
I3BNSA TPBTSTtr&T
r rrriehet kertovat

N:o ll l€1G.2

p

F.$iu*

*..

..-..i&ffit
"ffi.

*%

ffi'+i: &: 6§

"$i ,

'i
,*

t
1



n i m ikirj oituksellanne

kun lbi llii on YHDY§PANKIN

shekkivitrko

Yhdysponkin shekki on kötevci joko tilqnteen

moksuvciline. Teidön ei torvilse enöö ollq riippu-

vqinen köteisvoroisto - voitie moksoq kqikki os-

toksenne, loskunne jo muut moksunne Yhdyspon-

kin shekillci. Shekkiiili Yhdysponkissq onloo Teille

vormuuttq, joustovuutio jo moksuvolmiultq.
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StrLKÄRANKA

KANTA-ÅLIUPSEERISTOA sanotaan usein at-
meijan selkärangaksi, sillä niin suuri sen merkitys
on armeijan pystyssä pysymiselle.

Kanta-aliupseerit ovat vanhastaan toimineet pää-
asiassa varusmiesten lähimpinä johtajina, koulutta-
jina ja kasvattajina sekä erilaisissa huolto- ja toi-
mistotehtävissä. Årmeijan teknillistyessä tarvitaan
yhä enemmän heitä moninaisen kaluston ja muun
materiaalin käyttöön, hoitoon ja korjaukseen. Joh-
taja- ja kouluttajatehtäväkin edellyttää useimmi-
ten myös teknillistä asiantuntemusta, joskus hyvin-
kin monipuolista ja perusteellista. Mainittakoon
tässä esimerkkinä vain panssarivaunun johtaja, jon-
ka on hallittava kymmeniä miljoonia markkoja
maksavan vaununsa monimutkainen rakenne aseis-
tuksineen ja viestivälineineen sekä kyettävä kou-
luttamaan sen miehistöä ja johtamaan sitä taiste-
lussa.

Nykyajan asevelvollinen nuoriso ei ole tottunut
kunnioittamaan ikää enempää kuin sotilasarvoa-
kaan, eikä se yleensä paljonkaan piittaa ulkonai-
sesta arvovallasta, mutta hyvälle ammattitaidolle ia
pätevyydelle se kyllä osaa antaa arvoa. Aliupseerin
on jo senkin vuoksi hallittava kaikki tehtäväpiiriin-
sä kuuluvat asiat perusteellisesti ja varmasti. Hänen
tulee olla käytökseltään moitteeton, omata ainakin

alaistensa keskitasoa vastaava yleissivistys ja pettä-
mätön ruumiillinen kunto. Kuten upseerilta vaadi-
taan aliupseeriltakin ennen kaikkea oikeaa luon-
teenlaatua. Tinkimätön velvollisuudentunto ja luo-
tettavuus kaikissa olosuhteissa ovat aliupseerin par-
haita ominaisuuksia.

Aliupseeri joutuu alituiseen olemaan ikäänkuin
puun ja kuoren välissä: toisaalta hänen jokaista as-

keltaan ja tekoaan seuraavat lakkaamatta alaisten
armottoman kriitilliset silmät, toisaalta hän on esi-
miestensä tarkkailun ja ohjailun kohteena. Kanta-
aliupseerin asema on siten erittäin vaativa ja var-
keakin, mutta oikein hoidettuna se on myös kiitolli-
nen,

Ennen sotia meillä oli hyvin koulutettu, ammat-
tiinsa kiintynyt ja yleistä arvonantoa nauttiva kanta-
aliupseeristo, mutta sodat iskivät sen riveihin am-
mottavan aukon. Sen kärsimistä tappioista ei liene
laadittu virallista tilastoa, mutta emme erehtyne
paljonkaan väittäessämme, että ne olivat suhteelli-
sesti suuremmat kuin minkään muun henkilöryh-
män. Kun lisäksi sadoittain sodassa kunnostautu-
neita ylennetliin upseereiksi, oli rauhan tultua van-
hasta koetellusta kanta-aliupseeristosta vain rippeei
jäljellä.

Sodan jälkeisissä sekavissa oloissa oli kykenevän

t--
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ja tehtäviinsä vakavasti suhtautuvan täydennyksen
saanti vaikeaa, mutta elämän tasaantuessa alkoi
alalle pyrkijöiden määrä ja laatu nopeasti kohota.
Nykyään pystytään vapautuvat toimet täyttämään
välittömästi 

- tavallisesti joukko-osaston omilla
kasvateilla - 

ja valinnan varaakin on. Muutoin oli-
sikin jatkuvan upseeripulan vallitessa tilanne muo-
dostunut aivan kestämättömäksi.

Kanta-aliupseeriston peruskoulutus kestää vuo-
den. Puoli vuotta kestävän ensimmäisen jakson
kaikki käyvät Lappeenrannassa sijaitsevassa Kanta-
aliupseerikoulussa. Sen ohjelmaan sisältyy sellainen
aliupseerin pohjakoulutus, joka on yhteistä kaikille
aselafeille, sekä runsaasti yleissivistäviä aineita, ku-
ten äidinkicltä, matematiikkaa, isänmaan historiaa
ja kansantalor-rtta. Niinikään puoli vuotta kestävällä
toisella jaksolla annetaan oppilaille oman aselajinsa
koulutus. Jalkaväen miehet saavat senkin Kanta-ali-
upseerikoulussa, muut vastaavasti Tykistö-, Pio-
neeri-, Viesti- ym. kouluissa.

Åliupseerin opintie ei pääty peruskoulutukseen,
vaan jatkuu koko palvelusajan. Siihen kuuluu
joukko-osastoissa säännöllisesti tapahtuva suunni-
telmallinen jatkokoulutus sekä erikoiskurssit ja
muut koulutustilaisuudet. Edellyttäen että asian-
omainen aliupseeri hankkii itselleen tarpeellisen
oppikoulusivistyksen, hän voi saada reserviupseerin
tai aktiiviupseerinkin koulutuksen. Teknillisellä ja
huoltopuolella koulutuksen huipun muodostavat
taasen erilaiset teknikkokurssit, joilla koulutetaan
eri alojen sotilasteknikoita.

Meille on kasvamassa vanhojen veteraanien rin-
nalla uusi tehtäväänsä innostunut ja hyvin koulu-
tettu kanta-aliupseeristo. Sen pääosa on nuorta ja
kehityskykyistä ainesta, joka varmaan tulee kun-
nialla selviytymään vaikeasta ja tärkeästä tehtäväs-
tään.

R,M,^^rrr^.l ,

L..P. SAARINEN

1. oso

PIITSOINOJAN taistelu oli päättynyt suomalais-
ten kiistämättömään torjuntavoittoon. Tästä huo-
limatta perääntyivät eversti A. R. Sainion komen-
taman JR 36:n joukot toistaiseksi selvittämättö-
mästä syystä paonomaisesti Loimolaa kohden 4.12.
1939 pi;neän tultua. Perääntyminen oli niin noPeaa,

että kosketus katkesi. Vihollinen seurasi jäljessä
niin verkalleen, että sen etumaiset osat saaPuivat
Kollaan joen puolustusaseman eteen vasta aamu-
yöllä 7.12.39.

Tuo metrin levyinen puropahainen, Kollaanjoki,
mainittiin ensimmäisen kerran juuri Piitsoinojao
tapahtumien yhteydessä, ja puolustus siirtyikin sin-
ne sattumalta, ikäänkuin vahingossa. Kukaan ei
vielä silloin aavistanut, että tuon pienen puron nimi
tultaisiin ikuisesti, vieläpä kultakiriaimin paina-
maan sotahistoriaan. Eihän oltu aiateltu, että Kol-
laanjoki tulisi konsaan näyttelemään mitään osaa so-
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Tolv
dankäynnissä. Eikä sitä oltu tämän takia juuri min-
kään vertaa varustettu. Jokunen piikkilankaestePät-
kä sekä muutamal rautatien ja maantien varressa
olevat kivilohkareet antoivat sentään eksyttävän
kuvan muka varustetusta puolustusasemasta. Tänne,
Kollaanjoen läosipuolelle oli everstiluutnantti §7.
Teittisen komentama JR 34 vetäytynyt lepoon kes-

tettyään raskaat viivytystaistelut Suojärvellä. Mutta
sen viimeiset miehet olivat tuskin saaneet telttansa
pystyyn, kun heidät hälytettiin uutta hyökkäystä
torjumaan.

Kollaan puolustamista varten oli everstiluutnantti
Teittisellä käytettävänään neljä pataliooaaa ja kaksi
patteristoa - 

joista toinen vaiaa - sekä panssari-

,una.
Kohta kun joulukuun 7. päivä valkeni, venäläi-

set ryhtyivät vahvoin voimin hyökkäämään rauta-
tien ja maantien välillä. Erityisen ankara oli pai-
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l2.D,n komentoio, eversti L. Tioinen {o:k) io JR 34:n komenroio, everstiluutnontti W. Teiliinen Loimolosso

sodon Kolloo
nostus maantien varrella, koska siellä panssarit
pyrkivät läpimurtoon. Lähestyessään jonossa ajaen
pitkin viivasuoraa maantietä ne muodostivat herkul-
lisen maalin tykistölle, joka oikopäätä romuttikin
kolme vaunua. Tämän havaitessaan muut pyörsivät
kiireesti ympäri ja poistuivat taistelukentältä. Jal-
kaväki sen sijaan pyrki itsepintaisesti eteenpäin,
mutta pysäytettiin sekin puolustusaseman eteen.
Iltaan saakka riehui taistelu, kunnes vihollinen huo-
mattavia menetyksiä kärsittyään pimeyden suojassa
irroittautui ja vetäytyi lähtöasemiinsa. - Kollaa
oli kestänyt ensimmäisen tulikokeensa!

Niin ankaralta kuin tämä ensimmäinen hyök-
käys oli puolustajista tuntunutkin, se oli vihollisen
taholta ollut vain väkivaltaista tiedustelua.

Jo aamuhämärissä alkoi uusi tulivalmistelu,
mutta eilisestä kokemuksestaan viisastuneina venä-
Iäiset olivat nyt levittäneet rintamansa miltei 4 km

levyiseksi, Koivujärvestä aina Kollaanjärven puoli-
väliin saakka. Painopistesuunnassa, keskustassa,
jossa majuri I. Salovaaran ll/JR 34 ja kapteeni N.
Pietiläisen IIIlJR 34 taistelivat, hyökkäys nytkin
lyötiin takaisin, mutta vasemmalla siivellä syntyi
hetkellinen kriisi, kun vihollinen pyrki Kollaan-
järven pohjoispään kiertäen kapteeni J. B. Jauhiai-
sen komentaman II/JR 31:n selustaan. Puoleenpäi-
vään mennessä tilanne sentään täälläkin selvisi, ja
venäläiset heitettiin vastaiskulla takaisin järven itä-
puolelle.

Rautatien eteläpuolella, jossa taisteli kapteeni

J. O. K. Ahteen IIIIJR 35, ei tyydytty ainoastaan
torjuntaan, vaao siirryttiin häikäilemättä vasta-
hyökkäykseen. Menestys seurasi rohkeaa yritystä,
ja rintama työnnettiin siellä suurella suoalueella
oleville harjanteille, kauas Kollaanjoen itäpuolelle.

Puolustusvoimina oli Kollaan asemissa edellä
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Kolloon rinl,omo 14.12.39 everstiluutnontti Teittisen komentomon, viideksi potolioonoksi vohvennetun rykmentin puolustomono

mainittujen lisäksi panssarintorjuntaa varten yksi
pst-tykki. Tukitykistön muodostivat I/KTR rz ko-
mentajana kapteeni A. J. Laurikainen ja III/KTR
12 (vajaa) komentajana kapteeni S. Jyllin-Korpi.
Puolustusta tuki lisäksi panssarijuna. Vasenta sivus-
taa suojasi Kontron kylään työnnetty JR 36:n
komppania.

Mainittu joulukuinen perjantai oli merkitykselli-
nen päivä muussakin suhteessa. Juuri tänään (8. 12.
1939) teki IV AK:n komentaja, kenraalimajuri J.
§7. Hägglund päätöksen vastahyökkäyksestä Siiran-
tien maastossa Uomaan kautta etenevien vihollisvoi-
mien oikeaan sivustaan. Edellytyksenä oli passiivi-
seksi jäävän Kollaan rintamanosan uhkarohkea hei-
kentäminen. Jokainen liikenevä mies oli saatava
mukaan hyökkäykseen. Kukaan ei saanut jäädä toi-
mettomaksi, kun IV ÅK kävi taisteluun elämästä
ja kuolemasta Pitkärannan valtavien venäläislau-
mojen kanssa. Kollaan puolustusryhmitys järjestet-
tiin nyt sellaiseksi, jona se säilyi joukkoja vaihtaen
rauhan tuloon saakka.

374

Äärimmäisenä oikealla suojasi Kollaan rintaman-
osaa majuri Y. Valkaman komentama, vahvennettu
l/JR 34 puolustamalla Polvijän'en-Saarijärven
kapeikkoa. Se piti myös yhteyttä etelämpänä taiste-
leviin 13.D:n joukkoihin. Pataljoona Valkama par-
tioi niinikään Ulismaistet laajaa korpialuetta.

Kollaan asemien edessä olivat nyt )6.D:n ryk-
mentit 132 ja 184. Joulukuun p. päivänä sinne
ilmestyi myös venäläinen JR 37, ja vangit kertoivat,
että taempana oli kokonainen uusi divisioona.

Taistelu Kollaasta kiihtyi päivä päivältä, läpi-
murtoyritykset voimistuivat samassa mitassa. Ty-
kistötuli myllersi asemissa, mutta ulottui myös
kauas selustaan. Vihollislentäjien pommitukset oli-
vat jokapäiväisiä, huoltotiet saivat osansa, samoin
takamaaston kylät ja Loimolan, Kartohjoen sekä
Roikonkosken rautatieasemat. Vauriot jäir,ät kui-
tenkin ällistyttävän vähäisiksi. Komeat hongat vain
katkeilivat kuin tulitikut, ja metsät muuttuivat ry-
teiköiksi.

Myös vihollisen jalkaväki rynnisti entiseen tyy-



liinsä panssarikilpien ja hyökkäysvaunujen suoiassa
tiheinä laumoina, tullakseen kerta kerralta torju-
tuksi. Sen menetykset olivat tavattomat, mutta
niistä ei piitattu. Loimolaan piti päästä, maksoi
mitä maksoi.

Yli joulukuun puolivälin jatkui vihollisen her-
Paantumaton painostus. Tykistötulen jyly kantau-
tui kauas, aina Suistamolle saakka, jossa kenraali
Hägglund huolestuneena seurasi Kollaan joukkojen
epätasaista kamppailua. Hän keräsi joulukuun L2.
päivänä voimiensa viimeisetkin rippeet, vähemmän
taistelukelpoisen kenttätäydennyspataljoonan ynnä
100 suojeluskuntalaista ja lähetti ne Loimolaan -mutta niitä ei tarvittu, Kollaan miehet kestivät
ilman näitäkin.

Tykistötulen lakkaamaton pauhu kantautui myös
kaukana etelässä taistelevan sisardivisioonan, L3.
D:n miesten korviin. He kuuntelivat sitä kuulaina
pakkasöinä yhäti lisääntyvää jännitystä tuntien. Jos
se alkaisi siirtyä länteen päin, silloin heidänkin
asiansa olisivat huonolla tolalla. Mutta se ei siirty-
nyt - Kollaa kesti !

Joulukuun 11. päivärÄ saavutti kriisi huippunsa.
Silloin todettiin, ettei suomalaisten vastahyökkäys
Siiran tiellä ollut johtanut toivottuun tulokseen.
Vihollista ei oltu järkytetty, se rynnisti edelleen
rajusti 1.3.D:aa vastaan Syskyjärvellä, pääsi sisään-
murtooo ja läpimurtoon saakka. Ikäänkuin tuossa
ei vielä olisi ollut kylliksi, 12.DE ilmoitti puoles-
taan, että Koivujärven eteläpuolitse oli melkoisia
vihollisvoimia etenemässä Kollaan selustaan, Loi-
molaan.

Nyt kaipasivat sekä Syskyjärven että Kollaan rin-
tamanosat nopeasti vahvennuksia. Ainoa mahdolli-
suus oli ottaa ne vastahyökkäysjoukoista, ja vasta-

lll/JR 35,n komentoio, kopieeni J. Ahde, ioko toimi Kolloon
rintomon öörimmäisellö oikeollo siivellä, ontcmosso hiihto-
portiolle käskyä

hyökkäys piti keskeytää.. - Majuri T. Hassisen
komentama I/JR 35 kuormattiin autoihin ja kiidä-
tettiin Kollaalle. . .

Nousten ja laskien, kuten vuorovesi, riehui tais-
telu Kollaasta yötä päivää, kunnes vastustaja lopul-
takin näki toiveensa turhiksi. Vasta silloin alkoi
rynnistys vähin erin laimeta, ja joulukuun 18. päi-
vän jälkeen hyökkäykset tyystin päättyivät. Vain
tykistötuli jäi enää jyrisemään.

Kollaan rintama oli läpäissyt ensimmäisen todel-
lisen koetuksen, mutta ajoittain oli tilanne ollut
varsin kireä. Miesten kestokyky oli saavuttanut
äärimmäisen rajansa, eikä mitään mahdollisuutta
joukkojen vaihtoon ollut. - Oli ollut pakko
kestää, ja oli kestettykin.

Ensimmöiset
toistelut

korpimoostosso
Joulukuun alkupuolella oli Kollaan seudun met-

sissä tavattu vain vähäpätöisiä venäläisosastoja, ei
koskaan komppaniaa suurempia. Niiden ensimmäi-
set yritykset vahvempien voimien käyttöön noissa
pelätyissä Karjalan korpimaissa olivat niiinikään
olleet hapuilevia. Ilmeisesti ei oltu maltettu uhrata
ai.kaa valmisteluihin eikä huoltoon, ja tulokset oli-
vat olleet sen mukaisia.

