meilla umpeen, ja katkerat kamppailut alkoivat pää-
puolustuslinjan asemista monikymmenkertaista ylivoi-
maa vastaan. Hyökkär'svaunut syytivät tultansa ja tor-
juntavälineiden puutteessx voivat huolettomasti a,iaa
asemiin ja aina tukilinjalle saakka. Joskus siitäkin ohi.
Jalkar'äki pääsi täten pureutumaan ampumahaudan
jätteisiin, hämärän saavuttua alkoi sinen vastaisku.
Asemat puhdistettiin tihollisista ja kaivettiin taas
auki. Seuraa'r'ana päir'äni jrtkui srma ohjelma, eikä
muutoste ollut odotertevissr. Tin.rä oli tavanmukaista
"hiljaiseloa", jostr r rin ilmoitettiin, että "hyökkäys
tor juitu".

Hr'ökkär'staunujen runsaslukuisuus antoi ajattele-
misen aihetta. Panssarintorjuntatykkejä enempää kuin
paljon muitakaan tykkejä ei ollut, mutta näiden
torjunta-aseiden puute oli jollakin korvattava. Vau-
nut kävivät yhä röyhkeämmin ryntäileviksi, ja mies-
voimin oli yritettävä niiden liikkumista rajoittaa. Er.
P 3:n 2. komppania sai tehtäväkseen tämän torjunta-
työn. Vaikka tehtävä ei ollut helppo, niin sittenkin
monet hyökkäysvaunut tapasivat kohtalonsa polttopul-
lojen ja kasapanosten ansiosta. Miehiltä vaadittiin ko-
via otteita taisteiussa näillä alkeellisilla r'älineillä
panssareita vastaan. Vihollinen käytti kaikki keinon-
sa saadakseen nämä kuopissaan kyyhöttär'ät suon.ralai-
set michet tuhotuksi. Se jopa suorastaan yritti päälle-
ajoa jauhaakseen telaketjuillaan torjuntamiehen murs-
kaksi. Poterossaan oleva mies sai pitää r'lransa, ettei
hän sellaiseen tilantceseen joutunut. Vihollinen ei
myöskään säästänyt ammuksia saadakseen pidetylai
torjuntamiehet matalina kuopissaan.

Tilanteet saattoivat joskus muodostua hyvinkin kiu-
sallisiksi kuopassa olevalle miehelle yrittäessään sel-
viytyä kan-rppailustaan näitä panssareita vastaan. Yksi-
näinen mies joutui 'r'iettämään hermoja repiviä hetkiä
polttopulloineen ja kasapanoksineen, jotka eivät si-
sältäneet muuta kuin rotulikappaleita käärittynä käsi-
kranaatin ympärille. Koko tekele saattoi hajota ko-
vassa heitossa vaarallisin seurauksin.

Erään torjuntamiehemme, korpraali Lääverin, pari
tuntia kestänyt kamppailu tuntui tavallista uhkaavam-
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Talvisodan hengen voima kuvasiuu ioukkoien kenttähortaustilaisuudesia

malta hänen jouduttuaan kaksintaisteluun erään hyök-
käysvaunun kaossa jouiukuun alkupuolella.

Taas oli tavanomainen hyökkivs kär'nnissä, ja pans-
sarit lähestyiyät. Torjuntamiehes olivat kuopissarn r'ä-
littömästi pääpuolustuslinjan takana. Jo aan.ruhämä-
rässä täytyi nämä poterot miehittää, sillä r'aloisana ai-
kana ei ollut mahdollista liikkua, ellei halunnut kra-
naattisadetta niskaansa. Hyökkäysvaunut ylittir,ät am-
pumahaudat kiivaasti tulittaen, ja suuri vaunun ru-
milus lähestyi poikamme poteroa. Hän seurasi silmä
kovana tilannetta odottaen sopivaa hetkeä lennättääk-
seen kasapanoksensa lähestyvään panssariin. Hyök-
käysvaunusta havaittiin silloin miehemme, sillä torni
kääntyi nopeasti ja tykin putki alkoi painua vaunun
lisätessä vauhtiaan kohti kuoppaa. Nyt olivat hetket
kalliita. Silmänräpäystäkään hukkaamatta lennätti poi-
kamme varmalla kädellään kasapanoksensa kohti vau-
nua ja painautui matalaksi poteronsa pohjalle odotta-
maan räjähdystä. Ilmeisesti vaunusta ei havaittu tätä
heittoa, sillä vaunu paransi vain vauhtiaan ja ehti pa-
rahiksi telaketjuineen kasapanoksen päälle sen rä-
jähtäessä. Muuten olisikin koko panos jäänyt tehot-
tomaksi, sillä heittomatka oli liian pitkä. Yaltava rå-
jähdys vapisutti jäätynyttä maata ja varisteli sitä kuo-
passa olevan poikamme niskaan. Vaunu oli tullut lii-
kuntakyvyttömäksi, sillä sen telaketju oli katkennut.
Se ei kuitenkaan syttynyt tuleen, vaan jdi muuten toi-
mintakykyiseksi.

