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YHDYSPANKKI

Kr RIoITU S Kl LPAI LU
Tarkoituksena on kot>ta talteen .ia iulkaista sekä ruleville
sukupolville säilyttää kertomuksia ja kurauksia teoista, iotka
vielä elär,ät mukana olleiden mielissä, mutta saatlavat kohta

unohtua-

RAHAPALKIN N OT:
I polkinto 600 mk
!! polkinto 4fi) mk
lll polkinto 2fl) mk
6 polkintoo kukin 50 mk

r\rr'ostclulaurakunta pidättää itselleen oikeuden
jakaa palkintoihin varatun rahamäärän «risinkin.

Lohdutuspalkinr()ina jaeraan lisäksi 2«l lehtemme
vuosikertaa. Julkaistavista kirjoituksista maksetaan
tavanomainen kirjoituspalkkio.

Kilpailuun osallistuvien kirjoitusten tulee olla postitettu
toimitukselle, osoite Tiiölönkatu 35 B t, Helsinki, viinreis-
tään 31. ). 196). Kilpailun tulos julkaistaan lchtenrnre
kesäkuun numerossa.

Kilpoiluohjeet:
1. Kuvattujen rapahtumien rulee ebdottona.rti olla. tosi-
asi,-rihin perustuvia.
J. Kirjoiruksesra tulisi ilmetä tapahtuma-aika, paikkakunta
ja yksikkö mahdcllisimman tarkkaan samoin kuin tapahtu-
miin ratkaisevasti vaikuttaoeiden henkilöiden ninret.

J. Kirjoitusten sopivin pituus on noin l.)00-1.000 sanaa,

cli 2-4 lelrtemme sivua. - Kirjoittakaa vain yhdelle puo-
Ielle paperia.
j. Kirjoitukset merkitään nimimerkillä. Oikea nimi sekä

tarkka osoite liitetään sul;etussa kuoressa kirjoituksen
mukaan.
5. Kilpailuun voi sama henkilö lähettää usearrpiakin kir-
joituksia. Myös lcttien, sairaanhoitajien ja sotilaskotisisar-
ten osallistumista kilpailuun toivotaan.
6. Tapahtumiin liittyvät valokuvat tarpeellisine selostuksi-
neen ovat tervetulleita. Niiden julkaisenrisesta surrritetaan
korvaus ia pyydettäessä ne palautetaan. Kuvien taakse
pyydetään merkits.-mään lähettäjän nimi ,ja osoite.
7, Palkitsemattomat kirjoituks€t .säilytetään lehden toinri-
tuksessa myöhempää julkaisemista varten. Ne kirjoitukset,
joita toir:ritus ei katso voivansa julkaista, siirretään sota-
a rkistoc, n.

ti. Kilpailun arvostelulautakunnan valitsee Sotamuisto-
yhdistys r.y:n hallitus.
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.l U L K A I S lJ A : Sotqmuistlyhdistys r.y.
T O I M I T U S N E U V O S T O : Puheeniohlo jo K. L. Ocsch. kenrqqliluulnonlli evp; S. Sundmon, konlro<mirooli cvp.

G. lvlognusson, evemli cvp; V Nihtil4 cversli cvp.
PÄÄTO lMlTTAj A : A. Kurenmoo, kenroqliluulnonlli rvp.
T O I M I T U S : Hclsinki, Töölönkotu 35 B puh, 44 62 42.

Toimitussihleeri E. Kuussqori, eversti evp.
Toloudenhoilojo R. Koleryo, eversllluuhonlli cvp.

TILAUKSET,A OSOITTEENMUUTOKSET: Korkmvuorcnkolu2Spuh. 1936T.Poslislirtotill 94941.
K U S T A N T Al AT : Solomuisto-yhdistys r.y. io Sonmo Osok.yhllö.
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PU O LU S TU SVALNII n UTE N/n N/X E

ON TURVATTAVA

MEIDÄN maamme on valinnut ulkopolitiikkansa
johtavaksi periaatteeksi puolueettomuudeo. Se vastaa-
kin yhtä hyvin maantieteellisen sijaintimme asettamia
vaatimuksia kuin isoisten riitoihin sotkeutumista kart-
tavan kansamme perusluonnetta. Näin ollen puolueet-
muus ei ole meille pelkästään virallisen ulkopolitiikaa
linja, vaan se on koko kansan harvinaisen yksimieli-
sesti omaksuma asenne suurten ryhmittymäin välisessä
valtataistelussa. Mutta puolueettomuus merkitsee
meille vielä paljon muutakin. Se merkitsee ennen
kaikkea tietä, jota kulkien me toivomme parhaiten
voivamme säilyttää valtiollisen itsenäisyytemme it
ulkoisen turvallisuutemme. Mitä suurinta tyydytystä
on sen vuoksi keskuudessamme tunneftu sen johdosta"
että puolueettomuutemme on yhä laajenevassa mää-
rässä saavuttanut hyväksymistä niin idässä kuin län-
nessäkin.