Joulukuun 10. päivän maissa ryhdyttiin viholli-
sen puolella laajempiin kokeiluihin. Silloin suun-,
nattiin JR 184:n pääosat Koivujärven eteläpuolitse
Vesisuota kohden pyrkimyksenä päästä vaikutta-
maan Kollaan rintaman selustaan. Suunnistamis-
taito oli kuitenkin heikonlainen. Pyörittiin korvessa
useita vuorokausia, ennen kuin edes III/JR 35:n
oikea siipi oli saatu kierretyksi, ja täten oli yllätys-
etu jo ajat sitten menetetty. Suomalaiset partiot
olivat helposti löytäneet hankeen tallatut "tossu-

polut", ja siitä lähtien kahlasivat venäläispataljoo-
nat korvessa tarkan silmälläpidon alaisina.

Aivan heti ei niiden kimppuun voitu käydä, tar-
vittavia voimia ei ollut paikalla. Mutta pian niitä
saatiin, eikä itse asiassa ollutkaan mitään hengen-
vaaraa. Korpi oli laaja, siellä sopi tossutella vielä
päiväkaupalla, ennenkuin maantie tulisi vastaan.

Se osasto, joka heitettiin hätään, oli sangen seka-
lainen. Runkona oli kapteeni V. Partisen I/JR 36
(p. yksi komppania), ja sitä vahvennettiin kompp./
Kev.Os. 12:lla, kompp./JR 1):lla ja 30-40 sao-
j eluskuntalaisella.

Tiettömässä, synkässä korvessa kohtasivat vas-
tustajat toisensa ja iskivät yhteen kiihkeässä metsä-
taistelussa, jossa II ja III/JR ts4 hajoitettiio. Laaja
taistelukenttä jäi täyteen kaatuneita ja paleltuneita
venäläisiä, jotka tätä ennen olivat harhailleet kor-
vessa 4-5 vuorokautta ilman muonaa. Turhaan
eivät venäläiset olleet Karjalan korpia pelänneet,
ne suojasivat omia poikiaan tehokkaasti !

Rintamalohkon pohjoissiivellä liikehti myöskin
satapäisiä vihollisosastoja. Niitä karkoitettiin tai
tuhottiin nimenomaan Joutsenpesälammen ja Kag-
rasuon tienoilla.

ffi1 *,',ffi .* B;-ffi-,** r :äffi{ffi if.'l i.it'

6h#:: l*- i&. rii ,

fi-,;,' II flF :*f' , 
'

i{ - .r''* -*'&- c;§,
{} ' , 6"{I .ti, #r 1.iä -d' lf, " i &r.ee

," #$
å,. s§

l* ,;l*. qiffi; ,,

$** 
§#

3E



Koitti kuitenkin aika, jolloin korpi menettr suo-
jaavan arvonsa. Venäläiset olivat ylen katkerasti
saaneet maksaa summittaiset yrityksensä päästä
korpialueiden kautta suomalaisten selustaan.

Mutta he olivat nopeita oppimaan, ja jo helmi-
kuun kuluessa muuttui heidän toimintansa korvessa
hyvin suunnitelluksi pyrkimykseksi avata tie Loimo-
laan. He ryhtyivät järjestelmälliseen, tosin hitaa-
seen, mutta sitä varmempaan etenemiseen, johon
vain heidän suunnaton ylivoimansa antoi mahdolli-
suuden.

Sivustoja kohden alettiin rakentaa teitä. Ne rai-
vattiin suurin ihmisjoukoin syviä lumikinoksia pol-
kemalla leveiksi tiepohjiksi, jäädytettiin ja varus-
tettiin paikoin ,iopa suojaavilla lumivalleilla. Näitä
teitä voivat niin hyvio tykistö kuin panssaritkin
käyttää, ne turvasivat myös huollon jatkuvuuden.
Vihollismassat alkoivat vyöryd. Loimolaa kohden
pataljoonittain, ne tulivat suljettuina .ioukko-osas-
toina ja niitä varmistivat pienemmät voimat teiden
molemmin puolin.

Suomalaisten kannalta tilanne kiristyi, kun oli
pakko leventää ja samalla ohentaa muutenkin nau-
hamaista rintamaa.

Suurhyökköyksen
volmistelut

Tammikuun alkupuoliskolla 12.D:n komentaja
pyrki saamaan jalansijaa Kollaanjoen itäpuolella.
Taisteluetuvartiot työnnettiin jopa kilometrinkin
päähän joesta. Tuntui siltä, ettei enää ollut syytä
huolestumiseen, kun saatiin jopa lisävoimia. Nyt-
temmin huolehti Ulismaisen laajan korven varmis-
tuksesta SissiP 4, komentajana V. Vuorimaa.

Tänä "rauhallisena ajanjaksona" todettiin vihol-
listykistön merkittävästi lisääntyneen. Sen tuli kiih-
tyi päivittäin, yhä uusia ja uusia patteriasemia näkyi
lentokuvissa. Yhdessä ainoassa, tammi-hehnikuun
vaihteessa otetussa kuvassa niitä oli ainakin 50.
Puolustajan asemat yritettiin siis kerta kaikkiaan
jauhaa maan tasalle. Samalla myös jalkaväen hyök-
käykset muuttuivat itsepintaisemmiksi.

Kollaan joukot alkoivat vähitellen uupua, eikä
nääntyvien miesten ollut helppo torjua uusiintuvia
hyökkäyksiä. Vihollinen voi mielin määrin vaik-

lV AK ryhtyi ioulukuun 12. pnä Sysky-

iörven idönpuolisesio erämoosto 13. di-
visioonon lohkollo ns. Siirontien suun-
nosso hyökköykseen Uomoolto kösin län-
teen pöin etenevien venöläisten ioukkoien
ll8.D io 34.Ps.Pr.) sivustoon pysäyitäök-
seen niiden etenemisen Lo,ctokon ronni-
kollo. Hyökkäysryhmään liiiefiiin koikki
Kolloon rintomolto voin liikenevät voi-
mot, ioten Kolloon tuli tuono oionkoh-
tono vöhin voimin kestää venolciisten
somocn oikoon loimoloo kohden lisää-
möä poinosluslo
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Tolvisodon oikoisto kiviestettä Kol-
loon rintomoll.o routotien mooslosso

kapa päivittdin vaihtaa joukkojaan ja täydentää
niitä, se oli määrättön-rän I'livoirnan etu, jota suo-
malaisilla ei ollut. Sitäpeitsi kaikki n-rerkit viitta-
sivat siihen, että \'lstr ny't oli odotettavissa todel-
linen suurhyökkäys. Vihollinen oli taaskin saanut
Kollaalle uuden, r'ereksen divisioonan, ja pitihän
senkin päästä laakereita niittämään. Tämä suur-
hyökkäys liitt)'isi osana venäläisen 8. armeijan hyök-
käykseen, jossa Kollaalla rynnistävien divisioonien
tarkoituksena oli päästä etelämpänä taistelevien
meikäläisten IV AK:n päävoimien selustaan, tuhota
ne ja vapauttaa hätää kärsivät motit yhdessd Laa-
tokan rannikon suunnassa hyökkäävien venäläis-
voimien kanssa. - §suve5tsliiton sankari ja 8.
armeijan komentaja Stern ei ollut suunnitelmis-
saan vaatimaton.

Suurhyökköys
21-28.1.1940

Hyökkäys, jota oli tiedetty odottaa, alkoi tammi-
kuun 21. päivänä tunnin kestäneen tulivalmistelun
jälkeen. Panssarit ajoivat eteen rautatietä ja maan-
tietä pitkin. Niitä seurasi tiheinä laumoina jalka-
väki. Puoleenpäivään mennessä oli ensimmäinen
yritys lyöty takaisin, mutta iltapäivällä alkoi uusi
tykistövalmistelu, ja hyökkäys uusiintui. Taistelut
riehuivat ankarina hämärän tuloon saakka, jolloin
venäläisten oli pakko vetäytyä lähtöasemiinsa.

Sama näytelmä toistui päivittäin viikon ajan
28.1.4O saakka. Silloin rynnistys päättyi tulokset-
tomana, ja korsuissa laulettiin täysin keuhkoin

onkos enää milld'dn rajaa
kun ei Suomen pelastajaa
kunnioita kukaan muu
kuin Otto Kuusinen

Verisiä olivat taistelut olleet. Niiden katkeruutta
jäivät todistamaan ruumisröykkiöt ja tuhotut pans-
sarit puolustusaseman edessä, eikä niitä ollut vähän!
Äärimmäisiä ponnistuksia oli kuitenkin vaadittu,
ennenkuin rintama oli saatu kestirnäin. lvlerkittä-
vää osaa oli tässä näytellyt myös JP l, miltei täysi-
vahvuinen, erinomainen varusmiespataljoona, joka
häikäilemättömillä vastaiskuillaan monasti palautti
horjuvan tasapainon. Ei sentään JP I yksin vrsta-
iskuja tehnyt, vaan jokainen Kollaan pattrljoonista
joutui niihin osallistumaan. Menetetyt tukikohdat
otettiin vastaiskuilla takaisin.

Suurhyökkäystä seurasi taas rauhallisempi kausi,
jos tällaista sanontaa yleensäkään voidaan Kollaan
vaiheista käyttää. Venäläiset nuolivat haavojarn ja
paikkailivat pahoin harvenneita rivejään. Heidän
tappionsa olivatkin olleet tavattomat.

Rauhalliseen ajanjaksoon oli toinenkin syy: ve-
näläiset olivat nyt toden teolla ryhtyneet valmis-
teluihin sivustojen kautta tapahtuvaa hyökkäystä
varten. He toivoivat siten saavansa lopultakin rat-
kaisun aikaan. Tämän vuoksi he panivat alulle
edellä mainitut tietyönsä, jotka sittemmin uhkasi-
vat muodostua puolustajille kohtalokkaiksi.

"Rauhallisesti" kulunut helmikuu oli joukoille
suuriarvoinen helpotus. Ne saivat edes hengähtää,
ja etulinjan pataljoonien mielentilan voi helposti
kuvitella, kun ne saivat lisäksi tietää, että kokonai-
nen uusi rykmentti oli saapunut Loimolaan pääs-
tääkseen entiset taistelijat lepoon.

KOII4 PPAN I AN PÅÄLI."(Ö N
COCKTAIL'T

Lähetti toi komppanian päällikön tilaaman
totimehun toimistoon jouluaattona. Itse pääl-
likkö lisäsi siihen viinakset määrätyn reseptin
mukaan. Aine jaettiin neljään pulloon ja vie-
tiin jäähtymään eteiseen nurkkakaappiin. Kun
joulutähdet syttyivät taivaalla, päällikkö klski
vääpeliä hakemaan yhden pullon noin niin-
kuin maistiaisiksi. Vääpeli lähti, mutta pullot
oli'r'at poissa.

- Voi sakramentin sekasikiöt, kuka kurja
on ne nyysinyt? karjui vääpeli eteisessii. Sii-
hen tuli koko toirnistoporukka, ja sitten pan-
tiin käyntiin sellainen tutkinto, että vieläpä
Scotland Yard olisi jäänyt varjoon. Eräs he-
vosmies epäili, että olisikohan "puskaviholai-
nen" ne vienyt. Asiaa tutkittiin, ja koko pop-
poo oli varpaillaan, mutta cocktailit menivät
sen silcän tien.

Jälkeenpäin kuultiin vain, että hevos-
miesten liämpässä oli juhlittu koko jouluyö.
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PENTTI HTUNU

Ko tpi-

sotutln
lä hto

PILVET riippuivat alhaalla tienoon yllä, joitakin
päiviä sitten satanut lumi narahteli jalkojemme alla
astuessamme kohti etulinjaa.

Kuta lähemmäksi linjaa saavuimme, sitä lohdut-
tomammaksi muuttui tienoo. Ylitimme lyhyehkön
kapulasillan, joka oli rakennettu suolle oikotieksi
edessämme olevaan tukikohtaan. Vierelläni asteli
kersantti Korhonen. Hänen silmänsä tutkivat edes-
sämme olevaa maastoa ikäänkuin jotakin etsien.

- On puhuttu niin, että pataljoonan komen-

ia olisi luvannut loman sille miehelle, joka löytää

t
ER

KENRAALIMAJURI

KKI RAAPPANA
joka tunnettiin erikoisesti erämaatoi-
mintaan perehtyneeksi johtajaksi, kuoli
Joensuussa viime syyskuun 14. pnä 69
vuoden ikäisenä.

Kenraalimajuri Raappana palveli suu-
rimman osan sotilasurastaan rajavartio-
laitoksessa ja tutustui tällöin perusteel-
lisesti joukkojen toimintaan korpimaas-
tossa. Hänen kokemuksensa tulivat sit-
ten sodan aikana vaikuttavalla tavalla
hyödyksi, kun hän talvisodassa joutui
johtamaan Lieksan seuduilla toiminut-
ta Pohjois-Ka,rjalan ryhmää ja jatko-
sodassa Repolan-Rukajärven suuntaan
edennyttä 14. divisioonaa. Kun ken-
raali Raappana joutui joukkoineen si-
vustat avoimina asettumaan puolustuk-
seen keskelle suuria erämaita, ei hän
antanut toimintansa jäykistyä yksin-
omaan asemasodaksi, vaan pyrki pitä-
mään aloitteen käsissään aktiivisella
sissi- ja partiotoiminnalla.

Jatkosodan r.etäytymisvaiheen päät-
tyessä kenraali Raappanan johtama
Ryhmä R pysäytti elokuun alkupäivinä
l)44 ylivoimaisen vihollisen uhkaavan
hyökkäyksen länttä kohden Ilomantsin
sokkeloisella jäni- ja vaara-alueella
sekä löi taidokkain sotatoimin hajalle
kaksi venäläistä divisioonaa.
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"Pollon" iukikohdosso 
- 

ei silmä löyrönyt oinootokoon ierueitö puunlolnto - pystyssä törröti pitkä konnokko terävine pöineen

- 
pisimmät ehkä neljö 

- 
viisi metriä. "Pollo" sijoitsi kenroolimoiuri R,oopponon komentomoon 14. divisioonoon kuuluneen

JR l0:n lohkollo Ruko järuellä

tästä tukikohdasta 1'hdenkään ehjän tai vioittumat-
toman puun. - Puhe katkesi. lr{ies kompastui po-
lulle lentäneeseen kohmettuneeseen maajärkälee-
seen. Päästyään jälleen tasapainoon hän ähkäisi: -Katsoppas kehveliä kuo on kyntänyt polut ja kaikki.

Yhdessä tutkimme ympäristöä, mutta ainoata-
kaan tervettä puuntainta ei silmämme löytänyt.
Katkenneita puunrunkoja lojui maassa sikin sokin.
Pystyssä törrötti vain pitkä kannokko terävine päi-
neen. Pisimmät niistä olivat ehkä neljä - 

viisi
metriä. Etäämpänä näkyi tangoksi karsiutuneita run-
koja. Niissä saattoi joskus hiljaisimpina hetkinä
piipahtaa tikkakin kuoren alta toukkia koputtele-
massa. Osa ryteiköstä oli jo lahoamisen alussa, sillä
tässä paikassa mitattiin taistelujen aikaa jo vuosissa.

Kuinka monen miehen askeleet olivat tälle kum-
pareelle päättyneet - sitä voimme vain arvailla.
"Palloksi" olivat meikäläiset sen ristineetkin, koska
se oli ainainen kiistankapula. Muualla saattoi olla
hiljaista, mutta Pallossa aina tapahtui.

- Tuon kannon kupeessa piti kerran melkein
lukea isä-meitää. Katoppas noita rantuja tuossa ry-
teikössäl Niin on kuin ois tylysällä justeerilla veel-
ty. - Se oli oikia vastaisku. Niin tuntui, että se ei
lähe irti millään, mutta lähtipäs viimein, kun hin-
toihinsa tuli. Kohta se taitrra olla meijän tuuri tulla
tänne. Menis paremmin ker'ätpuoleen, olis vähän
valoisampaa. Niin olis . . .

Näin juttusi Korhonen.
Tukikohta oli todella lohduttoman näköinen. Äs-

kettäin satanut lumi vielä korosti sen kolkkoutta.
Maanpinta revitty möyhyksi, vääntyneiden juurien

onkalot ammottivat mustaa kolkkoutta. Missään ei
voinut havaita luonnonpehmeää koskemattomuutta.
Kaikesta huolimatta siellä vain elettiin syystalven
hiljeista iltapäir'ää. Taivaalle nousevat heikot savu-
harsot olivat siitä merkkinä. Ne nousivat ikäänkuin
maan alta. Savun lähituntrunassa saattoi havaita
jonkun suorakaiteen tai neliön muotoisen reiän,
joka johti maan alle. Niistä saattoi tulijan silmään
vilkahtaa heikkoa valoa tai häilähtää jokin tumma
hahmo. Muistelin matkan jatkuessa, mitä korsua
kohti meidän oli suunnattava.

- Mikä olikaan kapteeni Raevaaran korsu ? ky-
säisin muistini varmuudeksi Korhoselta. Hän viit-
tasi kädellään:

- Tuo keskimmäinen tuolla, josta tuo lakki vi-
lahti.