"q;,1?l

Nyt alkoivat tuskalliset hetket, sillä vaunu aloitti
hirvittär'än tulituksen poteron suuntaan. Poikamme
loppu olisi ollut nopea, mutta vaunu oli ajanut liian
lähelle poteroa, joten tykin putki ei taipunut tar-
peeksi alas. Potero poikineen oli jäänyt kuolleeseen
kulmaan. Konekiväärit aloittivat kuitenkin sitä sin-
nikkäämmin syytää poteroa kohden sarjojaan. Jää\-
nyt maa esti aluksi luotien pääsemisen tarpeeksi alas,
mutta lohkeili vähitellen ja alkoi paljastaa kuopassa
olijan kypärää. Konekiväärisuihkut pyyhkivät kypä-
rän pintaa. Pian olisi loppu lähellä, mutta sitä ei aut-
tanut jäädä odottamaan.

Puukko aseeoaan poikamme alkoi kaivaa poteroan-
sa syvemmäksi kilpaa uhkaavan kuoleman kanssa. Kel-
lo oli vasta 14 ja pimeän tuloon aikaa pari tuntia.
Sitä ennen ei ollut mahdollisuutta tehdä mitään.
Hyökkäysvaunun lähelle ei ollut asiaa, sillä sieltä syy-
dettiin luoteja joka suunnalle epätoivon vimmalla.
Minuutit tuntuival suorastaan matelevan.

Mutta aika kului, ja vielä puoli tuntia, niin silloin
olisi pimeä ja ympärillä olevat poikamme, jotka seu-
rasivat jännittyneinä epätoivoista tilannetta, voisivat
pädstä apuun ja saada hyökkäysvaunun tuleen. Mutta
nyt tuli tilanteeseen ikävä yllätys. Suuri kivi ilmestyi
kaivajan tielle. Sitä ei voinnut kiertää. Kuoppa oli
jo muodostunut ihmeellisen näköiseksi konekiväärien
tonkiessa sitä kilpaa kaivajan kanssa. Taas alkoivat
suihkut pyyhkiä pitkin kypärän pintaa, mutta rohkea
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Summan miehiä Tålvisodan pakkasessa

poikamme ei menettänyt malttiaan. Hyökkäysvaunun
moottori oli käynyt koko ajan, ja vaunu olisi varmasti
tulenarka. Polttopullo vain valmiiksi, ja nyt sen on
osuttava oikeaan paikkaan. Salamana viuhahti poltto-
pullo ilmaan ja Läjahti vaunun kylkeen, joka samassa
hetkessä hulmahti valtavasti roihuten tuleen. Liekit
kohosivat korkealle, eikä yksikään vaunussa olijoista
pelastunut. Poikamme kömpi vaatteet hiestä likomär-
kinä ylös kuopastaan. Lähes kaksi tuntia kestänyt kai-
vaminen oli todella saanut "hien pinnalle".

Vuoden vaihtuessa ja tammikuun lähestyessä puoli-
väliään saimme tehtäväksemme suorittaa vähäisen par-
tiomatkan vihollisen puolelle. Vähäisen siksi, että koko
matka kestäisi vain yhden yön, joskaan tehtävän laa-
tua ei voinut sanoa vähäiseksi. Pikemminkin päinvas-
toin.

Talvisodan henki oli sikäli kuitenkin ihmeellinen,
että silloin ei mikään tehtävä runrunut mahdottomalta.

Vihollinen oli tuonut linjoille jälleen uusia tlkki-
pattereita ja sijoitellul niitä pitkin l\{unasuoo laitamia
ja kuivemmille saarekkeille suollakin. Näiden rykki-
pattereiden sijainnista olivat esimiehemme kiinnostu-
neita, etenkin majuri Kuiri, joka vastasi etulinjasta.
Mutta tämä tehtävä, näiden tykkipattereiden paikko-
jen tarkastelu oli vain vähäinen osa tehtävästämme,
jonka menomatkallamme voisimme suorittaa. Pääteh-
tävämme oli hiihdellä aina Perkjärven länsipuolella
olevan Vierustan hiekkakuopalle saakka ja tuhota siellä
olevat vihollisen 28 hyökkäysvaunua.*) Kun ottaa huo-
mioon, että vain 6 miestä valmistautui tähän partio-
matkaan, olikin heillä tehtävää tarpeeksi. Mutta innos-
tusta riitti ja kovalla touhulla panimme varusteitamme
kuntoon käärien käsikranaattien ympärille lujasti ro-

tulikappaleita. Muotoilimme ne mieleiseksemme ja va-

rasimme näitä I kappaletta mieheen. Kun vielä järjes-
timme saman verran polttopulloja mukaan, niin us-

koimme näillä saavamme vaunut tuholuiksi.
Talviyön pimeys oli täydellinen noustuamme oman

taisteluhautamme reunalle ja aloittaessamme matkam-
me ma,iuri Kuirin hyvän onnen toivotusten saattelc-
mina. Kersantti Jääskeläinen, joka tunnettiin yltiö-
päiseksi ja erittäin rohkeaksi mieheksi, oli määrätty

*) Luku 28 voi olla yhdistettävissä
sarivaunuihin. ioita esiintyi Summan
via määriä.
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T 28 nimisiin pans-
rintamalla huomatta-
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vanhimmaksi joukkoomme. Miinakentistä selvisimme
ennakkotietojemme perusteella ilman suurempia vai-
keuksia, samoin vihollisen etulinjasta. Matkamme jat-
kui pitkin Munasuon aukeita.

Runsaan kilometrin kuljetluamme olimme saaneet
jo monta rykkipatterin paikkaa selville suonlaidoilla.
Vihollisella ei ollut pelkoa suomalaisista lentokoneista
eikä liioin tykistöstä, ja sen mukaista oli heidän ole-
misensakin linjojensa takana. Suuria avonuotioita oli
tiheinä rivistöinä suon laitamilla, ja kauhea molotus
kuului majapaikkojen läheisyydestä. Mikä ihanteelli-
nen maali omille pattereillemme, jos ammuksia vain
olisi ollut.

Kiertelimme laajasti tällä aukealla suolla tykistö-
asemia tarkastellen ja "maihinnousun" mahdollisuutta
ajatellen. Ilutta suon laidoilla metelöivät viholliset
nuotioillaan eir.är antaneet siihen vielä tilaisuutta-
trIeillä ei m1'öskään ollut kiirettä, sillä vaunujen tu-
hoamisen päätimme suorittaa vasta aamuyöllä, vihol-
lisen valppauden ollessa heikoimmillaan. Hyökkäys-
vaunujen moottorien hurina kuului jo tyynessä yössä,
sillä jäärymisen estämiseksi niitä käytettiin alinomaa.
Toivoimme niiden olevan lämpöisenä, että paremmin
tuli tarttuisi pääs§ämme tavoitteeseemme. Yö ei vielä
ollut puolessakaan, ja voimme tehdä havaintomme rau-
hassa. Paksussa hangessa hiihtäminen oli myöskin täy-
sin äänetöntä, ja voimme liikkua aivan lähituntumas-
sa metsän laidassa olevan vihollisen majapaikkojen lie-
peillä. Ainoastaan tykkipattereiden avatessa tulensa
suon laidalla oli kiireesti painauduttava hankeen, ettei-
r'ät sotilaat havaitsisi meitä aukealta suolta. Joutuisim-
me ehkä näiden valtavien vihollisjoukkojen keskelle,
eikä se tuntunut houkuttelevan.

Aikamme hiihdeltyämme havaitsimme vasemmalla
olevan pitkän suolahdelman pistävän syr,älle metsän
sisään, ja kaikeksi onneksi emme myöskään havainneet
yhtään nuotiota tämän lahdelman pohjukasta. Päätim-
me suorittaa maihinnousumme sieltä ja metsän si-
sään päästyämme kääntää suuntamme tavoitettamme
kohti. Tykkipatteri avasi taas tulensa, ja me painuimme
hankeen. Mutta tässä suuliekin valossa näimme jotain
tavallisuudesta poikkeavaa suolla edessämme. Lahdel-
man poikki oli vedetty aivan kuin verkko. Tykistön
lopetettua ammuntansa l2ihdimme ottamaan asiasta sel-
vää. Tuntui suorastaan uskomattomalta, että tämä Poh-
jukka olisi varmistettu verkolla.



Pääsimme lähemmäksi, ja havaintomme oli oikea.
Suoranainen matto teräsverkkoa sulki nyt tiemme.
Verkko oli runsaat 4 metrid. leveä ja lähes metrin kor-
keudella hangen pinnasta ulottuen takareunassaan
maahan saakka lumen alle. Verkon takana kulkivat
vihollisen varmistusladut. Kirosimme näitä vihollisen
laitteita, sillä verkko olisi ehkä miinoitettu, tai ehkäpä
hälytyslangat kulkivat verkon sisällä. Mikäli yrittäi-
simme päästä yli, mikä ei suinkaan olisi vaikeaa, vi-
hollinen ehkä saisi hälytyksen. Varmistusladuista em-
me välittäneet, sillä metsään päästyämme olisimme
turvassa. Vihollisen hiihtotaito ei antanut aihetta huo-
lesfumiseen.