Niinhän se oli ja sinne menimme.
Näin jäljestäpäin on helppo kuvailla minkälaista

siellä oli. Sisäänkäytävä vietti jyrkästi alaspäin. Lau-
doista tehty ja pahvilla vuorattu ovi aukesi sisään-
päin. Korsu ei mitoiltaan ollut suuren suuri, ehkä
kolmisen metriä kunnekin, korkeutta suunnilleen
miehen mitta. Ovensuun nurkassa kyyhötti kamiina,
paras tuli siitä oli jo sammunut. Se vain oli ja nap-
sahteli hiljaa ehtyvän lämmön haihtuessa. Seinä sen
vieressä kellersi, hirrestä ulos kiehunut pihka le-
musi luoden oman osansa korsutunnelmaan. Katto-
hirret olivat pyöreitä, alapuolelta parkattuja. Vas-
ta.kkaisessa nurkassa paloi pieni tuiju. Sen vieressä
petillään istui lähetti seinään nojaten kirjoituslehtiö
polvien päällä. Ehkäpä hän lähestyi kotia tai omaa
armastaan . . . Sitten oli pari petiä tyhjänä.
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"Pollon'' tukikohdosso korsuoukon edustollo

Seuraavalla seinällä sijaiisi kapteenin makuusija,
tarkemmin sanottuna laudoista kyhätty alusta. Siinä
hän lepäili selällään katse suunnattuna katon ra-
jassa olevaan pieneen ikkunaan. Sieltä näkyi vain
pieni pala hatmaata taivasta. Sinne hän tuijotti
kädet pään alle taivutettuina. Lieneekö ajatus vii-
pynyt omaisten parissa vai kerrannut menneitä
tapahtumia. Olemus hänellä oli vakaa ja rauhalli-
nen. Asetakki keikkui naulassa ja karttalaukku sen
alla. Puolipukeissaan hän makaili, rinta nousi ja
laski verkkaan. Rinnan leveyttä korosti villapai-
dan kolme sinistä raitaa. 

- Elämä on arvoitusta.
Olenpa varma, ettei hän, sen paremmin kuin toiset-
kaan, osannut aavistaa, että hänen elämänsä aikaa
mittaavan tiimalasin hiekka oli loppuun ehtymässä.
Sitä oli enää vain muutama jyvänen.

Pujottauduttuamme sisään korsuun nappasimme
asennon ja tervehdimme. Teimme sen vilpittömällä
kunnioituksella. Olimme vatmoja siitä, ettei meiltä
sitä olisi vaadittu. Mutta me olimme hänen johtaja-
kykynsä omin silmin mitanneet taistelujen kentillä
ja hänen sankarikehänsä havainneet kirkkaaksi ja
kiistämättömäksi. Juuri hänen kaltaisessaan miehes-
sä oli ihanteemme. Hän johti kuin isä poikiaan.

Kapteeni nousi istumaan. Tutunomaisesti hän vas-
tasi tervehdykseemme:

330

- Jaaha, pojat tulivat, painakaahan puuta! Nyt
on tilanne sellainen, että meidän pitäisi ruveta saa-
maan jonkinmoista piikkilankaestettä tuonne ase-
mien eteen. . . Pimeän turvin, yön aikana pitäisi
yrittää. Teidän joukkueenne kun on reservissä, niin
lepäilette sitten päivällä. . . Tämä tulisi niinkuin
teidän hommaksenne. 

- Kapteeni olisi selittänyt
vielä tarkemmin, mutta Korhonen ehätti väliin ky-
syen:

- Joko sitä ensi yönä? Mitenkäs sen naulaa-
misen kanssa. Se paukutus kuuluu, pitäisi kai panna
kumia vasaran nokkaan. Sieltä voi tulla hatkat.

Kapteeni nousi ja kaivoi laukustaan karttalehden.
Entiseen rauhalliseen tyyliinsä hän jatkoi:

- Niin, näyttää siltä, että ensi yönä on sää otol-
linen. Ilma on raskas ja keli pehmeä. Sitä naulaus-
touhua emme ole ajatelleet. Töpinässä tehdään paa-
lut valmiiksi. Yritätte viedä ne mahdollisimman
hiljaa tuonne jotenkin pystyyn. Sitten koetatte saada
langat kierretyksi niihin. Hankalaahan se on, kun
ollaan näin lähekkäin, mutta jotakin sokkerment-
tiä sinne on saatava. Myöhemmässä vaiheessa sitten
miinoitetaan. Luulisi siitä muodostuvan jonkinlai-
sen esteen tuohon "kyyläyshommaan."

Kapteeni korotti ääntään lausuessaan sanan "kyy-
läys". Hän oli tästä sanasta huvittunut. Vanginsiep-
paus oli ollut viime aikoina muodissa puolin ja toi-
sin. Pimeät yöt ja sopivat säät olivat antaneet sii-
hen hyr'än tilaisuuden. Se oli ollut viime aikoina
1'leisimpiä puheenaiheita etulinjojen korsuissa. Siitä
oli veistelty malliin jos toiseenkin. Yön pimeinä
hetkinä vartioita vaihdettaessa saattoi lähtevä par-
tio kiroilla, että menis tämä muuten, mutta kun
se piru on siellä "kyyläämässä". Korsuun tuleva var-
tiomies saattoi taas tuumailla, että ihanpa siellä piti
taas seistä suoli jäykkänä.

Ilmeisesti vilahti kapteeninkin mielessä edellä
mainitun tapaista, sillä hienoinen hymyn häive kur-
kisti hänen silmäkulmistaan.

Olimme jo lähdössä tutustumaan lähemmin tule-
vaan työmaahamme. Puolipukeissaan yritti kap-
teeni tehdä tämän lyhyen reissun, mutta palasi
kuitenkin vielä ovelta takaisin. Ehkäpä taivaalta
tippuvat lumihiutaleet saivat hänet pukeutumaan
täydellisemmin.

Suoraan korsun ovelta lähti yhteyshauta mutkit-
telemaan kumpareen vastakkaiselle puolelle. Se oli
soukkaa ja ahdasta, suurimmat kivetkin se kiersi.
Ilman suurempia suunnitelmia ja paalutuksia se oli
siihen syntynyt, illan hämyssä ja yön pimeydessä
sen olivat siihen aika ja poika kaivaneet. Sinne pu-
jahdimme mies toisensa perään. Syrjittäin sitä mat-
kasimme, kyynärtaipeen hipaistessa silloin tällöin
hiekkaa sen seinämistä. Lumi haudan pohjalla oli
kuin ohjenuorana, osittain sekin jo mustaksi tal-
lautunut. Ison veriläiskänkin se oli saanut tahrak-
seen. Näennäisen kylmästi ohitimme sen.

Veriläikän lähituntumassa sijaitsi pesäke. Se oli
kuin työpaja. Sen kupeille oli kaivettu pieniä ko-
loja käsikranaatti- ja patruunalaatikoille. Ampuma-
aukon vierellä kiikkui lipaslaukku naulanaan poik-
ki kaluttu, pihkaa tippuva petäiän juuri. Åukkoon
oli asetettu teräslevy. Sen suojassa seisoi vartio-
mies tähystyspeiliinsä tuijottaen. Vaivautuneena
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hän vilkaisi tuloamme. Mutta kapteenin askeleet
johtivat hänen ohitseen. Vielä meihin nurjasti vil-
kaisten vartiomies jupisi huuliinsa jotakin.

Niin, kai me sen tiesimmekin, että selkä kyyryssä
täällä olisi terveellisempi kulkea. Ehkä lienee joh-
tajammekin luottanut lumisateen verhoavaan hä-
myyn. Selät suorina astelimme eteenpäin, kunnes
saavuimme kapteenin haluamaan paikkaan. Siihen
seisahduimme rintamasuuntamme viholliseen päin.

Kapteeni levitti eteemme karttalehden. Päät yh-
dessä me siihen tuijotimme saadaksemme kokonais-
kuvan kaikesta.

Mutta sateinen hämy ei himmentänyt näkyväi-
syyttä viholliselle. Se lienee seurannut matkamme
kulkua alusta alkaen. Kiikarikiväärin linssin takaa
kasvomme näki selvästi ja luki vielä arvommekin
kauluksista. Parasta palaa himoiten se suuntasi ki-
väärinsä kapteenin otsaan ja painoi liipaisinta.

Laukausta ei johtajamme enää kuullut, tunsi vain
ehkä huumaar.an iskun. Luoti osui otsassa hius-
rajaao ja lär'isti hänen kallonsa. Minulla sen sijaan
soi mäiskäys korvissa kauan aikaa, sillä melkein
kulmat yhdessä me olimme karttalehteen tuijotta-
neet. Tärskyn johdosta kaikki kolme putosimme
taisteluhaudan pohj alle.

Kun siitä jälleen kohennuin, tajusin tilanteen.
Näin kapteenin otsan vuotavan verta, mutta Kor-
hosesta näin vain kyyryisen selän ja poistuvat aske-
Ieet. Hän riensi hrkemran ensiapua.

Koetin yksin auttaa johtajaamme. Oikaisin hä-

"Pollon tckcr,nleessö volmistei: n p, kkilonkolieriöitö

nen ruumiinsa suoraksi, aukaisin napit ja vyön.
Hetken tuntui siltä kuin hän voisi vielä elää. Mutta
rinnan huokuna heikkeni verkkaan, verikuohua se

vain toi huulille. Surumielin häntä katsellen oikai-
sin vielä ryppyisen karttalehden. Sekin oli saanut
veripirskeitä.

Kohta kantautui korviini kuminaa taisteluhau-
dasta. Mutkan takaa ilmestyi lääkintäkersantti mie-
hineen. Hengästyksissään hän työnsi sanoja suus-
taan:

- 
Mitenkäs on käynyt?

Nähtyään lävistetyn otsan kääri hän hihansa ja
aukoili sidepakkauksia samalla puhuen:

- 
Aijai. Mies on mennyttä, mut siomme häne

haavais kurnminkin. Telttakankaalla myö kannam-
me hänet korsulle ast, paarilla ei suju näi ahtaas
hauas.

Niin alkoi kapteenin matka kotimaln ntultaan.
Vielä hetken hänen ruumiinsa lepäsi oman kor-
sunsa edustalla. Mies mieheltä kulki tieto kaptee-
nin kaatumisesta. Verkalleen heitä kertyi hänen
paariensa ympärille. Puolipukeissaan he siinä sei-
soivat. Puhetta kuiskailtiin hiljaa ja hanaan. Hei-
dän kasvonsa kielivät syr,ää kaipausta.

Verkkaan nousivat paarit kantajien tarttuessa
aisoihin. Heidän matkaansa saattelivat kumpareen
takaa singahtelevat luodit. Vielä hetken viipyi mies-
ten katse matkaan lähtijöissä.

Se oli miesten hyvästijättö, jossa ei vuoda kyy-
nel ja jota ei sanoin koristella.
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Joukot morssillo lokokuullo I 941
kohri Korhumäkeä. Lunto oli vielö
niin vöhän, ettei suksio voitu
köyttäö

MATTI HAUSS'I-A

MARRASKUUSSA l94l olivat sotatoimet Itä-
Karjalassa kehittymässä Karhumäen valtaustaiste-
luksi. Pataljoonamme, l/JR 60, jonka komentajana
oli silloinen kapteeni S. Ropponen, oli osallistu-
nut koko jatkosodan hyökkäysvaiheen taisteluihin.
Petroskoi oli takanamme, samoin Kontupoh.ja.

Olimn-re nyt etenemässä etelästä käsin Karhu-
mäen lännenpuolisia seutuja kohti. Karhumäki oli
rrielissiimme kangastellut pddmiårdnÅ, .foka antaisi
Iiruan kaivatun levon. Nyt se olikin jo lähellä.

Vihollisen vastarinta oli kuitenkin kautta linjan
voimistunut, ja samalla oli tietysti omien joukko-
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jemme cteneminen hidastunut. Lär.rnestä Porajär-
veltä tuleven tien suunnrrlta o1i etenernässä toisia
omia joukkojarnme, n-rutta niidenkin eteneminen
Karhur.näkeä lähestyttäessä kuului vaikeutuneen.

Nlaasto näiden kahden tien, nim. Petroskoista
ja Porajärveltä tulevien r'älillä oli tietöntä erämaata.
Kun eteneminen teiden suunn.rssa oli vrihitellcn
t1'rehtynyt, oli toir.ninta sLrunnrttava tähän r'äli-
m:lastoon. Rykmenttimn're patlljoonat suuntautui-
vatkin toinen toisensa jälkeen liorlreen.

Lunta oli jo sen verran, että kuornrrrstomme oli
"rekipelissä", mutta suksia ei rneillä r'ielä ollut ja
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niin saimme sotkea jalkaisin tietä lumeen. Lumi-
peite oli siksi ohut, ettei se tuottanut sanottavam-
pia vaikeuksia etenemiselle, syntyipähän vain jon-
kinlainen tienpohja komppanian perään ajoneu-
voille.

Täten etenimme etelästä päin maaston halki
länsi-itäsuunnassa kulkevaa Porajärven-Karhu-
mäen tietä kohden ja tapasimme vain joitakin
"tossupolkuja" ja joskus heikkoja partioita, jotka
vetäytyivät ilman enempää r'astarintaa. Lähestyes-
sämme tavoitetta muuttui maasto entisestäänkin
epätasaisemmaksi, aivan "alppimaisemaksi". Kor-
keiden, jyrkkien kukkuloiden r'älissä oli syviä not-
koja.

Erään tällaisen notkolinjan takana, noin kolmen
kilometrin päässä mainitusta Porajärven tiestä ja
tuskin paljon enempää Karhumäestäkään kohta-
simme sitten .jo täysin järjestyneen vihollisen puo-
lustuksen.

Pataljoonamme yritettyä turhaan useaan ottee-
seen ylittää vihollisen asemien edessä olevan not-
kon ,ja vallata sen takana olevat asemat 2. komp-
paniamme sai tehtäväkseen tiedustella mahdolli-
suuksia tunkeutua vihollisen selustaan. Käytettä-
vissämme oleva venäläinen kartta 1:100.000 ei pal-
joakaan ollut avuksi tuon tehtävän suunnittelussa.
Heti aluksi totesimme, että suunnitellun etenemis-
tien eli pataljoonamme ja oikealla puolen toimivan
III P:n välisen rajan maastossa ei ollut sen enem-
pää III P:n miehiä kuin vihollisiakaan. Johtuiko
tämä jonkun heikostr kertanlukutaidosta vai huo-
nosta kartasta, jäi seivirtämättä. Joka tapauksessa
olimme ni't määrät)'l1ä etenemissuunnaila, ja sopiva
maastokohta oli hrllussrmme etenemisen lähtö-
kohdaksi.

Päir'ä (2i.11.) n.rarraskuun lopulla oli lyhyt, jon-
ka takia toimintaa oli nopeesti jatkettava, mikäli
halusimme ennen pimeän tuloa päästä jonkinlai-
siin tuloksiin. Lyhyt neuvottelu pataljoonan ko-
mentajan kanssa puhelimessa ja nopea tiedustelu
etumaastossa johtikin pian yritykseen edetä vihol-
lisen selustaan, koska maasto näytti tällä kohdalla
olevan yapaar,a siihen suuntaan. Edessämme aukeni
kahden kukkulan välinen sola, joka johti suoraan
kohti tar.oitettamme.

Meillä oli tiedossa avuksi tykistötukea Pora-
jän,en tien suunnalta, koska oma tykistömme ei
yltänyt tänne asti. Tuo apu oli kuitenkin hanka-
lan ja pitkän puhelinyhteyden takana, olivathan
joukotkin jo eri armeijakuntaa. Ånnoin kuitenkin
koordinaatit hakuammuntaa varten, ja tulihan sitä
hakuanrmuntaa sopivasti omaan niskaamme. On-
neksi ei kuitenkaan sattunut mitään vaurioita. I
joukkueen johtaja, luutnantti Matti Pitkänen vain
sanoi minulle: "Älä nyt leiki noilla tykkihommilla,
tässä on muutenkin täysi työ uskoa sun koukkaus-
suunnitelmiisi". Luulen kuitenkin tuosta hakuam-
munnasta olleen sen verran hyötyä, ettei viholli-
nen kuvitellut ainakaan tuossa maastossa meikä-
läisiä olevan.

Niinpä sitten jatkoimme edessämme olevaa solaa
pitkin varovaisesti etenemistä. Vasta saadut lumi-
puvut, valkoiset ja puhtaat, suojasivat hyvin. Ei
laukaustakaan meitä vastaan tullut ylhäältä kukku-

loilta. Vihollisen koko huomio olikin kiintynyt
rintamalinjassa tapahtuvaan toimintaan, jolla toiset
komppaniamme suojasivat meidän yritystämme. Pa-
rissa kohdassa näimme ylhäällä muutaman vihollis-
miehen, mutta nämä tuijottivat vain etulinjaan
päin vilkaisemattakaan meidän tahollemme.

Tuota notkoa pitkin kulkien saavuimmekin sit-
ten vähän kerrassaan tavoitteeseemme, vihollisen
hallussa olevien kukkuloiden takamaastoon.

Sinne keräytyi valitsemaani maastokohtaan koko
komppania ja lisäksi vielä kk.joukkue luutnantti
Heikki Arajärven johdolla. Muina upseereina oli-
vat mainitsemani luutnantti Matti Pitkäsen lisäksi
luutnantti Tarmo Vaissi ja vänrikki Aulis Iisalo.

Päivä alkoi jo pimetä, ja nyt oli saatava mah-
dollisimman pian selvä toimintamaastostamme jx
mahdollisuuksistamme. Luutnantti Pitkäsen tchtä-
väksi tuli edetä syvemmällä selustassa olevan jär-
ven suuntaan, ja muut upseerit tiedustelivat lähi-
ympäristön.

Suoraan komentopaikaltani, joka sijaitsi erään
kukkulan rinteellä laajahkossa painautumassa ja oli
kuin teatterin aitio, näki melko hyvin koko tule-
van toimintamaaston. Ei kestänyt kauan, kun tä-
hystäjät huomasivat liikettä vihollisen asemien
suunnalla. Edessämme kulki siis "tossupolku", ja
tarkemmin tiedusteltaessa todettiinkin, että se oli
ainoa yhteys vihollisen asemiin.