Tarkastelimme pitkään tätä ihmeellistä suojakeinoa
uskaltamatta sitä liikuttaa. Vasemmalla metsän laidas-
sa oleva tykkipatteri avasi taas tulensa, ja suuliekkien
valossa näimme tämän verkon jatkuvan tämän 700-
800 m levyisen aukean poikki aivan metsän reunaan.
Meillä ei ollut kuin yksi mahdollisuus. Oikealta nä-
kyvä metsän reuna oli ainoa kohta päästäksemme
eteenpäin. Aloimme varovasti lähestyä sitä.

Matkaa oli vielä jäljellä runsaat sata metriä suo-
jaavaan metsän laitaan, kun kuulimme jotain ääniä
menosuunnastamme. Metsän laidassa tuntui olevan vi-
hollisia, vaikka avonuotioita ei nZikynytkään. Vetään-
nyimme varovaisesti ja kaiken uhallakin päätimme yrit-
tää verkon yli. Joku poiistamme nousi suksineen ver-
kon päälle, mutta samassa ammuttiin valoraketit kum-
maltakin sivustalta. Painuimme hankeen odottamaan
seurauksia. Verkon liikkuminen oli aiheuttanut häly-
tyksen, kuten olimme pelänneetkin. Nyt alkoi kuulua
suksien rahinaa kummaltakin sivustalta verkon taka-
na olevilta tarkastusladuilta. Partionjohtaja antoi no-
pean kdskynsä vetääntyä latujen tuntumasta, ja nyt
yrittäisimme pädstä metsän suojaan vihollisen miehi-
tyksestä huolimatta. Vaikka tappelemalla, tuumaili
rohkea johtajamme.

Tuskin oli enää matkar 10C metriä suon laitaan, ja
varovasti hiihtäen uskoimme selviär'ämme. \/enäjän
kielen taitoiset poikamme saivrg ohjeensa, jos viholli-
nen alkaisi kysellä jotain metsän reunaa lähest)'essäm-
me. Jokainen oli valmiina äänetöntä toimintaa varten.

Mutta emme päässeet pitkällekään, kun havaitsim-
me, että meiltä ei kyselty henkilötietojamme. Metsän
laidasta aloitti vihollisen konekivääri yksinpuhelunsa
parin pikakiväärin säestyksellä, ja valojuovat piirteli-
vät kauniita kuvioitaan pään-rmc yläpuolella hangessa
maatessamme. Valoraketti nousi ilmaan, ja meidän oli
vaikea pysytellä näkymättömissä aukealla suolla. Valo-
raketin sammuessa porhalsimme pikavauhdilla pois
konekiväärin läheisyydestä. Nyt alkoivat suon laidat
elää. Vihollisia työntyi aukealle suolle molemmilta si-
Yustoilta. Tehtävämme tulisi jäämärin tältä yöltä, sillä
vihollinen osasi pitää \,aransa. Meillä oli täysi työ sel-
vi1'tyäksemrne pois näiden vihollisjoukkojen keskeltä.

Pidimme nopean tilanneneuvottelun, ja Jääskeläi-
nen rauhoitteli meitä omalla tutulla tavallaan:

- Hiihdellään vihoilisen joukossa, tulta ei avata
kuin äärimmäisessä tapauksessa, ja pimeässä voimme
vaikka haastella vihollisen kanssa heidän edes aavista-
mattaan, että olemme suomalaisia. Suolla hiihtelee sa-

toja miehiä, mutta kyllä sinne joukkoon sopii.
Lähdimme varovasti taas kohti linjojamme väistel-

len vihollisen partioita. Jouduimme kiertelemään suu-
ria mutkia antaaksemme vihollisen joukoille kuvan,

että olemme myöskin heidän kanssaan hakemassa suo-
malaista partiota. Meilta ei nytkään kyselty mitään,
ja lähestyimme hiljaa omia asemiamme. Aamuyö oli
jo pitkällä päästyämme vihdoin irroittautumaan vi-
hollisen joukoista, ja nyt lähestyimme omia asemiam-
me harmitellen huonoa onneamme.

Korsuun päästyämme teimme selvää havainnois-
tamme esimiehillemme, ja meihin oltiin tyytywäisiä
epäonnestamme huolimatta. Tarkemmin asiaa ajatel-
Ien olimme tyytyväisiä, sillä tehtävän täyttäminen ko-
konaisuudessaan olisi ollutkin suoranainen mahdotto-
muus Talvisodan henkeäkin a;'atellen.