Alkoi olla jo aivan pimeä, ja oli mahdotonta
jatkaa toimintaa. Oli odotettava uuden päivän val-
kenemista. Mutta kuinka kestäisimme alkavan yön,
kun pakkastakin oli jonkin verran eikä ollut mah-
dollisuuksia tulen tekoon ja liikkumiseen. Linjassa
oli vielä käynnissä hyökkäysyritys, ja kun ilma oli
hyvin kuulakas, erotin aivan selvästi 3. K:n vän-
rikki Pekka Suhosen äänen hänen "heiluessaan"
joukkueensa kanssa siellä vihollisen edessä.
Luutnantti Pitkäsen joukkueen suunnalta, järveltä
päin, kuului muutamia laukauksia. Sitten oli sillä
taholla taas aivan hiljaista.

Y
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Jonkin ajan kuluttua saapui luutn;rntti Pitkäsen
apulainen, ylikersantti Kianta ja ilmoitti, että hei-
dän r.armistusaselriensa edessä jän'en rannassa
kulki "tossupolku", sama, jonka mekin olimme jo
havainneet ja todenneet huoltopoluksi. Annoin käs-
kyn tuoda I joukkueesta puolet pois, lähinnä scu-
raavan aamun toimintaa varten, vaikka ylikersantti
oli kovasti halukas jäämään sinne rantaan. Huoma-
sinkin, että pojat olivat saaneet sotasaaliiksi "läm-
mikettä", eipä ihn-re, että halutti jäädä odottele-
maan lisää.

Meidän oli yritettär'ä parhaamme mukaan tulla
toirreen yön yli. Kun si.jaintipaikkamme kukku-
lan rinteellä oli louhikkoista, tehtiin kivien väliin
telttakankaasta pieniä suojuksia, joissa tervaslas-
tuilla saatiin lämmitettyä pakeissa korviketta. Siellä
sitten yön rrittaan myös lämmiteltiin vuorotellen
miten kuten. Vähitellen yö kuitenkin kului näillä
tuliila kän'istellessä. Seuraavana päir,änä näkyivät
tulokset tervaslastutulista. Joka mies oli naamaltaan
kuin nokikolari.

Kuten mainitsin, oli "tossuhuoltotie" I jouk-
kueen toimesta katkaistu ja toimintamme vihol-
lista vastaan siten alkanut. Porajärven tien suun-
nalta kuului taistelun melskettä, sielläkin siis toi-
mittiin.

Kukkulan.rirasto, jossa vihollisella oli tukikoh-
tansa, näytti täältä meidänkin suunnaltamme hyr.in
vaikealta edettär'äksi. Tuntui kuitenkin siltä, että
olin.rme onnistuneet pysymään salassa, järven ran-
nassa illalla sattunutta laukausten 'r,aihtoa lukuun-
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ottamatta. Mutta sitä oli Yihollinen tuskin laske-
nut muuksi kuin partiotoiminnaksi. Saattoi siis olet-
taa, että pystyisimme yllätykseen. Oli kyllä melko
varmaa, että muuten tuskin onnistuisimmekaan.
Eihän tan,innut tuonne kukkulan laelle ilmestyä
muuta kuin yhden konekir'äärin, se vamrasti pitäisi
n"reidät sieltä loitolla.

Olimme kaikki r'äsyneitä, niinkuin n-ruutkin jou-
kot. Olimrnehan jo melkein puoli vuotta olleet
jatkuvasti mukana hyökkäystaisteluissa. Lisäksi pak-
kasessa nyt vietetty yö oli vienyt n-relko tarkkaan
r-rckin vähät voimavarat, mitä oli jäljellä. Sitäpaitsi
ci ollut toivoakaan muusta syömisestä, kuin mu-
kana olleesta kuivasta muonasta, jonkir senkin oli-
vat useimmat jo yön aikirna syöneet. Mutta I'ri-
tettä'r'ä oli. Ei kuulunut miesten keskuuclcsta tavan-
omaista leul<ailua, Furnauksesta puhurnlttakaan.

Rintar.r-rassa olcvat toiset komppaniat aloittivrt
(26.I1.) tulitoin.rinnan or.nnlta suunrrrltean vihollis-
kukkulaa vastarn. Siispä oli myös meidän aikamme
toimia. Joukkueet vain liikkeellel

llteneminen sujui l-ritaasti, sillä n'Icasto mt-trttui
aina vain jyrkemmäksi. Laukaustakaan ei tullLrt
vastaamme. Lopulta saavutimme kukkulan korkeim-
rnan kohdan reunan, ja siellä ylhäällä oli viholli-
nen tulitaistelussa rintaman suuntaan. lr{ikä nyt
sitten olikaan helpompaa kuin iskeä sen selustaan.
Väsyneet miehet riehaantuivat vielä tilanteen va.rti-
maksi ajaksi reippaaseen toimintaan. Konepistoolit
rätisivät ja käsikranaatit paukkuivat. Yllätys oli
täydellinen. Vihollinen puolustautui kuitenkin sit-



keästi, vain harvat sen miehistä pitivät parhaana
antautua.

Kukkulan valtaukseen kului enää vain vajaa
tunti. Kuten tavallista, tässäkin yllätyshyökkäyk-
sessä olivat omat tappiot melkein olemattomat, sat-
tui vain jokunen lievä haavoittuminen. Tukikoh-
taa puolustavan vihollisen päällikkö, valkoturkki-
nen upseeri, ei menettänyt malttiaan, vaan huoma-
tessaan tilanteen menetetyksi ryntäsi suksilleen mu-
kanaan luultavasti lähettinsä. Kiivaasti tulittaen
konepistooleillaan he laskettivat kukkulan rinnettä
alas ja pääsivät siten livahtamaan pakoon, tosin
länteen päin, erämaahan, joka käytännöllisesti kat-
soen oli meidän joukkojemme hallussa. Toivotta-
vasti tuo reipas mies pääsi omiensa luokse, urheasti
hän viimeiseen saakka oli puolustanut tukikoh-
taanse.

Nyt oli tie auki täältä käsin Karhumäkeä kohti,
ja.aukosta olikin jo .r.almirna työntymään uutta
väkeä, jääkärijoukkoja, jatkamaan etenemistä.

Suoritettuamme maaston puhdistuksen sekä sota-
saaliin ja vankien keräämisen saimme leiriytyä kuk-

kulamme maastoon ja valmistautua vuorokauden
lepoon. Mitkä olivatkaan sen tervetulleempia kuin
teltat, lämmin muona ja lepo. Itse sain lähteä ko-
mentopaikalle tekemään .jutusta tarkemmin selkoa.
Siellä oli Karjalan armeijan korkeimman johdon
edustajia tuomassa kiitokset toiminnastamme. Ky-
syttäessä mahdollisia toivomuksiani käytin tilai-
suutta hyväkseni ja "toivoin" koko komppanialle
"sissimuona-annosta", ja toden totta, se tulikin
vielä samana iltana, ja tulivat ryypytkin. Mitäpä
vielä puuttui !

Itse tehtävä ja sen suoritus eir'ät olleet ihmeelli-
siä, mutta kun muistaa olosuhteet, yleisen väsy-
rnyksen ja joukkojen haluttomuuden, täytyy sanoa,
että reserviläiskomppanian suorittamaksi oli tuo
saavutus vertaansa hakeva.

Meistä silloisista 2. komppanian miehistä monet
myöhemmin kaatuivat, kuten läheinen ystäväni,
komppanian varapäällikkö, luutnantti Matti Pit-
känen, mutta me jäljellä olevat "r,anhat" muis-
tamme aina tuon tempauksen, ja tavatessa puhe
siirtyykin pian siihen.

AN NAHAN LAPUT !

Majuri Väinö Lieska, I/JR )0:n komentaja, oli
erittäin innokas korttimies. Hän harrasteli kortti-
pelejä melkoisella antaumuksella jo vuosirkausia en-
nen sotia. Saarijän'ellä, palopäällikkönä ollessaan,
hän istui Lrseamman kuin yhden kokonaisen yön-
tietämän samanhenkisten tovereittensa kanssa kort-
tiviuhka tukevassa kourassaan.

Elokuun alkupäivinä L94l patalloona Iepäsi Hyr-
sylän kylässä kooten voirniaan. Lukuisat korttikän-
git istuivat lepikoissa, telttoien seinustoilla ja tel-
toissa aamusta iltaan ja illasta aamuun tutkiskel-
len tarkkoina "neljän kuninkaan kirjojen" sivuja.

Tuollainen meno ei ollut pataljoonan pastorin
mieleen. Hän sai viimein komentajan kirjoittamaan
tiukan päir'äkäskyn, jonka majuri luki illalla koko
pataljoonalle. Se kuului suunnilleen näin: "Kaiken-
lainen rkorttien pelaaminen on tällaisena vakavana
aikana erittäin paheksuttava ja tuomittava tapa, to-
vereittemme, asevel.jiemme parhaillaan taistellessa
rintamilla ja kamppaillessa elämästä ja ,kuolemasta

.ja haavoittuneitten viruessa tuskissaan kentillä ja

sriraaloissa . . . tämän kiellon ri,kkojat tulen asetta-
maan syytteeseen ja käyttämään kaiken rangaistus-
valtani tuon paheen lopettamiseksi."

Majurin ääni oli muhkea ja jyrisevä, ja hän
osasi antaa tarvittaessa pontta sanoilleen. Nyt tuos-
sa jyrisevässä äänessä oli jonkinlainen lievä sivu-
sävy, jonka kaikki majurin korttiheikkouden tun-
tevat panir.at merkille hiukan kurillisesti hymyillen.
Se sai pojat naureskelemaan:

- Jo käy ukolle aika pitkäksi, mikäli tätä volnaa
riittää. Ei levittele äijä pakkaa teltassaan. Hittojako
oiti tuon pojan telttransr. Antaisi sille hatkat.

- Sen on nlt pelattava jossa'kin salaa.

- Ei uiko sehtaa rikkoa omaa kieltoaan, vaik-
kei sitä pientä pelinhimoa syntinä pidäkään.

- Kestää se lakko ukolla ainakin viirkon, on
se niin jämerä mies.

Teltoilta katosivat pokkasakit ja venttimiehet.
He siirtyivät ulommaksi, kuulumattomiin. Suuresti
ei kielto vaikuttanut, sen kai tiesi majurikin. Pa-
hin rangaistus olisi "linjaan meno", ja kai,kille oli
selviö, että se olisi edessä viimeistään viikon si-
sällä, pelasi tai ei. Ja mitäpä .paheksuttavaa olisi
muutamassa korttikierroksessa. Skruuvasivathan ro-
r,astitkin. Jos siinä jo,kunen markka vaihtoi omis-
tajaa, samapa tuo, eihän :.a,halla nyt mitään arvoa
edes ollut. Hermoja pieni ,kierros vain lepuutti.

Seuraar.ana iltana istui eräs kopla rantalepikossa.
Savukkeet tuprusivat, ja lantit vaihtoivat omistajaa.
Pelaajat keskittyivät työhönsä. Vain "takapirut"
vaihtuivat, kyllästyivät viimein ja 'katosivat. "Työ-
mies" sakkasi pakkaa tottunein ottein:

- Kuka lähtee? Kymppi pohjaksi.

- 
Annahan laput, kuului takaa karski ääni. Ma-

juri oli tullut paikalle huomaamatta. Pelaajat jd.y-
,kistyivät ja pomppasivat ylös.

- Herra majuri... tuota... me... vain...
Majuri ojensi tukevan kouransa, siirsi erään mie-

hen syrjään ja istuutui tämän paikalle lausuen:

- fg6554 on kymppi. Annahan laput! V. S.
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ERKKI ANSA

KUN talvisota syttyi marraskuun 30. päivänä
1939, oli KTR t3:n 1. patteri luonnonkauniilla pai-
kalla Uomaan kylän laitamilla asemissa. Tykit oli
kaivettu hyvännäköisesti itään päin loivenevalle
rinteelle.

Naapurilla oli tarkat tiedot sijainnistamme, sillä
kello 14:n nurkilla alkoi "tuntemattoman sotilaan
paketteja" tippua asema-alueellemme, ja yksi oti
tuhota kenttäkeittiön häikäilemättömästi tuusan
nuusliaksi ! Tappioita ei sentään tämä tulikaste
tuottanut, ihme kyllä, mutta tuli olikin vain häi-
rinnän luontoista ja siirtyi pian muihin kohteisiin.

Kun vihollinen alkoi olla kantomatkalla, am-
muimme mekin ensimmäiset laukaukset, pitkän
narun avulla, ja sitten alkoi laukauksia mennä sel-
laista vauhtia, ettemme ikinä olleet mokomasta
kuulleet. Eihän rauhan aikana ammuttu kuin ni-
meksi, ani harva oli ollut mukana ampumassa tykil-
lä kymmentä useampaa laukausta samana päivänä.

Åmmusr.arastossamme oli vielä tervehdyksiä
sotahistoriasta: srapnelleja. Jokainen meistä oli
perehtynyt niihin oppitunneilla, mutta kun niitä
nyt alettiin ampua, ne tuottivat aluksi katkeran
pettymyksen. Aikasytytin, kärjessä oleva ruutikier-
rukka, mikä säädettiin palamaan lentoajan mukaan,
ei toiminutliaan. Ruuti oli ilmeisesti r'äljähtynyt
varastossa, ja vasta kun luutnantti Knuuttila oli
repäisevästi vetänyt palopituutta 600 metriä ly-
hyemmäksi, tulenjohtajat tiesivät kertoa, että "nyt
lakaisee nätisti". Jalkar'äen pojat olivat niihin iki-
ihastuneita. Valitettavasti ne loppuivat parin vii-
kon kuluessa, kuten myös tulenjohtajien niin mie-
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Mekin saimme jo "oman" hyökkäysvaunumme.
Tulenjohtaja, joka ammutti patterillamme, tiesi
kertoa, että Käsnäselän koulun nurkalle oli kra-
naattimme pirstonut kevyen vaununl Kannatti siis

olla iloinen. Siihen aikaan näet kevyen kenttä-
kanuunan sirpalekranaatti pystyi vielä panssariin,
pari kolme vuotta myöhcmmin sai sellainen aikaan
vain saman kuin kourallinen herneitä.

Näissä asemissa ollessamme sattui patterimme
ensimmäinen kuolemantapauskin. Eräs huoltopuo-
len aliupseeri kuoli sydänhalvaukseen. Hän valitti
.io Mikkelistä lähtiessään sydänvikaansa, mutta kun
mies pysyi jaloillaan, niin riviin vaan. Mainitta-
koon, että patteristollamme oli koko sodan aikana
vain 12 kaatunutta, kolmastoista kuoli sotasairaa-
lassa haavoihinsa. Tappiot olivat pienet siihen näh-

Tykkipatterin mukana Uon

lellään tekemä tulipyyntö: "kymmenen ryhmää !"
Sekin alkoi tulla harvinaiseksi, mutta emmepä
osanneet aavistea, että kranaatit olivat jo joulu-
kuussa kokonaan "kortilla".

Muutaman tunnin saimme olla omissa tutuissa
tuliasemissamme, mutta sitten tuli siirto 2. patterin
iättämiin asemiin. Ne olivatkin edullisemmassa
maastossa. Ainoa heikkous niissä oli siinä, että
matka tielle oli pitempi. Nyt näimme ensi kerran
etulinjoilta tulevaa jalkaväkeä. Asemiemme vierestä
kulki joukkue palatessaan viivyttämästä aivan rajan
pinnasta. Riipaisi ilkeästi, kun kuulimme, että jouk-
kueenjohtaja, reservivänrikki, oli jäänyt, eivätkä
pojat saaneet ruumista pois, vaikka yrittivät. Pat-
ruunoiden loppumista valittelivat, maaleja olisi
kuulemma riittänyt.

336



talta Syrkyiärvelle

den, että ka.ksi patteriamme oli koko sodan ajan
Laatokan koillispuolella ja r.r-reidän patterimme jou-
lun tienoilta lähtien Kollaalla. - Tuo luku "11"
seurasi meitä aivan lakkaamatta. Jos vain yöllisellä
marssilla katsoimme esim. kilometripylvästä, niin
toisella puolella oli tuo luku, ihme jos ei ollut.

Meitä huvitti kovasti seurata tuota luvun 13
esiintymistä. Olihan patteristomme koottu Mikke-
lissä lokakuun 13. pnä kcllo 13 \'uonna j9 (-
3 x 13). - Kun sote meni niin loistavasti kohdal-
tamme, niin moni meistä pitää \'ieläkin onnenluku-
naan 1l:ta, kun talvisotakin päättyi 13.3.

Nyt jälkeenpäin huvittaa, miten tärkeänä pidet-
tiin alussa kaikkea toimintaa. Kaikki miehet olivat
tykeillä jatkuvasti, molemmat jaosjohtajat jaosten-
sa luona, patteri- ja jaosupseerit joka ammunnassa

Syskyiöruen hovi, iohon sodcn olkuoikoino ioulu-
kuusso 1939 oli sijoitetiuno rinlomolohkon esikunto

ja rnoler.nmat laski ja-aliupseerit tason vieressä,
vaikka puolella henkilöstöllä olisi pärjännyt yhtä
hyvin. Seurauksena tästä oli henkilöstön txvaton
uupumincn, jota ei sitten enää voinutkaan kenttä-
oloissa ottaa kiinni.

Tän'rän takia en pysty enää täysin kirkkaasti
muistirmaan ensirnmäistä ja toista sotaviikkoa,
vaikka r.re olivatkin vertaansa vailla olevia elärlyk-
siä. On muutamia koirokohtia., jotka piirtyr'ät kirk-
keammin mieieen, n-rutta yleiseksi vaikutelmaksi jäi
se, että silloin aina palelsi, väsyi.nyksest;i, sillä ilmat
olivat vielä niinä viikkoina leudot.