Todelllsla ttsattumlatt klrfauutuukslstat
Heiniö: Häämarssi 650:-. Huovinen: Siintävät vuorel
550:-. Kemppinen: FK-lentue 900:-. Leinonen: Koh-
lalo miesiä kuliettaa 950:-. Linna: Täällä Pohianfäh-
den alla I 950:-. Sankari: Ettei teiiä iuomittaisi
650:-. Waltari: Valtakunnan sa aisuus 950:-. Cloete:
Naamio 700:-. Gerlach: Petetfy armeiia ll00:-.
Godden: Viherluumuien kesä 600:-. Lampedusa: Tii-
kerikissa 800:-. Winion: Liilyimme loivastoon 800:-.
Sorjon kokonoishinto kongoss. !-X ! I 9600:-
Tilaan y ämainitut WSOY:n kiriai 900:- mk:n kuu-
kausimaksuin. Tilatlaessa ei rahaa. Lähetys rahtikuluitta.

da ör n,r'
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f . sARNO
Runeberginkafu 25 A 23, puh.444 315 Halsinki.
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KOSKÅ olin syntynyt Rajajoen varrella ja siellä kas-
vanut, oli luonnollista, että niin minä kuin melkein
kaikki reserviläisetkin saimme jäädä kotipaikoillem-
me ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Kotikyläni si-
jaitsi entisen Teri.joen kunnan Haapalan kylässä, joka
rajoittui itäiseltä puoleltaan Rajajokeen ja josta lähim-
mälle rautatien asemalle Kellomäelle oli matkaa 4 ki-
lometriä.

Osa saamastamme käskystä kuului muistamani mu-
kaan näin: "Jiätte kotikyläänne, määrätään 1. Raja-
komppaniaan, ilmoittauduttava kyläpäällikölle. Tar-
kemmat ohjeet myöhemmin".

Tämä käsky saapui meille jo jonakin lokakuun al-
kupäivänä. Kun kylämme sijaitsi aiva.n rajalla, eva-
kuoitiin meidän perheemme ja karjamme jo aikaisin
eli noin 10. päivän paikkeilla lokakuuta. Vain rne re-
serviläiset jäimme paikalle. Tehtär.ä, johon viipymättä
jouduimme, oli rajan vartiointi ja siihen liittyr'ät muut
tehtävät. Schän oli meille perin tuttua, sillä sitä olivat
tavalla taikka toisella useimmat meistä tehneet jo pari-
kymmentä vuotta.

Mieltä ylentävältä ei partiointi rajanpinnassa kuiten-
kaan tuntunut, sillä kylmät talot, eloton elämä ja syys-
pimeät yöt muistuttivat meitä omaisista, ja huolien
painaessa tuntui oman kotipihan sivuuttaminen vie-
lä taakkaa Iisäävän. Mutta surku ei auitanut. Oli suo-
ritettava meille asetettu tehtävä niin hy.r'in, ettei pie-
nintäkään valituksen aihetta puoleltamme saanut ilme-
tä vastapäätä oleville naapureille. Me suoritimme teh-

1ävämme hiljaisesti ja varoen, ja erikoisesti olimme saa-

neet sellaisen käskyn, että kaikkien tuli välttää esim.
ampumista. Ampuma-asetta sai käyttää vain sellaisessl
tapauksessa, kun oma henki oli kyseessä, ja vaikka
naapurin puolelta meitä ammuttaisiin, ei siihen saar.rut

vastata, ei sittenkään, vaikka pienempi miesmäärä 1'lit-
täisi rajan tiedustelu- tai muissa tehtä\'iss:i. Tuli yrit-
tåå ottaa sellaiset kulkijat vangiksi, mikäli sai, tai hä-
lyttää apua lähimmältä vartiolta.

Jos meillä suoritettiinkin rajanvartiointi ja kaikki
siihen liittyvät tehtävät varoen, hiljaisen rauhallisesti,
muodostui tehtävä melkein kuin rintamalla varuillaan
oloksi. Sen sijaan ja varsinkin öisinä aikoina oli naa-
purin puolella touhua sitä enemnlän. Suuret valon-
heittimet katkoivat valollaan klpeahkoa kannaste pit-
kin ja poikin, erilaiset valoraketit kertoivat omaa kiel-
tään, tankkien, traktorien ja kuorma-auto jen kolina
piti meidät hereillä silloinkin, kun lepo olisi ollut
tarpeen ja siihen vähän tilaisuutta. Aamunsar,§tuk-
sessa ja varsinkin viimeisinä viikkoina näki pitkin ra-
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Mainilan kylän ympärisfö

jaa savuja melko lähelläkin rajaa. Tästä saamamme
käsityksen mukaan oli siellä ollut runsaasti joukkoja
majoitettuna. Päivisin taas lentokoneet lensivät mel-
kein jatkuvalla syötölla \'älittämättä vähääkään rajasta
eikri niitä koskaan ainakaan raiella saanut häiritä, sillä
tällainen olisi voitu selittää rajanloul:kaukseksi. Kan-
nas oli jo ikään kuin heikäläisten hallussa. Ratsu-
miehet tulivat joskus sellaisella rytinällä iokivarteen.
että oli tekemistä hevosten pysäyttämisessä .jokipen-
kereessä. Joskus sieltä käytiin joukolla mittailemassa
Rajajoen syryyttä.

Kun tätä kaikkea oli kestänyt noin 1 1 2 kuukautta,
tuli kuuluisa "Mainilan laukausten" vllätys. Miten
tämä tapahtui, se lienee melkein jokriselle suomalai-
selle täysin selr,ä, mutta k:-rrottakoon tapaus vielä
kerran niitten miesten näkemlnä jr kuulemana, jotka
itse ovat olleet silloin prik:lh 1e jotka michet jo ensi-
askeleistaan lähtien ovet saaneet tottua tykistön am-
muntaan rajrllr.

Kenttär.rrtiomme sijaitsi Haapalan kylän pohjois-
päässä marnrilielijä Juho Kostiaisen perikunnan ta-
lossa ja toinen osa Juho Kustaanpoika Pulfisen talossa.
trIolemn.rista trloista oli vajaa 1 kilometri matkaa val-
takunn.rn rajalle eli Rajajaoen rantaan. Marraskuun
26. päir'än ramuna saimme tietää, että Terijoen seu-
r.rkunnrn kirkkoherra Väinö Mutru .ja rajaseutupastori
Horti tulevat pitiimään vartiollemme kenttähartauden
seman päir'än iltapäivällä ehkä 1r-16 välisenä aika-
n3. r\Ienin heitä vastaan Kuokkalan-Kivennavan
maantielle, joka tie siltä paikalta on vajaan puolen
kilometrin päiissä Rajajoesta ja jolta tieltä näkryäi-
s11's nrapurin puolelle oli melkoisen hyvä siitä huoli-
matta, että kello oli jo silloin ehkä yli t:.

Odotellessani pappeja kiintyi katseeni naapurin
puolelle, kun kuulin muutamia tykin tai kranaatin-
heittimen lähtölaukauksia. Hetken kuluttua kuulin
ammusten räjähdykset Somerikonmäkien suunnasta,
lähinnä ehkä Jäppilän sillan paikkeilla, kuten silloin



heti arvelin, eli paikassa, jossa Jääkäripataljoona t:n
alokkaat saivat vuosittain ns. rajakasteensa. Luulin
sinä hetkenä, että tarkoituksena oli ollut ampua Suo-
men puolelle, mutta todennäköisesti laukaukset jäivät
hieman lyhkäisiksi.

Pian sen jälkeen pastorit Mutru ja Hotti tulivatkin
Kuokkalan suunnasta polkupyörillä. Kun siinä vielä-
kin katselin yllättyneenä naapurin puolelle, kysyivät
tulijat kuulumisia ja huolestumisen syytä. Kerrottuani
viimeiset kuulumiset ilmoittivat hekin kuulleensa sa-
mat laukaukset kiinnittämättä kuitenkaan niihin suu-
rempaa huomiota, mutta epäilivät, kuten minäkin, että
laukaukset voivat tulla Suomen puolelle.

Asia selvisi melko pian, sillä yksi pysyväinen tark-
kailu- ja havainto'r.artiomme oli ns. Somerikonmäellä,
iosta Raiaioen rantaan oli matkaa vain vajaa 100 met-
riä. Vastakkaisesta mäkirinteestä alkaen leviävät Mai-
nilan alavat pellot, joihin näköala vartiopaikalta oli
erittäin hyr'ä. Vartiovuorossa oli sillä kertaa Haapalan
kylän oma poika, reserviläinen korpraali Toivo Hän-
ninen. Hänen vartiovuoronsa päätyi kello t6, mitä
ennen laukaukset kuului.r'a6 ja ammukset putosivat
avopellolle. Hän kertoi: Ennen laukauksia oli pelto-
aukeamalla pienempi joukko venäläisiä sotilaiti joko
harjoitustehtä'r'issä tai muuten. Miesten luo ajoi rat-
sastaen ratsusotilas, joka todennäköisesti kehotti heitä
heti poistumaan. Niin tapahtuikin, sillä miehet läh-
tivät kiireesti metsikön laitaan eikä sen jälkeen jäänyt
peltoaukeamalle ketään. Sen jälkeen noin 10 minuutin
kuluttua hän kuuli Valkeasaaren suunnalta useita läh-
tölaukauksia, joiden kranaatit räjähtivät edellä mai-
nitulla paikalla. Muutamien minuuttien kuluttua tuli
sama joukko paikalle tuloksia tarkastamaan.