Naapuri pirinrlsi päälle kuin yleinen syyttäjä, ja
niinpä oli meidänkin jätettävä r'aihtoasemamrne.
Lähtö tapahtui illalla ja niin viime tipassa kuin olla
ja saattaa. Asemista lähdettäessä oli pcltoaukeaa,
sen toisella laidalla pilkoittivat konekir'äärien suu-
liekit, en tänäkään päivänä tosin tiedä, olivatko r.re

omia vai naapurin. Kun tie kiemurteli männikön
reunaa, tippui puista ammunnan scurauksena oksia
tielle eil<ä kukaan halunnut päästä epätasaiselta
tieltä satulan mukavuuteen. Marssi maantiellä oli
kuin jotain haarnukulkuetta, sillä pohjoisessa loi-
rnotti taivaanranta punaisena Suojärven sahojen
puur.arastojen savutessa, ja etelän taivaskin
oli palonpunainen, sillä siellä olivat Salmin talot
ja muut Iaitokset matkalla tuulien teille.

La'r'ajärvien kanr.raksella asetuimme asemiin.
Kannasta oli linnoitettu, oli kivisiä panssarinesteitä,
s.rnrsten syr'ä panssarinkaivanto sekä piikkilanka-

Uomo soi,c
syttyessä

Uomoon kylön itäpuolello, josso köyliin tolvisodon
kiivoito viivytystoisteluio
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esteitä ja jalkaväelle valmiita pesäkkeitä. Suurta
koivikkoa kaatamalla oli raivattu ampuma-alaa.

Meillä ei ollut mitääo ennakolta valmiina, tykit
vain kankaalle ja sillä hyvä. Patteriupseerilla oli
komentoteltta, joka kaivettiin näissä asemissa ensi
kerran puolittain maahan. Lämpimänä se pysyi
petroolikamiinan avulla ja oli hauska ja kodikas.
Pakkasella se oli täysin kelvoton tarkoitukseensa,
ja eipä niitä jatkosodan aikana näkynytkään mis-
sään.

Ensimmäisenä iltana sattui pieni tapaus, jonka
aina muistan. Istuessani teltassa huomasin teltta-
kankaan pääni päällä vähän heilahtavan, ja jotain
pientä putosi jalkojeni väliin. Ihmeekseni siinä oli
kiväärinluoti! Se tuli niin siivosti ja kauniisti,
ikäänkuin anteeksi pyytäen pienuuttaan ja voimat-
tomuuttaan. Telttakankaassa oli mustareunainen
reikä. Ehkä naapurin poika oli pimeässä tähdännyt
liian ylös.

Jalkaväen aseet tuntuivat olevan vilkkaassa toi-
minnassa varustetulla linjalla. Pojat kertoivat teh-
neen ilkeää, kun vihollinen tuli päälle solkenaan
ja ruumisröykkiöt vain kasvoivat kasvamistaan ase-

mien edessä. Aikansa hyökättyään viholliset pääsi-
vät tunkeutumaan taisteluhautaamme. Silloin saim-
me tehtäväksemme ampua heidät tykkitulella pois
ja onnistuimmekin siinä. Hin,itti vain, kun emme
olleet selvillä putkien pituushajoituksesta, mutta
niin hyvin kaikki sujui ensikertalaisilta, että r,ain
krksi omaa miestä haavoittui.

Nämä asemat olivat siitä n.rukavat, ettemme sa.1-

neet lainkaan tykistötulta niskaamme. Nrapuri ei
ollut ilmeisesti saanut krlustoaen liikkeelle niin,
että olisi pystl nyt tukemaan jalkar äkeään. Ehki
tämän takia oli pataljoonan komentaja valinnut
itselleen ihmeellisen komentopaikan, mikä ei olisi
myöhemmin tullut kysymykseenkään, nimittäin pui-
den varaan rakennetun tähystyslavan! Tulenjohtaja
kapusi sinne myös ja kertoi ihailleensa taitoa, millä
komentaja siirteli osastojaan tilanteen vaihdellessa.

Näissä asemissa ammuttiin vielä niin paljon, että
maali kiehui putkien päällä! Pojat kuivattelivat
myös rukkasiaan putkilla.

Täälle olin jo niin väsyksissä, että sain patteri-
upseerilta luvan mennä yösydämeksi nukkumaan.
Taisin nukkua lähimmässä teltassa peräti kuusi tun-
tia ! Se oli hyvään tarpeeseen saman päivän iltana,
sillä silloin ylivoimainen vastustaja, Nukku-Matti,
alisti vuorostaan patteriupseeri, väorikki Vahvase-
län ja jaosupseeri Laitisen! Kun tulikomento saa-

pui, nujuutin kumpaakin hereille, mutta en siinä
onnistunut. Silloin rohkaisin, pahainen alikersantti,
luontoni, menin teltan ovelle, kiljuin komennon ja
lähtihän se. Taisin huikata ensimmäisen jaoksen
johtajalle, kersantti Vahvaselälle, että ammuttaisi.

- Tämmöistä tekoa ei olisi ennen harjoitusammun-
noissa uskaltanut edes ajatellakaan. Ammuttelin ai-
kani, mutta sitten alkoivat upseeritkin vähitellen,
kunnon torkut saatuaan, heräillä. Kahvi kiehu-
maan, ja niin sitten elettiin taas eteenpäin.

Seuraavat asemat olivat muutamaa kilometriä
taempana. Patteri asettui harvaan koivumetsään.
Kun mitään liikettä ja sodan ääniä ei kuulunut,
laittelimme kunnon nuotiot lämmitelläksemme.
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Tolvisodon kenttätykistöö tul iosemosso

Meidin aser.nrrlhmäin kuuluvien nuotio oli sopi-
van matkrn päässä komentoteltastamme, ja oikein
oli mukrva istuskellaia tarinoida. Mutta idylli sär-
kli rhtäkkiä, sillä jostain puiden latvojen välistä
tupsahti nuotioon pieni paukku, sitten niitä tuli
eteemme ja jokunen taaksemmekin. Painuimme
hankeen, hamusimme kättä pitempää ja odottelim-
me partiota tulevaksi. Mitään ei kuitenkaan kuu-
lunut. Ne olivat siistejä poikia, muutaman "nakun"
poksauttivat ja sitten menivät. Ainoa vahinko
meille koko jutusta oli se, että nuotiomme hajosi
pahasti. Puita saimme keräillä lähiympäristöstä sii-
hen takaisin. Kunpa kaikki partiot olisivatkin olleet
yhtä sävyisiä. Vänrikki Vahvaselkä ihaili kovasti
heidän kranaattiensa herkkiä sytyttimiä. Hankeen
jäi räjähdyksestä tuskin havaittava kuoppa. Sellai-
nen on todella herkkä sytytin. Se oli toista kuin
onneton S-35, joka pakkasella jäi suutariksi, vaikka
oli kotimaista valmistetta.

Lähettyviltä löytyi majapaikkakin yöksi. Taisi
olla metsänvartijan mökki, pienehkö tupa ja vielä
pienempi kamari. Tuntui suurenmoiselta asettua
taloksi oikeaan hirsirakennukseen, vaikkei se oikein
täyttänytkään kaikkia terveysopin norme.ia. Penkit
miehitettiin kohtsillään ja lattia täyttyi nopersti.
Mökin oli huomannut myös r'änrikki Mannisen
kangasniemeläinen pioneerijoukkue, ja lisäksi sii-
hen ahtautui jonkin pataljoonan kevyt tie-
dusteluryhmä. Taisi olla likemmä sata miestä mo-
komassa pöksässä. Ilma oli tietysti niin sakeaa, että
siitä olisi voinut valaa vaikka tiiliskiviä! Tilaakin
oli niin niukasti, että kun omasta rungostani sain
kämmenen kokoisen kappaleen lattiaan, olin onnel-
linen. Mutta kerran "leikkasi" minullakin. Jonkun
taskulampun valokeilassa huomasin, että tuvassa
oli vanhanaikainen pöytä ja sen jalkojen välissä
kalulaatikko, kuten ennen vanhaan yleisestikin.
Sainkin laihan ruotoni suiautettua laatikkoon, missä
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voi nukkua n-ritä r.r-rrkeir.r.rn.rin. Tosin siliä petillä ei
voinut ajatella selä11ään makuuta, rautta nitäpä
niistä kaikista muk.r'.'uul;sista olikaan väliä. --
Aamulla l:averini ihmetrelii'ät. n-riksi en tullut sau-
naan. Muutama viisas oli hoksannut, etiä saunassa
oli tilaa, ja kun panivat tulen uuniin, oli siellä mu-
ka'r'at olot. Mutta viisarthrn mr.rilm.rss.r menestyvät.

Herättyämme saimme kisktn mrrssi.r Slskl'jär-
velle ja ihmeeksen-rme pääsimrne iJrr.en pchioisrrn-
nalla oleviin asemiin, jotka olinme irse l:rir':ircet.
Siellä oli oikein korsu patteriursee:ille. lrverit sei-
nillä jne, joten pääsimme elämään suor:st.un her-
roiksi. Jaokset jäivät sen sijaan telttlm.rjoitukseen.

Syskyjärven toiselta puolen kuului jatkuvasti
kiivasta taistelun aantd,, ja pian kuulimme ihmeel-
lisiä uutisia. Naapurin pojat pysyttelir'ät tiukasti
tiellä, metsään ei kukaan edes yrittänytkään. Kun
jrlkaväkemme pysäytti alkupään, seisoi koko ko-
lonna tiellä. Olimme ihmeissämme, sillä olimme
aina olettaneet mielessämme, että vihollinen käyt-
tää samoja menetelmiä kuin mekin. Ja siitä se

ensimmäinen notti alkoikin sitten perireiteessa syn-
tyä. Kun ei päästy eteenpäin, mentiin alaspäin -alettiin kaivautua.

Jouduin pian pienelle komennukselle, piti läh-
teä hakemaan ammuksia. Tie kierteli alun matkaa
pitkin metsiä, mutta sitten tuli kuljettavaksi erääs-
tä tienhaarasta länteen päin. Pääsimme iotenkuten
menemään, mutta silloin oli naapuri itsepäisesti
sitä mieltä, että se tarvitsee saman maaston kuin
meidän poikamme, ja tästä tuli valitettavasti erimie-
lisyyttä. Sitä ratkottiin kovalla rähinällä, luoteja
lensi yhtenään. Seisahduimme odottamaan, kun
pojat vakuuttivat r'äylän pian aukeavan.

Seurailimme siinä odotellessa tapahtumia. Eri-
koisesti jäi mieleeni eräs laatikkoreki, jonka poh-
jalla istui haavoittunut. Ajomies selitti hänen saa-
neen luodin kaulasta läpi, leuan alta meni ja nis-

Tykistön huoltokolonno
Syskyjärven tiellö

kasta tuli ulos. Olimme hämmästyneitä, sillä mies
tuntui vielä olevan hengissä. Ja ikäänkuin pois-
taakseen viimeisetkin epäilyksemme, mies pyysi
tupalian ajomieheltä ja pisti "Työmiehen" holkkiin.
Annoimme tulen ja mies alkoi vedellä oikein rinta-
sauhuja. Välillä hän kysäisi ajomieheltä, mahtoiko
niskasta tupruta savua. Tämä katsoi ja vakuutti,
ettei tule. Haar.oittunut uskoi asianlaidan ja lisäsi
omrsta puolestaan, että jos siellä vielä on reikä,
nii:r tup;rklia varmaan palaisi huonommin, mutta
nt.t leto oli hyr'ä!

Siinä tiellä odoteilessa kär'i tarinoimassa muu-
temr poika Pitkärannan 3. erillisestä patterista,
joka oli alistettuna patteristollemme. Pojat kehui-
vat kovasti pystykon'aa tarkaksi kir,ääriksi. Sitähän
se kyllä oli, mutta heillä oli erikoinen syy. Pitkä-
rannan tiellä he olivat joutuneet suorittamaan
lyhennetyillä kanuunoillaan panssarintorjuntaa
Pystykorva vain hankeen kiinnityspisteeksi, ensim-
mäinen paukku ohi, sittcn viiden piirun korjaus ja
selvä tuli ! Että kyllä sc oli mainion tarkka ase I

Sen verran se naapurin ruuhka yhä kesti, että
pitkästyäkin ehti. Koetin nukkua suksieni pdållå,
ja olisihan se muuten onnistunutkin, mutta voi
synti, miten ilma oli kylmää. Taisi olla aamupuolta,
kun tie oli sclvä, ja niinpä sitten pääsimme kuor-
minemme läpi. Ei siinä suuriakaan rakoja "vit-
jassa" ollut, mutta sen verran, että tuurilla pärjäsi.

Myöhemmin tämä Ruhtinaenmäen tienhaaran
maasto jäi kovien taistelujen paikaksi. Pari viikkoa
tämän jälkeen siitä ei olisi mitään ammuskuormaa
viety minkäänlaisella onnella. Nyt kuitenkin otel-
tiin tiukasti ja naapurilla oli siihen varaa. Olihan
meidän JR 37:dd vastassa kokonainen 18. divisioona
ja sen vieressä eteläpuolella 168.D!

Muutaman päivän kuluttua saimme käskyn mars-
sia Kollaalle ja jouduimme koko sodan loppuajan
olemaan erossa omasta patteristostamme.

339



:

'*är 
a"

Suomoloinen rynnökkötykki eienemössö puito ko,3toen Koriolon konnoksello ke:öllä I944

Y. RAUT'A'NEN

PANSSARIT olat nykf isin ehkä tehokkaimpir
aseita sodassa. Panssarivoimaa edusti meillä Laguk-
sen panssaridivisioona, joka oli tunnettu ja tunnus-
tettu, eikä siitä sen enempää. Kerron muutamia
tapauksia vuoden 7944 kesästä, nirnenomaan
Perkjärven ja Portinhoikan tiimoilta. Kuvauk-
seni ovat omakohtaisia ja niiden puitteena on vain
oma komppaniani, jossa palvelin lääkintämiehenä.

Alikersantti Pirttilä Hämeenlinnasta ohjasi joh-
tajavaunua, johtajana tällä kerralla kapteeni C.-B.
Kvikant, joka oli rynnäkkötykkikomppaniamme
päällikkö. Perkjärven asema oli suomalaisten hal-
lussa ja tämä oli tärkeätä varsinkin huollon ja kul-
jetusten takia. Mutta sen omistaminen oli hius-
karvan varassa, emme olleet edes joka hetki sel-
villä siitä, kummalle se vielä L7.6.44 kuului. Vi-
holliselle oli myös tärkeää saada tämä asema hal-
tuunsa ja se tekikin raivoisia hyökkäyksiä aseman
suuntaan. Siinä oli pitelemistä, ja tilanne oli
toisinaan mitä epäselvin.

Omat .ioukkomme olivat asemissa pitkin radan
vartta. Oli jälleen syntynyt tilanne, joka vaati tie-
dustelua. Vihollinen oli työnnetty pois radalta,
mutta ei kokonaan, sillä sieltä täältä tuli käsiaseiden
hajanaista tulta, johon laimeasti vastattiin. Silloin
lähtivät panssarimme liikkeelle. Alikersantti Pirt-
tilän ohjaama johtajavaunu edellä, toiset jäir,ät
taemmas odottamaan tilanteen kehitystä. Tällöin
menetimme pidetyn päällikkömme, kapteeni Kvi-
kantin.

Panssarivaunu oli pysäytetyin moottorein aivan
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Löökintämiehenä Pon
aseman tuntumassa, kun kapteeni Kvikant avasi
luukun kurkistellakseen siitä tienoota. Silloin hän
sai osuman päähänsä ja vaipui alas. Alikersrntti
Pirttilä koetti antaa ensiapua, mutta havaittuaan
kapteenin vaikeasti haavoittuneen Iaski hänet is-
tuimelle ihmetellen hänen päässään olevaa haavaa.
Luoti oli tunkeutunut päälaesta sisään ja oli siis
ammuttu ylhäältä käsin, joko puusta tai jonkun

iäljellä olevan rakennuksen ullakolta.

Monnerheinm-risiirr ritori, kopteeni Corl-Birger Kvikont



Kokemuksestaan tiesi ohjaaja Pirttilä, että vi-
hollisen tarkka-ampujat ovat kärkkäitä nousemaan
puihin, joista on hyvä näköala. Silloin tämä rohkea
ja ripeäotteinen alikersantti, joka myöhemmin kaa-
tui Vuosalmella, ei pitkään siekaillut. Suljettuaan
yläluukun hän ryhtyi kurkistelemaan ohjaajan pako-
luukun kautta tier.roota, erittäin siihen suuntaan,
mistä hän arveli luodin lentäneen kapteenin pää-
hän. Pian hän äkkäsikin, että aivan lähellä olevan
männyn oksien lomasta vilahteii jotain. Siellä pii-
leksi sala-ampuja, miltei puun latvassa saakka.

Alikersantti Pirttilä olisi voinut tulittaa miehen
alas korkeasta asen-rastaan, mutta hän tuumi, että
mitäs haaskata ruutia moiseen, koska tämän saa
muutenkin sieltä pois. Hän käynnisti ajokkinsa jr
ohjasi vaunun puuta kohden. Hätääntynyt tarkka-
ampuja koetti ampua panssaria, mutta nallipyssy-
hän tavallinen kivääri oli panssaria vastaan, olkoon
se kuinka hyr'ä kiikarikivääri tahansa. Kun panssa-
rin nokka törmäsi ensimmäisen kerran puuta vas-

- 
Vielä, kuului hiljainen vastaus. - Mutta en

enää pitkään, ellei tule apua.