Saman kertomuksen toisti myös Onni Savolainen,
joka tuli vuorolleen kello t6 vapauttaakseen edellä
sanorun Toivo Hännisen. Hänkin ehti nähdä sen,
että miehet tarkkailivat ammuskuoppia pellolla aavis-
tamatta vielä silloin, mitä laukausten takana mahtoi
piillä. Onni Savolainen oli myös Haapalan kylän poikia
ja pystyi arvostelemaan lähtölaukausten suunnan.

Saman havainnon tekivät monet kymmenet suoja-
joukkoihin kuuluvat raja- ym. miehet, jotka sillä ker-
taa olivat rajalla partio- ym. tehtävissä. Ammuttujen
laukausten lähtöpaikoista pystyttiin silloin meitä kuu-
lusteleville viranomaisille sanomaan melko tarkasti
lähtöpaikat ja oltiin yksimielisiä siitä, että ammutut
laukaukset lähtivät Venäjän puolelta. Tämän ovat va-
kuuttaneet vieläkin kaikki ne, jotka tällä alueella olivat
rajatehtävissä.

Sanottakoon vielä, että tarkkailu oli melko help-
poakin, sillä koko ikänsä rajalla kasvaneina nämä
miehet olivat saaneet tottua tykistöammuntaan. Sitä-
hän venäläiset joukot varsinkin merenpuoleisella ra-
jallamme, vain 3 kilometrin päässä merenrannasta,
harjoittivat säännöllisesti kesäisin, jolloin rantahuvi-
loiden ikkunat monet kerrat menivät ammunnasta
pirstaksi. Maarajan toiselta puolelta tykistöammuntaa
kuultiin sen sijaan normaaliaikoina melko harvoin, ja
siksi tällä kertaa ammutut laukaukset kiinnittivä1 ta-
vallista enemmän huomiotamme.

Seuraukset saimme kokea jo muutaman päivän ku-
luttua, sellaiset seuraukset, jotka koko Suomen kansa
sai surukseen tuntea ja joista alkusJy tahdottiin vie-
rinää meidän kannettavaksemme.

Tuusulassa, joulukuun §. p:d)vänä 19J9.

Tiloo, lue, seuroo!

- moon suurin, tiloojien
lehti, 15 loojoo numeroo

moksomq tekstiiliolon
v uod esso

rttIIO\/i-
VIESTI
- moon oinoo muoviolon ommottilehii, ilmestyy
kerron kuukoudesso

DrESEl4ffii;
- dieselolon oinoq ommotlilehli moossomme,
ilmestyy kerron kuukoudesso

Ti lottovisso kirjokoupoisto loi suoroon kuslonlo-
jolto os. Unioninkotu 10 B 25, Helsinki
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! Asfolttilollioito: "Heovy Duty"
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tt Kottohuopoo: Pikipoiko

t Tosokoltojo : Termivent
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- Nimimerkki "Väns k i ä" pyydetään ilmoit-
tamaan nimensä ja osoitteensa palkkion suoritusta
varten. 

*

- Kaskun kirjoittajaa I. Ko s k i s t a pyydetään
ilmoittamaan osoitteensa.

*

- Herra Kauko Varomaa pyydetään il-
moittamaan osoitteensa.

*

- Pyydetään, että nimimerkki K. J - nen il-
moittaisi osoitteensa Kollaata koskevan kirjoituksen
johdosta.

*

E3E[3§E3 AB8§[rtr&B
- rniehet kertovat

VL.IOSII KERRAN I 9 59 I<ANNET
Lehtemme konttorissa on saatavissa vuoden 1959 vuosi-
kertaa varten kovapahvikannet, joihin numerot voidaan
kiinnittää yksinkertaisella mekanismilla. Hinta 200 mk.

Postitse lähetettäessä peritään molemmista kansista lisäksi
postikulujen korvaamiseksi 50 mk sekä ellei raha seuraa
tilausta, 30 markan postiennakkon.raksu.

suomalainen
autohuolto\)q
unr(lrr

lu ntee porhoilen Suomen lolven
vqolimuksel jo huoltoo ojoneu-

vonne sen mukoon.

Kansikuva
Etulinjan vartiomiehiä öisen metsän keskellä.