- Kykenetkö tarttumaan köyteen ? huusin ja
nakkasin köydenpään kiven takaa kuin lappalainen
suopunkinsa. Kun tunsin köyden kiristyvän, huusin:

- Nyt pidä kiinni ja älä nosta päätäsi ylös !

sorien mukono
ten, heilahti se jo pahasti, ja puussa kyttäävän
soturin kiikariase lensi ka.rressa alas. Panssarivaunu
otti uuden "taakin" ja puski kor..rlla r.oimalla puu-
ta. Siellä olevalle miehellä olir'.rt kuumrt oltivat,
puu kallistui ja sen juuret irtautuir-at maestr. Kol-
mas törmä)'s pudotti miehen alas kir.iseen kan.rl-
raan, johon ti,ma jäi liikkumattomana lojumaan.

Sodassakin voi kuolla monella tavalla, tuumi ali-
kersantti ja. ajoi ajokkinsa pois.

- Huumorimiehiä ovat nuo hämäläisetkin, luon-
nehti eräs karjalainen sotamies alikersantti Pirtti-
län tekoa kuultuaan puusta-pudottamis-tempauk-
sesta. - Omasta mielestäni siihen tarvittiin nopeaa
oivallusta ja älyä yhte paljon kuin huumoriikin.

Portinhoikan tienristeyksen vaiheilta on muistis-
sani tapaus, jolloin vedin pitkällä köydellä erään
haavoittuneemme pois kiivaan tulituksen alaiselta
pail<alta.

Makasin erään ison kiven takana. Edestä ja si-
vuilta ammuttiin, ja omatkin aseet ampuivat sa-
maan suuntaan tuossa sotkuisessa tilanteessa. Huu-
sin kovasti omille, etteivät ampuisi. Silloin siinä
kahinassa haavoittui eräs II pataljoonan mies, laut-
takyläläinen jalkaväen sotilas. Mies vaikeroi ja huu-
si apua. Välin.ratkamn-re ei ollut kovinkaan pitkä,
mutta tilanne sitä r'aarellisempi alituisen tulituk-
sen johdosta. Kun tien poskessa oli ammuksia kul-
jettava hevonen ajomiehineen, ryömin sinne ja
kysyin mieheltä, olisiko hänellä köyttä. Sellaisen
sainkin kuormasta. Kiedoin sen vartaloni ympärille
ja ryömin takaisin kir.en taakse.

Haavoittunut lauttakyläläinen makasi puolittain
tajuttomana. Kuulin korinaa ja huusin:

- 
vrelako elatl

Venäläisten hyökköys 25.6.1944 Tolin olueelto Juustilon io
lmotron tien suuntiin io suomoloisten vostohyökkäys somono
päivänä sekä seuroovono yönä Portinhoikon seudulle

Näin kuinka kanervikko lakoili luotisateessa.
Kiskoin miestä kaikin voimi n, ja tdmi. kiristeli ham-
paitaan pitäen epätoivoisesti köyden päästä kiinni.
Uskoin, että mies ammutaan seulaksi, ennen kiveni
taakse pääsyä. . . Vaikka matka oli melko lyhyt,
tuntui minusta, että aikaa meni ikuisuus, ennen
kuin haavoittunut oli luonani. Hänen tilansa oli
todella vakava, lantioon osunut luoti oli tehnyt
pahaa jälkeä. Sidoin haavan tilapäisesti ja raahasin
miehen ammuskärryjen luokse, jotka tyhjennettiin
nopeasti. Kiskoimme kanervia ja sammaleita kär-

Reikiö kuin seulosso, mutto poikotoon eheöksi
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ryjen pohjalle, joten haavoittunut sai pehmeän alus-
tan, ja ajomies lähti kuljettamaan häntä taempana
olevalle sidontapaikalle. Sivumennen sanoen mies
elää tänäkin päivänä, tosin vaikeana invalidina
Lauttakylässä.

Jouduin tämän tilanteen aikana kuljettamaao
useita haavoittuneita taakse, tosin en enää suo-
punkia käyttäen. Toimin yksin, sillä lääkintämiehet
työskentelivät hajaantuneina eri tahoille. Joukko-
sidontapaikalla oli paljon työtä. Lääkintäkapteeni
Pylkkänen puuhaili apulaisineen korkeapaineen
alaisena. Portinhoikan tienhaarassa olevat jouk-
komme olivat yhteen aikaan 25.6. saarroksissakin,
kun pohjoiseen johtava Imatran tie oli katkaistu ja
Talista käsin läpirnurtautuneet vihollisen panssarit
olivat hyökänneet Juustilan tien suuntaan, jossa
silloin oli toiminnassa muun muassa viisi viholli-
sen Sotkaa. Tilanne kuitenkin selvisi eduksemme
panssarivoimiemme vastahyökkäyksen ansiosta, jo-
ka suoritettiin Juustilasta Portinhoikan suuntaan
samana päivänä. Portinhoikan luona joutui n'rei-
dän haituumme 7 r'enäläistä Sotkaa, joista kolme
ehjänä. Muttir romuina oli omiakin panssareita,
oli menetyksiä, kuolleinir jir haa.r'oittuneina. Talin-
Portinhoikan t;risteluissa r'äslneet yksikkömme oli-
vat valmiine uusiin ponnistuksiin, mutta tarvitsim-
me muonatrildennlstä ja ennen kaikkea ammuksia
je poltto.rinettr.

Olin saattenut erään haavoittuneen sidontapai-
krlle ja lähdin jälleen astelemaan kohden taistelu-
aluetta, jossa sillä hetkellä oli tavallista hiljaisem-
paa. Silloin kuljettuani noin puolisen kilometriä
törmäsi vastaani yllättäen kolme vihollissoturia.
Nämä olivat ilman saattrjaa, eksyksissä olevia mie-
hiä, jotka olivat katsoneet itselleen terveellisem-
mäksi nakata aseensa pois. Miehet viittoilivat ja
puhuivat yhdestä suusta, mutta ymmärsin vain sen,
että he halusivat antautua vangeiksi. Tarkastin hei-
dän nuhraantuneet asunsa, ja kopeloin heidän tas-
kunsa, mutta en löytänyt muuta kuin limpun pa-
lasia sekä mahorkkatopan. Ilmeisesti miehet halu-
sivat saada minusta saattajan ja oppaan komento-

Yleiskuvo Portinhoikon tienristeysmoostosto

houlikonpotruuno

johon voitte

luottoo

RI
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paikalle. Olin väsynyt, ja takaisin kävely tuntui epä-
miellyttävältä. Koska miehet olivat ilman aseita,
viittasin heidän matkalleen suunnan:

- Antaa painua sinne vaan I Kyllä siellä löytyy
korjaajia I

Miehet ymmärsivät eleitteni tarkoituksen. Eräs
teki oikean hovikumarruksen, ja sitten he lähtivät
kipittämään osoittamaani suuntaan. Perille olivat-
kin osanneet, kuulin sen perästäpain, ja, asia ei
tuntunut lainkaan kummalliselta. Sodassa sattuu
kaikenlaista, ja lisäksi olin jo r'äsynyt tuohon kai-
kenlaiseen.

Tuntui kummalliselta kär'ellä yksin metsässä sie-
raimissaan sodan ja kulojen aiheuttama katku. Au-
rinko mollotti punaisena pallona taivaalla, kaikki
tuntui luonnottomalta, epätodelliselta kuin peina-
jaisuni. Käsituliaseiden rätinä kantautui kon,iini
kaukaisena, ja herhaluoteja napsahteli puiden lat-
vuksissa. Tähystäjäkoneiden surinaa kuului ylhäältä,
mutta en ollut edes varma, olit'atko koneet
omie vaiko vihollisen, enkä siitä suuria piitannut-
kaan. Väsymys oli niin valtar.a, että kaikki tun-
tui yhdentekevältä. Olisin halunnut vain nukkua,
nukkua r aikka seisaaliani. Tuo tunne voitti nälän-
tunteenkin.

Muttl oitis tuo \:isvrr)-s katosi, kun pääsin yk-
sikköni tuntunteen. Sie lia oli to\.ereita;i, minua
tarvittiin heidän joukossiran, en saanut näyttää
r'äsyn-rystäni enkä pelkorni, Uudet tapahtumat tem-
pasivat mukaansa. P.rnss.rrit je jääkärijoukot liikeh-
ti\,ät, telaketjut mvllersir it klmaraa, konekiväärit
papattivat ja piisketlkit n:rps;Lhtelivat. Kaikenkar-
vaiset tuliaseet ;ritir-ät melslic-tt.i tllä.

- Lääkintämiehiä. tänne I \rr;ersti I

- lrlissl lääkintämiehet muniter?

- Pi.rn. pi.rn tänne. 11äkinri.miehet I

Se oli sotrr. prnss-rreiden j.r jääkäreiden sotu.
divisioonan, joka jätti jälkeensä kunniakk.r.rt perin-
teet. Tämän ajan tapahtumat ovat historiassa, joka
eläa, ja sen kaatuneetkin elär.ät historirrn mukana
kauas tulevaisuuteen.

**x<

H.ITLER JA CHAPLIN RIITELIVÄT
PARRASTA

Hitlerillä ja elokuvakoomilkrko Chaplinilla oli
suunnilleen samanlainen Lhuuliparta. Tämä seikka
kiusasi Hitleriä ja ,keran hän tarttui kynään, kir-
joitti Chaplinille ja vaati, että tämän olisi heti
ajettava partansa pois, koska häntä raivostutti
yhdennäköisyys ihmisten naurattajan kanssa.

Vastaus tuli aikanaan. Siinä Chaplin selitti, että
hänellä oli tämä parta jo silloin, kun Hitler oli
tavallinen mralari eikä omistanut lainkaan paftaa.
Hitlerin tuli heti ajaa siis partansa pois. Ihmiset
nauravat Hitlerin parralle ja touhuille enemmän
kuin hänelle, vaikka hän oli ammattikoomikko ja
Hitler vain amatööri.

l',"I'.1

, i),i/,s,,,,
!r* kqr il u s

-if,',,,,,,,
§ekr:rtJ

Verkkoisio sovulo vedellessöön hdnen mielensö

or icsopo nosso jo rouhollisen torkkoovoiseno hön

(c'se ee mooilmon menoo. Jo ihmiset viihtyvöt
p ::-:r,iehen seurosso. Hön ei ole kuko lohonso.

Hön on prippumies, jolio on oikoo kuunnello

muitokln jo noultio olosioon ystöviensö porisso

- somollo kun hön tciyttöö piippunso hyvöllö

lupokollo!

PIPE CLUB ia
RETTIGIN SEKCDTTUS
ovot miehekköön moun mukoisio, jo niiden tuok-

susto noisetkin pilövöt. . .

" - Me uskollisel piipun yslövöi
olemme ryylyvdisinö pqnneel merkille,
eltö piipunpoltio on i6lleen nousemqssq
sille kuuluvqon orvoonso miehislen
mieslen keskuudessq. Onhon perusleliu

useilo kerhojokin, jolko voolivot piip-
pukuliluurio jo sen vonhojo perinteilö,"

RETTIG
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MATTT MIKKOLA

MÅRRASKUUN viima ennusti jälleen kovaa talvea
vankileirin maisemaan. Kanavaan viettävät mullos-
sarat olivat jo routineet metrin, kenties toistakin, ja
rannat olivat miehen kantavan jään peitossa. Kylmän
kiteyttämä kosteus tanssi pyörteinä lentokentän puh-
taaksi kalutuilla kiitoradoilla niin, että maisema ja
sen ku'r'aan piirretty vanki tunsi mittaamattomen aron
jäätävät huokaisut polviluissaan.

XXI oso

Vielä lokakuuss.r he olir'.it k.r-ivaneet perunoita sa-

visesta pellostl melkein p;rlj.rn sormin. Kukin oman
normins.r. Kotiin pri.ru:tjn.risen viir'ästymisestä jotitu-
va pelko j,r epirieroisuus olivat nostittaneet viimeiset
r'.oimrn rip;:--e:. heidän käsivarsiinse, jotta ne viimei-
sin p..nnis:uxsin voisir'.rt lunastaa vuosien mittun
r:ineea j.:. rlitejuisesti rukoillun vapauden. Nyt he
m.rrssir.ri roudsn murjomalla pellolla henkisesti alas-
tominr, mutte voimakkaasti kytevä el2imänliekki sie-
luissaan. Suuri Venäjänmaa oli koonnut heidät har-
maaksi veljeskunnaksi yhteen saattoon marssittaak-
seen heitä saman kohtalon alaisina parhaiden nuo-
ruusrmosien yli. Vaikka heidän tiellänsä oli ollut lo-
puttomilta tuntuvien vankeusvuosien aikana syvä rou-
ta, he eivät esittäneet syytöksiä. He vain tarttuivat ha-
kun varteen, vaikka verestävin kourin, ja tunsivat ole-
vansa syvän roudan valikoimia yksilöitä kohtalon saa-

tossa.

Heitä oli neljäkymmentä miestä omissa ry'hmissään,
kun he aamuhämärästä lähtien lappautuivat itäportille
vapauden orastava, mutta todeksi käsittämätön mielle
tunnoissaan. He riensivät järjestäytyneinä ryhmä ryh-
män jälkeen, kunnes kaikki lähtöön kelpuutetut mie-
het, kaikkiaan tuhatkaksisataaviisikymmentä, oli las-
tattu kuljetukseen. Järkyttävä jakso yksilön inhimil-
listä historia oli siten päättymiissä. Vanhoja, toisilleen
tutuksi käyneitä kasvoja oli hävinnyt joukosta vuosien
rnittaan ja uusie ilnestynyt hävinneiden tilalle. Elä-
män oli jatkuttava miesvahvuisenl vuodestir toiseen.
Työt 1a toin-ret leirillä ja sen ulkopuolell; olivet säi-
lyneet muuttumlttominl. Kieltoja, käskvjä ja asetuk-
sia oli muutetru jr samoin niiden noudrttajia. Siten
itsekukin oli joutunut mlkslmaen oman hintansa ele-
tyistä vuosist,r. Toiset enemmän, toiset r'ähemmän.
Mutta jokaisen jäljelle jääneen miehen sielussa oli
summan täyttär'ä hintalappu menneestä.

Rauhan teon jälkeiset viikot ja kuukaudet olivat
pettymyksien, toiveiden ja mielettömien huhujen ai-
kaa. Mutta sen jälkeen, kun suomalaisilta kiellettiin
työskentely siivitti toimettomuus huhut mielettömyyk-
slln.

Varusteiden uusiminen, arvoesineiden luovuttami-
nen ja pienet kuulustelut osoittivat kuitenkin palaut-

RINASIN
RinosinJobletli - heli nuhon ensi oireisiin
oiettuno - 

"lukitsee" nuhoo oiheuttovien
viruslen vqikutukset, poisloo lurvoluksen
jo verenlungoksen nenön limokolvoisio,
sekö niistö johluvon pöcinsöryn. Rlnosin
on tehokos myös muisso vilustumissoi-
rouksisso. Ei oiheuto vösymystö.

APTE E KISTA

EEEIreM
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tamiscn olo'an lähellä. Joitakin päiviä ennen lähtöä
kutsuttiin Räihäkin komissaari Leinon puhutteluun:

- 
Räihä on leirin vanhimpia v;rnkeja, r'ai kuinka?

- Eipä trida neljäkymmentäyksi vangiksi ,jääneitä
olla kovin montaa micstri, joten liencn vanhimpi,r.

- Riihä on kuitenkin selvinnyt hyvin, jatkoi
Leino.

- Kohtalaisesti, Räihä r,astirsi.

- Onko valittamista ?

- Olosuhteet huomioiden, ei ole, sanoi Räihi suo-
raa11.

- 
No niin. Teidät palautetaan aivan lähipäivinri

kotiin. Kertokaa ystär,illenne totuus Neuvostoliitosta
j'r sen kansasta. Te olelte nähnyt puutteemmc j.r tais-
telumme puolte maailmx.t vJ.stx.ln. Kertoktr se tosi-
asiana ja Neuvostoliiton kansojen s.rnlaritekona Suo-
messa.

Puhuttelu päättyi siihen.
Rautatie oli k.rnli,.rn rannAssa j),rkkäluiskaiselh

pengemrällä. Sen vuoksi \'i.unuun pääsy oli m;rhdol-
lisimn.ran työlästä. Kuikka marssi omen ryhmrins,i kär-
jessä hänelle ominaisella tavalla rennosti vartior.niesten
osoittlman 1'aunun läheisyyteen. Hän kapusi p3nger-
män siekailematt;l ja txrrautui ainoalh kädelläin vau-
nun pielecn, kiskeistakseen itsensä sisälle. N{utta hä-
nen jalkansr luiskahtiiat, ja hän jäi kätensä r'araan
roikkumaan, ennen kuin slevutti tasrpainon uudel-
leen.

- 
Saltane, hän tokrisi tohkeissaan.

- 
Åla painur, jos sinull;L on aikomus tullir mu-

kaan, hihk;risi hänen tlk.rnur.r olo'e mies leikillisesti.

- 
\,zuxn etkö sin,i h.rlrr'.rrtu niä, että minnoon

invaliiti. . . jeleppoisit sen siij.r.r. ett:i siinri hoputat.
Onko n.rulla muk.r rikonrus iull.r mukku. I.r on sitä
rcisslttu ilima kenenk.i.in :.pu.r ir tull.r.r r rcl.ihri toi-
nlee.

Kuikk:r " jele;i:tiin t:ximu-"rsisi.r. jo::r ovelle svr-

tynyt ruuhka selviytyisi. Jokainen olisi halunnut päCs-

tä vaunuun omaa vuoroaan odottamatta. Hermot jän-
nityksestä katkeamaisillaan he pelkäsivät, ettei viimei-
nen mies sopisikaan kuljetukseen.