NUME,RO 2 n KIRJOITUKSET

Reino Kalervo

TALVISODÅN ANKARAT TUHOTAISTELUT
LAATOKAN KOILLISPUOLELLA

Reino Simonen

UNOHDETUT

Heikki Virtanen

SOTAMIES VILJO VÅTTÖ. .\{IES. .TOKÅ
HÅLUSI OLLA VII\fEI\E\

Nlatti ,\Iikkola

KOHTÅLO\ SÅÅTTO VII osa.

llarni Han'io
VIIPURIN PUOLUSTAJIÅ I osa

[Jrpo Arhosuo

TALVISODAN HENKEÄ

E. Nikkanen

MAINILAN LAUKÅUKSET ....,

Aikokouslehdessö "Konso toisteli -miehet ker-
tovot" julkoistujen kirioitusten, korttojen io
piirrosten osittoinenkin !oinoominen io iulkoi-
seminen on kielletty ilmon toimituksen lupoo.
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'*
on koikki luvollislo - 

jo kyllö noiset tietövöt mikö
tehooo rokkoudesso 

-tretenkin eri nomoinen, mou-
kos jo moistuvo purkkikohvi.
Kohvin oilo jo hieno moku söilyy muuttumottomono
voin ilmoiiiviissö pellirosiosso, jo voitte iise lodeto

- kyllöpö purkkikohvi moistuu ...

Purkkikahvla - slinäpä set

Voin pettiro-
sioon pokottu
kohvi on sitö
milä sen pi-
töökin ollo I

Vorn pelliro- Ruotsin koh-
sio sonoo ku- vrsio on yli
lullojolle, ettci 407 jo USA:n
kohvi on to- ylr 50 /" po-
dello tuorettol kottu peltiin I

purkkikah"t E arkipäivän

ONNENKAHVI
Hyvcin kohvin yslöville loivovot noutinnollisio
kohvihetkiö moomme johlovot poohtimot jo

Oy G. W. Sohlberg Ab.

KRUU NA
YAI

KLAAYAI
Joudutleko Tekin ioka kuukausi saman vai-
keuden eteen: ilmaantuu "ylimääräisiä" me-

noia ia maksuia. Miien saada rahat silti

riittämään seurdavaan tilipäivään saakka?

Kiusailinen pulma, iosla on päästävä.

Palkka pankkiin-meneielmä tarkoiliaa, eitä
tilipäivänä iätätte tilillenne sen osan pal-
kasia, ioia eite heti tarvitse iuokseviin me-

noihin. Aina tarpeen tullen nostatte pieniä
eriä iililiänne. Menetelmä tasaa rahankulu-
iuksenne ia kerää "kivultomasfi" Teille pie-
nen vararahastonkin, esim. laskupäiviä var-
ien.*) Palkka pankkiin on myös tie tavoit-
ieiden toteuttamiseen.

*) Yhdyspankkiin voiite suoritlaa .hyvin monen.
laisia moksuia.

YHDYSPANKKI
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Vanhan Yalssin uusi tahti
Kylissä ja kaupungeissa, kaduilla ja maanteillä soi

vanha valssi uudessa tahdissa. Miksipä tätä vauhdin
ja pakoputkien laulua muuksikaan voisi kutsua kuin
Kiihtyväisyydeksi? Tavanomainen ,/4 rahlii on kui-
tenkin saanut väistyä kahden tahdin tieltä.

Tämän valssin nopeassa tahdissa surisevat vihaisen

ampiaisparven tavoin niin arvokkaat herrasmiehet

kuin nuoret konttoritytöt, ostoksillaan pyörivät per-

heenäidit ja eläkkeellä olevat vanhukset. Moottori-
teollisuus saa kiinnittää hattuunsa voiton merkiksi
uuden, loistavan sulan. Pienet ,ja kevyet kaksitahtiset

kulkuneuvot ovat erinomainen teknillinen ja sosiaali-
nen saavutus. Niissä heijastuu Teidänkin pyrkimyk-
senne miellyttävä,mpään elämään.

Mutta tämä nuoruuden huoleton valssi katukivityk-
sellä tuo mukanaan omat pulmansa. Lujilla oleva

kaksitahtimoottori vaatii hyvän voitelun ja erikois-

öljyn. Shellin tutkijat ovat perehtyneet tähänkin

kysymykseen. SHELL 2T Tu,o Stroh,e Oil on juuri
2-tahtimoottoreita varten kehitetty erikoisöljy. Se

täyttää mopedien ja ,moottoripyörien, scoottereiden ja

autojen 2-tahtimoottoreiden suurimmåtkin vaati-

mukset.

SHELL toivottaa tervetulleiksi kaikki nämä "joka-

miehen kulkuneuvot" ja onnittelee niiden kehittäjiä.

SHELL zT Two Stroke Oil on Shellin lahja näiden

kätevien kulkuneuvojen käyttäjille.

- siitä voitte olla varma

lrtonumero 70 mk Helsinki 1960 - Sonomq Orokurh,'5 I