- Tän.rä on sitä tavenmukaista järjestelyä. Katso-
kaa pojat. Tässä on tuliterä kamiina, mutta polttopui-
tr ei ole niin sitten krlikkrakaan, ehätti asian huo-
mannlrl vanki lausumacn.

- Mutta täytyyhän täällä puita olla. Katsokaa la-
vitsoiden alle.

Peri miestä nosteli vaunun kummassakin päässä

olevil, tuuman vahvuisia lankkuja, mutta polttopuita
ei löytynyt.

Kuikka oli jo vetäytynyt alalavitsalle kehonsa va-
rean. Sieltä hän tiiraili viirusilmillään miesten häli-
nCä, tutkin.raton hyn'ry huulill:ran.

- Vuan ettäkö työ hölömöt niä, että puuta on vau-
nussa kymmenijä juoksumetrejä. Vai luulctteko työ,
ettei tuurn;rn lankku pala kamiinassa ? lausahteli
Kuikkr. h.rrvrkseen, r'oitonricmuincn ilme pisrmri-
sill;r k.rsvoill.rrn. 

- Vuan tuo llnkku se onnii oi-
licctil tervirspuuta, hän jetkoi ja siveli kädellään lan-
kun rlakapintaa.

- KynsillCkö sinä siitä lastujr vuolet, hihkaisi jo-
ku joukon nero.

- Pojat, Kuikarr ajrtuksessa or.r itua. Onko kel-
läiin puukkoa ?

-- On täällä, kuului vastaus.

- Ja täällä yksi nysä.

- Hyr'ä on. Puukoille vuollaan lankun ympärille
uurre. Siitä se katkeaa helposti.

- Tuollaiset lankut revitään säleiksi vaikka pal-
jain käsin, .jos ci muu autr.

- Alaha vua hiij;oo kynsijäs, että suahaan pök-
köjä pcssriä, r'irnuili Kuikka.

Polttol.uukysy'n.r1,s oli todella ratkaistu, vaiklia halot
c,lir.r:kin unohtuncct. Tutun;rn mittriset, katkottuien

iotto vounun ovelle syntynyt ruuhko selviytyisi 
-
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satrojen teristä valmistetut pienet puukot talletettiin
kamiinan läheisyyteen. Sen jälkeen etsittiin sopivaa
lankkujen katkaisupaikkaa ja sekin löytyi. Paksuilla
raudoilla vahvistettu ovenpieli sai kelvata tarkoituk-
seen. Varsinkin, kun oven poikittaiselle tukipuulle
oli varattu lovi.

Hiimärä alkoi laskeutua tutuksi käyneen leirin ja
sen tienoon ylle. Itäportti oli jo aikoja sitten suljettrr,
ja sen sisäpuolelle oli fätetty kolmanteen ja neljänteen
kuntoisuusluokkaan kuuluvat suomalaiset vangit. Hei-
tä ei näkynyt enää portin läheisyydessä, koska he oli-
vat laahustaneet parakkeihinsa itkemään. Kun portille
marssijat huusivat hyvästijättöjääo, silloin heidän va-
pisevat hartiansa painautuivat viitosparakin sal-
valmlln.

Vartiomiesten tarttuessa vaunun liuJiuoviin sulkeak-
seen ne Räihä huusi:

- Iestli u vas rovaT (- Onko teillä puita?)

- Seisas puudet rova (- Heti tulee puita), he
huusivat vastaan.

- Mitä se sano, Räihä?

- Hän sanoi, että puita saadaan heti.

- Joo, ja paiskasi ovet kiinni.

- Hei pojat! Juna liikahti. Huraa!

- Äh nyt s... tana uraata huuda! Ei tässä itään
I?ihdetä.

- Huutakee, että eläköön Eetla ja Suokangas, hir-
ven takamukset ja ruisleipäl Minusta se soppii eriom-
maisesti tähä tillaisuutee.

- Lauletaan virsi, pojat! Kuka muistaa?

- Sin?ihä tässä nuorin olet. Pitäisi muistaa.
Kukaan ei kyennyt laulama;rn virttä. Sen sijaan he

kuuntelivat pyörien rytmikiistä kolinaa. Kenties mre-
het tunsivat rytmikkään loksutulisen henkilökohtaise-
na muistona vuosien takaa.

-Nyts...naseisattaa.
- Vuan se sitä pitäis jo sinuhhii tietee, eltä tiäl-

tähä ne naiset tulloo matkaseuraks. Oha sitä jo mo-
niaita vuosia, ko miniihhii olin rintamalla. Vuan muis-
tanpa meleko tarkkaa, mite se Tiltun kovaiänine lupas
leipee ja sajua ja naisseuroo. Minnoon jo monasti
ajatellu, että valehtelivat tarkkaa ja pettivät vinski
poikoo. Vuan nyt se on tosi asija sehhii.

- Mitäs tekisit, Kuikka, jos tosiaan saisit naisen
vierees ?

- Kaikkee sitä sinähhii kehtoot kysyvä. Vuan suat-
tasi häntä kahtoo hyvi lempeest silimii, vastasi Kuikka
häkeltymättä.

- Nyt ne availevat jo ovia, virkahti joku, joukon
hermostunein mies.

Kun vaunun liukuovi avattiin, vangit huomasivat,
ettei juna ollut liikkunut kuin muutamia kymmeniä
metrejä. He kurkistelivat avoimesta ovesta pitkin vau-
nuriviä puoleen ja toiseen.

- Hakekaa pakkinne. Saksalaiset jakavat jo au-
vaunuihin soppaa.

Hetken kuluttua saksalaiset keittiömiehet tarjosivat
ratapenkalta käsin neljää keittoämpäriä miesten kes-
ken jaettavaksi.

- Että ilikes tuurra kylymän veskeiton vinski po-
jale. . . tule vua takkuumies Suokankaale, minä läm-
mitän saunan ja sanon Eetlalle, että tiä mies onnii mi-
nun krmpraatti. Näytetää sille, mite vinlantijassa syyv-
r'lä, veisteli Kuikka.

- Jor joku myy keittonsa, saa Suomessa satasen,
hihkaisi ahnein ja varovaisin tarjooja.

- Minä maksan soppa-annoksesta neljäkymmen-
tä ruplaa. Soon kova raha.

- Niillä ruplilla saat pyyhkii takapuoles.

- Älä sano. Rupla voi olla vielä kovaa valuuttaa.

- Sen minähhii haluaisin nähhä, mite kovvoo va-
luttoo se on Suomessa. Neuvvostotasavallassa sillä sai
nelejä lasillista kessurouheita. Ja sehhii oli ulkorikkaa-
tien taksa.

- Jos jollakin on vielä keittoa, saa viisisatasen.

- Puske rahat, vastasi ääni ilveillen.

- Heti, kun päästään Suomeen.

- Viissatane onnii jo kova hinta. Sillä suap pon-
tikkata ainahii pari pullollista.

- Älä vouhki tyhjää, kiivaili dskeinen viisisatasen
tarjooja.

- No ainahii sillo, jos piäsöö keittipaikalta osta-

maa.
Kukaan ei myynyt ruoka-annostaan. Oli vain, kuin

jatkuva suukopu olisi ollut rajattoman riemun purkau'
tumista sieltä, minne riemu oli ollut urosia kätkettynä.
Mutta keittoastiansa he nuolivat tarkoin, kuten sor-
mensakin. Nälkä ei tuntenut hintaa, eikä sitä voinut
vieläkään ostaa. Varsinkin kun joka miehellä oli riit-
tävästi tupakkaa.

Uneksitun hetken ylevöitt?imiinä alkoi osittain sor-
tunut ääni laulaa:

"On muistoja, joita ei aikaa
eeikää ruodeet vieedää vooii,
oon muistoja joiden taikaaa,
niitä unhoittaa een mä vooii"

Kl Rf ALLI StA "SATTU M tA"

MIEHILLE
Howorlh: Alkommc ronkorclto 600:-
Korhonen; Borbororco.ruunnitelmo ro

Suoml 1100:-
Linno: Tööllö Pohronttihdcn ollo lll 950:-
Mocleon: Vilmclncn rlntomo 800:-

Yllm.lnGnkiitorhymnl 900:-
Tlmontit tictaivöt vqoroo 850:-

Toivoon nuoll 850:-
TöhdGt kcrtovot komirqrio
Polmu 650:-

Vom6court: Unohd.tut urh@lli3Ct'l@0:-

SAiTAN KOKoNAISHINTA l-xl KANGASS. 9|00:-
Tiloon yllämoinitut WSOY;n kiriqt 900r kuukqusimoksuin. Korol-
loreti. Rohtivopoosti, Tiloltqessq ei rqhoq. Hyöt puhclimittc.

Tiloolon nimi

Aruo loi ommotti

Posliositc

J. Sorno jo Kumpp.
Runeberginkotu 25 A 23 Helsinki

puh,444315.
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Lehtemme lohioitti milioonon sotoinvolideille

IIITII TTTIITI TTIITTTI ITIIIII IIITT IIT

Sotamuisto-yhdistys r.y., joka kustantaa ja julkai-
see aikakauslehteä "Kansa taisteli - miehet kerto-
vat", luovutti 1. 10. 62 r'uoden 1961 tuotosta 1 milj.
markkaa Sotainvalidihuollon Kannatusyhdistys
r.y:lle käytettär,äksi sotainvalidien huoltotyön hy-
väksi. Luovutustilaisuudessa olivat lahjoittajien ta-
holta läsnä Sotamuisto-yhdistyksen puheenjohtaja
kenraaliluutnantti K. L. Oesch, kenraaliluut-

- \'11.1n se sitä rrrs sg-:l sulu\ee nuo ovet. Jos r';rr-
tij.r kuuloo iuor laulun, r'oi: jou:uu viell r'rsistip:-
mkkii. Ahose poikr l:ulo r.ur. e::l k.ru,rn on kriv.rt-
tu kantelen iäntä, unelmrin, loitsujen s.tujen mu.r".
ja siitä hänet vietii seurea\'rntr päirtnä r'esistiloihe

,ioul<koo. Nii, että pijä vua leipäläpes liiini I

- 
Tuli on saatava kaminaan, kiivailivat hätäisem-

n.rät miehet.

- Tulta ei tehdä, ennen kuin saadaan vaikka ni-
meksi puita.

- Miksi ne ei voi panna pökköjä veturin pe-
sään. . . piruako ne enää tissä kyttää.

- \,ruxn miti sitä ennää hättäilöö. Kyllä se juna
lähtöö, koha semaffoori näyttää tien vappaaks. J. pi-
täs sitä suaha leipeeki vielä tänä päir'änä. Uskokee poj-
jaat, minä en noo syönä tänä päivänä leivä murenoo.
Tuon kylymän keitin vua sain. Eipä senpuolee, on
sitä ennehii oltunna päivä syömätä. Muistat sie, Räihä
poilia, ko se komentantti sai männeenä kesänä piähä-
se, eL miniihhii oon vasisti. Koko päivän tuumi, että
pannako Kuikka poika vesistiparakkii. Mutta Mikko
sai sen tietee ja se sanohhii komentantile, että heijjä
porukkaa ei tule invaliitit. (Mikko oli suon-ralainen
sotavanki, luotettu ja suosiossa oleva fasistiparakin
esimies).

- Siinä kahakassa minä jäin syömätä, ko sapuskat
vietii vasistiloille, jatkoi Kuikka valehtelenristran.

- Ei se nyt iha niinkään ollut, mutta samx se,

sanoi Räihä.

nantti A. Kurenrnaa sekä cverstit V. K. Nih-
tild. ja G. tvI a g n usso n. Lahjoituksen vastaan-
ottivat Llnnatusyhdistyksen puheenjohtaja, vuori-
neuvos R. Erik Serlachius sekä hallituksen
jäsenet, toin-ritusjohteja T. Angervo ja pääjoh-
taja Klaus §7aris.

Kuten muistetaan lehtemme lahjoitti vuosi sit-
ten myös Jääkäriliitolle miljoonan markkaa.

YATN PARAS
KANNATTAA

EV 97 kork. 40 cm 6.300:-

fi#r,r
H ELSI N KI - BU LEVARDI 28-VAI H DE 11 946

ITI

347



Koksi toisteliioo osemissoon

fuho Vuorenselkö

KUN talvisota syttyi, hän oli vielä poikanen, sotilaan
poika. Hänen isänsä oli mies, joka oli ollut mukane
luomassa Suomen armeijan selkärankaa. Hän oli ollut
jäiikärinä Salsanmarlla, taistellut vapaussodassa ja pal-
vellut sen jälkeen aliupseerinr äsken luodussa ermei-
jassa, josta siirtyi ennen talvisotaa viljelemään pikku
tilaansa Karjalan raja-alueelle.

Sotatalvena vuosina 1939-1910 poika koki evakko-
tien murheet ja kärsimlkset, eli murrosaikansa vieraal-
la paikkaliunnalla sisä-Suomessa. Hän ndki äitinsä s1-

vän surun, kun isä kaatui Kannalisella, itki viimeisen
itkunsa ja otti kannettavakseen perheen huoltamisen.
Poika puhalsi kohmettuneitr hyppysiään ja tuijotti
kuulalkaal le taivaalle, missä ki itivät huurteiset pomm i-

tuslaivueet, jotka kylvivät tuhoa suojattomaan mar-
han. Hänen kon'ansa tottuivat hllyytyssireenien lalit-
tavaan ulinaan ja hävittrij2ikoneiden ilkeään kurnutuk-
seen, kun nämä tuiskuttivat tultaan asutuskeskuksiin.
Hän niiki ihmisten, naisten, lasten ja vanhusten pake-
nevan hatarasti kyhättyihin, rurpeilla kateffuihin väes-

tönsuojiin, näki silpoutuneita ruumiita, joita parkuvat
ihmislaumat tallasivat jalkoihinsa. Hän näki kirkko-
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maiclen yhä kasvavat valkoiset ristirivit, sankarihaudat,
sodaste raajerikkoina palaavat sotilaat. Krriken tuon
hän koki iissä, jolloin ensimmäiset parranhlivenet al-

koivat orastaa leuassa.
Silloin hän päritti, että hlnestä tulisi isänsä tietä

kulkeve sotilas.
Prkkorauha vuonn.r 1910 liitti hänen kotikylänsri

vieraeseen maahan. Kun Suomcn klr-rse suruliputti.
nosti poika päänsä p)'sry')'n, korosti äänensä karheutttr
ja srnoi äidilleen:

- Tuota minä en tckisi. En surulipultaisi. En suru-
liputtaisi enkä itkisi. . . niin ei tekisi isäkään, jos eläi-
si. Suomi ei ole loppuunmyynnissä r'ielä eikä tule ole-
maankaen. .

Åiti kuuli poikansa äänessä isän äänen, katseli tätä
ja painoi pojan sanat mieleensä. Hän havaitsi pojan
kas'r'aneen sinä päivänä tuuman Pituutta, sen tärkeän
ruuman, mikä tekee pojasta miehen. Mutta enernmittä
puheitta hän vaikeni. Hänen oli vaikea puhua siliä
hetkellä, mutta hän uskoi poikansa sanoihin.

Jälleen syttyi sota. . .

Ja jälleen poika koki sen synnyttämät kauhut, pelon
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ja järkytyksen. Mutta jatkosota toi muutakin kuin jär-
kytylaiä. Luor"utelut alueet lii'tettiin emämaahan, ja
poika palasi äitinsä kanssa kotikylänsä. He löysivät
kotitalonsa raunioina, pellot ruohottuneina ja kranaat-
tien myllerfirninä. Äitinsä kanssa poika rakensi uuden
tuvan entisen raunioille. He tasasivat peltojen kra-
naaltifi<uopat ja kylvivät seuraavana kevänä toivorik-
kaina uudiskylvön.

Poika havaitsi kaikkialla isänsä jättämär jäljet. Hän
oli kärsimätön ajan hitaaseen kulkuun, liikkui toimis-
saan vaiteliaana, mutta lopulta hän sanoi:

- Kun saavutan sen iän, että kelpaan sotaan, läh-
den minä,kin.

Äiti otri yhä vaiti. Jos hän itki, hän teki sen pojaltaan
salaa.

Sotaa jatkui, ja poika odotti rauhattomana. Kotitalo
nousi entiseen kuntoonsa, vaikka sodan kumu kan-
tautui pellolle, missä he työskentelivät. Lentolairue.-t-
kin ahdistelivat toisinaan ahertavia peltomiehiä. Poika
kasvoi tänä aikana viimeiset tuumansa, jotka tekivät
hänestä sotamiehen.

Vuonna 1944 hän liittyi Kannaksella kamppaile-
viin joukkoihin, jotka taistelivat elämästä ja kuole-
masta. Hän sai yllensä sillapuseron, jalkoihinsa vanhat
maihinnousuketgät ja lakkiinsa sinivalkoisen kokar-
din. Hän oli lyhyen harjoitusajan koulutuskeskuksessa,
sai käteen oman kiväärin ja kaulaan oman tuntole.\ryn
eli kuolemanprikan, kuten sanotiiin. Rihmasta roikku-
vassa alumiinilevyssä oli numero 226972.

Levy oli juhlallinen. Pojan mielestä se oli kuin an-
siomi,tali, sellainen, joiden nauhoja isä oli pitänyt juh-
Iatakkinsa rintamuksessa. Usein hän silitteli levynsä
numeropintaa |a tavaili nurneroja. Unissaankin hän
muisti sarjan . . .226972. Se oli numero, jollaista ei
ollut kenelldkään toisella sotilaalla, vain hänellä. Tär-
keä numero siis kaiken varalta, poika ymmärsi. Hän
tiesi, että jonakio päivänä, jonakin hetkenä sen puo
likas voidaan irroittaa hänen kaulastaao ja irroittaja-
na on vieras kdsi. Numero kulkee esikuntiin, siellä si-
tä verrataan omistajansa nimeen, ja sitten tieto kulkee
äidin lu,okse kotiin. Tiimä teki numeron salaperäisek-
si, tämä mahdollisuus oli olemassa yhtä varmana kuin
epävarmanakin. Vasta sitten kun hän sai kokea ensim-
mäisen tulikas'teensa, joka lopullisesti vihki hänet tais-
televiio joukkoihin, hän vähitellen unohti koko nume-
rolevyn olemassaolon. Se roikkui rihmastaan hänen
kaulallaan, tummui hiestä ja liasta. Täit käyttivät kul-
kureittinään sen rihmoja, Iaskivat saivareitaan niihin.
Oli työliistä pitää niitä puhraana.

Poika joutui kr-r,lkemaan taistelusta taisteluun, hän
sai ensimmäisen ylennyksensä ja kirjoitti siitä kotiin.
Aatteellinen isänmaallisuus muuttui sotilaan karskiksi
velvollisuudeksi, ja sen alle hän kätki ajoirtaiset pe-
lonkohtauksensa. Mätänevien ruumiiden löyhkä ei es-

tänyt häntä nauttimasta summittain saaluja aterioitaan,
hän saattoi purra kaatuneen vihollisen leipälaukusta
löytiimäänsä limpun kappaletta vuoltuaan puukolla sii-
tä veritahrat pois. Hän oli sotilaan poika, kaikkeen
hän mukautui nopeasti ja esirniehet pitivät hänestä.
Hän oli todella oivallinen jalkaväen sotilas, pinnalli-
sesti katsoen tunteeton. Hän ei purnannut mililoin-
kaan, koska sekin olisi paljastanut jotain hänen sisim-
mästään. Hän ei uskonut voittoon eikä häviöönkään.
Hän vain taisteli.

ME$TARI.

PUKU
Hyvö, istuvo puku on kuin esittelijö.
Alusso, juuri rqtkoisevollo hetkellö,
se suosittelee Teitä.

Jo Te esiinnytte heti luontevosti Jo
vormosti - tunnette, ettö on Teidön
pöivön ne.

TULKAA TUTUKSI -
TEHKÄÄ TAVAKSI - OSOITTEEKSI

Suur-
myymölö
Aleksi
46-48
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Oltii n Karj alan kannaksen viimeisellä puolusruslin-
jalla . . .

Åamu oli sumuinen. Sumu oli kostuftanut kaiken,
sitä pisaroi aseiden teräksissä, ja ampumahaudan poh-
jalla oli liejua. Sinne asetetut puut vaipuivat syvään,
ja. ja.lat olivat alttiina kylmälle kostzudelle. Poika noja-
si rintavarusfukseen ja tuijotti läpiniikymätöntä su-
mua. Aliupseeri hänen vieressään kirosi hiljaa. Hänen
manttelinsa oli lopen kulunut ja liejun tahraama.
Leuassa törrötti moniviikkoinen parransänki. Miehen
silmät verestivät, kun hän katsoi poikaan.

- Ja lähdit vapaaehtoisena tähän helvettiin, hän
murahti. Äänessä ei ollut pahansuopaisuuita. Se oli
käheä, ja miehen oli vaikea sanoa sanottavaansa kuis-
katen. Poika siristeli silmiään aivan kuin niihin olisi
osuout kirkas auringonvalo. Hänen likaisessa leuas-
saan kasvoi tummia heivenia.

- Niin. . . mitäpä muuta olisin voinut.
Hiljaisuus repesi. Konekivääri papatti vastarannalla

sarjan, luodit vihelsivät sumussa, joka alkoi ilmavirran
vaikutuksesta elää. Se liikkui kuin kostea hunru. Oma
konekivääri vastasi tuleen, mutta tuokion kuluttua se-
kin vaikeni. Tuntui kuin hiljaisuus olisi imeytynyt su-
muun, joka oli jälleen liikkumatonta ja läpinäkymä-
töntä massaa. Sitä oli vaikea hengittää.

- Jumaliste. En vaan minä olisi lähtenyt. Minulla
on perhettlkin. . .

- On minullakin äiti. .. kotona.

- Eikö hän edes kieltänyt?

- Ei.

Se tuli Iyhyesti. Aliupseeri murahti. Hän nosteli

jalkojaan liejusta. Äänet rnuistuttivat suudelmaa. Poi-
ka pyyhkäisi sumun kostuttamaa otsaansa. Hän värisi
kylmästä. Mantteli hänen yllään oli liian suuri, sen
helmat tavoittivat taisteluhaudan pohjaliejua. Ali-
upseeri mutisi:

- fuu,lsn, että saamme pian kranaatteja. Tämä
hiljaisuus ennustaa sitä. . . Ja sitten ne hyökkäävät,
pirut, vereksillä voimillaan tänne. Valtaavat nämä vie-
märiojat, joissa kyykkii kourallinen pirun väsyneitä
ukkoja ja koulupoikia.

- Jor valiaavat. Johonkin hekin pysiihry'vät jos-
kus. Elleivät muuhun, niin näihin väsyneisiin ukkoi-
hin. Ja pian saamme vaihdonkin takaa tulleista.

- Joita olemme odottaneet iäisyyden. Paskat
kans. . . Meihin luotetaan, näes. Viivyttelemme täällä,
jotta herrat pääsevät Tuliholmaan. Siperiaan kulkeva
rata on kaksiraiteinen, ettäs tiedät. Me, jotka olemme
valppaina, hautaudumme tähän kirottuun savivelliin.
Mitäs meistä.

Aliupseerin ääni oli katkera. Hän vaimensi yskänsä
kouraaosa. Poika siristeli jälleen silmiään. Hänen hy-
mynsä oli kuivaa, kun hän tokaisi:

- Sopii koettaa, piru vie. Samanlaiset luodit meil-
lä kummallakin puolella on.

- Niin kyllä onkin, niitä on vain meillä vähem-
män niinkuin miehiikin, ja rihlat pyssyistämme ovat
kuluneet. trIeillä ei ole. . .

Åliupseerin puhe katkesi äkkiä. Sumun takaa kuu-
lui lähtölaukauksien sarjoja. He kuuntelivat, ja samas-
sa ujelsi sunussa pehmeästi. Räj2ihdykset poksahteli-
vat tiheänä rykelmänä takamaastossa.

- Liian pitkiä.

Yoimqnsiirtomme uusi

400 000

voltin jönnitteel!ö toi-
mivo voimonsiirtojohto

Söhkö teollisuuden
polveluksesso

Söhköllö on teollisuuden polveluksesso sqmq qsemq kuin

inhimillisellö lyövoimollo: molemmol ovol vcilttömöttömiö

tuoiqnnon qikoonsoqmiseksi. Konsokunnon toimeentulon

tokoomiseksi jo kehityksen johdottomiseksi kohti nousevqo

elintosoo tciytyy teollisuuden köytettövöksi honkkio yhö

enemmön scihkövoimoq. Tömcin tehtcivön suoriiioo vor-

mimmin jo huokeimmin eksponsiivinen voimololous.
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Aliupseeri kiinnitti kypärinsä leukanauhoja tiukem-
paan. Kun kuuluivat toiset liihtölaukaussarjat, hän mu-
rahti k?iheästi:

- Nyt se alkoi.
Nyt ammukset räjähtivät edessä ja takana. He kuu-

livat huutoa. Joku oli haavoittunut linjan vasemmalla
sivustalla. Poika nosti aseensa pois ampumahaudan
penkalta, koska sen tukki ryvettyi liejussa. Hän ku-
martui puhdistamaan sitä.

Llusia ammuksia kohisi ilmassa, uusia räfähdyksiä
kaikkialla, edessä, takana, vasemmalla ja oikealla. Su-
mu liikahteli levottomana. Siihen sekautui räjähdysai-
neiden kirpeää ,katkua. Aliupseeri yski. Mutaa lensi
hänen kasvoilleen.

- Pidä pääsi liejussa, poika. Olemme saaneet nis-
kaamme emätykistökeskityksen. Niillä on valmiit maa-
lit . . . tässä sumussa ei tulenjohdolla tehdä hittoakaan.

Pehmitys jatkui. Kautta linjan kuului samaa helve-
tillistä meteliä. Miehet odottivat kumarassa, aseet val-
miina kourissaan. Saw teki sumun entistä läpinäky-
mättömämmäksi. Kuului huutoja ja lääkintämiehet
kantoivat paarejaan ahtaassa ampumahaudassa. He kul-
jettivat sirpaleista haavoittune.ta sidontapaikalle. Kuol-
leet he jättivät liejuun odottamaan. Oli kiire, lääkin-
tiimiehiä oli vähän.

Poika tuijotti eteensä. Jännitys sai aikaan lämpi-
män olon. Hän ei värissyt enää. Vihollinen jatkoi
keskitystään, sen rytmi suli yhdeksi korvia huumaa-
vaksi paukkeeksi, siihen hukkuivat lähtölaukausten-
kin äänet. Kranaattien vihellystäkään ei enää siitä
erottanut. Alue oli kuin jättiläiskattila, jossa porisi
ja paukkui.

HIILENTUONNIN
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sa. Kun poika vetäisi kätensä pois oli hänen käm-
menensä pohjalla tuntolevy. Poika tavaili sen nu-
meroita hiljaa. Sitten hän työnsi levyn takaisin ja sulki
takkinsa kauluksen. Aliupseeri aikoi kysyä jotain. Hän
kuiskasi puoli tavua, mutla ilme pojan kasvoilla oli
muuttunut kireäksi. Aliupseeri katkaisi kysymyksensä
sihahdukseen, joka muistutti ytrtä paljon kirousta kuin
huokaustakin. Poika nojasi niljaiseen multaseinään ol-
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dät ruokioksi ryöppyynsä. Låihellä oli suunnaton kuop-
pa, sen vieressä lojui kaatunut. Mies eli vielä. Aliup-
seeri huusi lääkint2imiestä, mutta kun tällaista ei il-
maantunut, hän lähti kuljettamaan haavoittunutta pois,
lähemmäksi yhteyshaudan suuta. Poika jäi odotta-
maan esimiehensä paluuta. Hän katsoi silmiään si-
ristäen taisteluhaudan mutkaa, minkä taakse ali-
upseeri oli taakkoineen kadonnut. . .

Kun aliupseeri palasi, ei poikaa ollut enää. Sillä
kohdalla, missä tämä oli seisonut, oli toinen suunna-
ton kranaattikuoppa. Siitä kohosi höyrynsekaista savua
ja kuoppa imeyryi hiljalleen täyteen liejua. Täysosu-
ma ei ollut jattlnyt riepuakaan pojasta, ei veriläik-
kääkään. Kaikki oli sekautunut savisotkuun. Aliup-
seeri tuijotti synkkänä paikkaa. Jostain syystä hän tun-
si mennyttä poikaa kohtaan sääliä, jollaista hän ei ol-
lut tuntenut aikoihinkaan. Omituista, tuumi hän. Poi-
ka oli rohkea. .. tai osasi olla sitä. Ja hän oli nuori,
vapaaehtoinen, jolla oli kotonaan vain äiti. Aliupseeri
ei tuntenut pojan menneisJyttä, ei tiennyt tämän soti-
lasisästä mitään. Hän katseli ihmeissään unohtaen so-

dan, jota hän oli kokenut nuoruudesta rniehuuteen.
Neljä vuotta. Ensi kerran hän näki tällaista, että nuo-
ri mies, jolla oli edessään koko tulevaisuus, tulee tän-
ne ja kohtaa kuolemansa yhdessä hautajaistensa kanssa.
Ei merkkiiikään muistoksi.

Tykistökeskitys taukosi. Muutamia hajanaisia am-
muksia ulisi sumussa, sitten kaikki hiljeni. Åliupseeri
jännittyi, sadat miehet pitkin linjaa jännittyivät. Kaik-
kien katseet terästyivät, sumusta saattoi odottaa hyök-
kääjien epämääräisiä hahmoja. Ne tulisivat lähelle hil-
jaa, sitten yltyisivät uraa-huutoon ja koettaisivat ryö-
ryttää ampumahaudat. Kaikki odottivat, huummntu-
neina äskeisestä keskityksestä. Se kumisi vielä heidiin
korvissaan.

Åliupseeri kumartui. Kranaattikuopan saviseinä-
mästä pilkisti jotain. Narun pätkä. Åliupseeri naurahti
ilottomasti. Vain se oli jäänyt pojasta, jolla oli sanka-
rin katse. Hän kiskaisi'narun iiejusta,'sen päässä oli
jotain. Alumiinilevy, pahoin vääntynyt levy, jossa oli
numeroita. Kuumeisesti hän hankasi levyn puhtaaksi,
näki numerot. Lery oli pojan tuntolevy. Åliupseeri
työnsi levyn taskuunsa. Hän ennätti tehdä sen, ennen
kuin ensimmäiset merkit tulivat vihollisen aloiftamas-
ta hyökkäyksestä...

Kun sumu oli hälvennyt ja torjutun hyökkäyksen
jälkeen kerättiin kaatuneita, löytyi aliupseerin ruumis.
Hänen kädessään oli ase, ja hän lojui puoliksi liejuun
peittyneenä. Sellaiseen oli totuttu. Mutta kun hänet
oli tunnistettu ja taskuista etsittiin jotain henkilökoh-
taista, sieltä löytyi toinen tuntolevy. Pojan levy, jonka
numero oli 226972.

Sitten jälkeenpäin poika haudattiin erään sisä-Suo-

men pitäjän hautausmaahan poissaolevana. Ja nyt äiii
itki, kun poika ei ollut hänen itkuaan näkemässä.
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YI I DES SUURI
Kr Rf orrusKrLPAILU
palkintoina yhteensä ISO.OOO mk

KANSA TÅISTELI 
- miehet kertovat julistaa nyt viidennen sotakokemuk-

sia koskevan kirfoituskilpailun. Kuten aikaisempien, on tämänkin kilpailun

tarkoituksena koota talteen ja julkaista sekä tuleville sukupolville säilyttää

kertomuksia ja kuvauksia niistä lukemattomista teoista, jotka vielä elävät mu-

kana olleiden mielissä, mutta saattavat kohta unohtua. Tällaisten muistojen tal-

teen saamista pitää lehtemme toimitus tärkeänä myös historiankirjoitusta varten.

RAHAPALKI N N OT
JAKAA NTUVAT
SEURAAVASTI:
I polkinto 60.000 mk
ll polkinto 40.0fl) mk
Ill polkinto 20.flD mk
6 polkintoo kukin 5.fi10 mk

Arvostelulautakunta pidättää itselleen
oikeuden jakaa palkintoihin varatun raha-
mäåtåo toisinkin, jos asianhaarat niin vaa-
tivat.

Rahapalkintojen lisäksi jaetaa;n lohdu-
tuspalkintoina 20 lehtemme vuosikertaa.
Palkintojen lisäksi maksetaan julkaistavis-
ta kirjoituksista tavanomainen kirjoitus-
palkkio.

KANSÅ TÅISTELI - miehet kertovat toivoo
viidenteenkin kirjoituskilpailuunsa yhtä runsasta
osanottoa, kuin mitä aikaisempien kilpailujen osaksi
on tullut.

Kilpailuun osallistuvien kirjoitusten tulee olla
postitettu toimitukselle, osoite Töölönkatu 3, B l,
Helsinki, viimeistään ,1. 3. 1961. Kilpailun tulos
julkaistaan lehtemme kesäkuun numerossa.

Ki rjoituski lpoi lusso noudotetoon
seuroovio ohjeito:

l. Kuvattujen tapahtumien tulee ehdottomasti olla tosi'
asioihin perustuvia.

2. Kirjortuksesta tulisi ilmetä tapahtuma-aika, paikka'

kunta ja joukko-osasto (yksikkö) mahdollisimman tark-

kaan samoio kuin tapahtumiin ratkaisevasti vaikuttanei'
den henkilöiden nimet.

3. Kirioitusten sopivin pituus on noin 1.50G-3.000 sanaa,

eli 2-4 lehtemme 5ivux. 
- 

Kirjoittakaa vain yhdelle
puolelle paperia.

4. Kirjoitukset merkitään nimimerkillä. Oikea nimi, so'

danaikainen ia nykyinen sotilasarvo, nykyinen siviiliarvo,
sekä tarkka osoite liitetään suljetussa kuoressa kirloituksen
mukaan.

5. Kilpailuun voi sama henkilö lähettää useampiakin kir-
joituksia. Myös lottien, sairaanhoitaiien ja sotilaskoti-
sisarten osallistumista kilpailuun toivotaan.

6. Tapahtumiin liittyvät valokuvat tarpeellisine selostuk-

sineen ovet tervetulleita. Niiden lulkaisemisesta suorite-
taan korvaus.ja pyydettäessä ne Palautetaan. Kuvien taakse

pyydetään merkitsemään lähettälän nimi ja osoite.

7. Palkitsemattomat kirioitukset säilytetään lehden toimi'
tuksessa myöhempää iulkaisemista verten, ellei kirjoittaia
nimenomaan halua kirjoituksensa palauttamista. Ne kir-
joitukset, joita toimitus ei katso voivaosa iulkaista" siirre-
tään sota-arkistoon.

8. Kilpailun arvostelulautakunnan velitsee Sotamuisto-

yhdistys r.y:n hallitus.
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"Nuorenoho sitö pittöö
sono Mokkoj ne ku srlmrloo pesj

kommeello"
. (Kongosn emr)

MANTYSUOPA

ENSC-GUTZEIT OSAKEYHTIO

Onko Teillä
kaksinkertainen
ote toilTreclntuloon?

Solmi koo Teki n vokuutussopi mus

moon suurimmon henkivokuutus-

Ioitoksen konsso. Se suo Teille jo

perheellenne peltomottömon vor-

mu usotteen toi meentuloon.

SUOMI-YHTIO
MAAN SUURIN HENKIYÄKUUIUSI.AIIOS
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