Pelkkä puolueettomuusasenne sinänsä voi mahdol-
lisen suursodan lähestyessä aluettamme taata koske-
mattomuutemme vain siinä tapauksessa, että se on
selvästi edullista kummallekin sotaakäyvälle puolelle.
Jos niin ei ole asian laita, tulee ratkaisevaksi kysymys,
kannattaako hyökkäys meitä vastaan vai ei. Mitä suu-
rempia voimia ja mitä pitemmän ajan yritys näyttää
vaativan, sitä suurempi mahdollisuus on, että siitä luo-
vutaan, sillä kummallakaan sotivalla puolella on hy-
vin harvoin niin suurta ylivoimaa, että se voisi ryhtyä
huonosti kannattaviin yrityksiin. Tuore historia taa-
sen osoittaa, että me kykenemme saattamaan hyvinkin



mahtavan vallan hyökkäyksen kannattavaisuuden
kyseenalaiseksi.

Puolueettomuuden säilyttämiseen tähtäävään viisaa-
seen ulkopolitiikkaan kuuluu siten erittäin oleellisesti
tehokas maanpuolustus. Kun valtakunnan johto mää-
rää ulkopolitiikan suunnan, määrittää se samalla myös
maanpuolustuksen päämäärän ja tehtävän. Maanpuo-
lustus on siten ulkopolitiikan väline ja palvelija.
Suurien kriisien aikanä saattaa tehokas maanpuolus-
tus olla ainoa keino, joka takaa mahdolliseksi yli-
päänsä jonkinlaisen politiikan harjoittamisen.

Yleinen kansainvälinen oikeus jo velvoittaa puolu-
eettoman maan tarvittaessa asevoimin torjumaan kaik-
ki alueensa loukkaukset, mutta Suomi on lisäksi 1948
Neuvostoliiton kanssa solmiamassaan ystävyys-, yh-
teistyö- ja avunantosopimuksessa sitoutunut kaikin
käytettävissä olevin keinoin estämään omaan aluee-
seensa kohdistuvat tai alueensa kautta Neuvostoliittoa
vastaan suunnatut hyökkäykset. Tämä velvoite ei ole
ristiriidassa puolueettomuutemme kanssa, itse asiassa

se vain vielä erityisesti korostaa niitä velvollisuuksia,
jotka meille jo muutoinkin kuuluvat puolueettomana
suvereenisena valtakuntaoa, ja antaa niille siten lisää
sitovaisuutta.

Jatkuvasti - 
ja täydellä syyllä - meillä tuodaan

painokkaasti julki, että valtiollinen turvallisuutemme
riippuu ratkaisevasti siitä, pystymmekö herättämään
ja ylläpitämään luottamusta vilpittömään tahtoomme
täyttää puolueettomuutemme ja valtiosopimustemme
asettamat vaatimukset. Samassa tarkoituksessa viita-
taan usein talvisodan syihin: Neuvostoliitto epäili
silloisen sopimuskumppaninsa Hitlerin Saksan
suunnittelevan hyökkäystä itseään vastaan ia käyt-
tävän silloin m;öskin Suomen aluetta hyökkäys-
tienään. Se ei luottanut Suomen tahtoon torjua
hyökkäystä ja päätti parantaakseen omaa turvalli-
suuttaan sen vucksi ehtiä itse ensin. Tähän on eh-
dottomasti lisättävä, ettei Neuvostoliitossa Iiioin
luotettu Suomen kykyyn puolustautua mahdollista
hyökkäystä vastaan, mikä tuotiin neuvotteluissakin
selvästi esille. Siellä tunnettiin hyvin 20- ja 30-lu-
vuilla puolustuslaitoksen tarpeita kohtaan meillä
osoitettu kitsaus ja arvioitiin sen mukaan puolustau-
tumiskykymme palion heikommaksikin kuin se todel-
Iisuudessa oli, kuten tapausten kulku sittemmin
hyvin osoitti. Ja eiköhän L96L noottikriisinkin taus-
talla voida havaita epäilystä meidän puolustusky-
kyämme kohtaan? Saattamalla puolustusvalmiutemme
tehokkaaseen kuntoon me ilmaisemme selvimmin ia
konkreettisemmin puolueettomuustahtomme ja halum-
me täyttää tekemämme sopimukset.

Puolustusvalmiuteemme onkin viime vuosina kiin-
nitetty huomiota ia monessa suhteessa saavutettu mer-
kittäviäkin tuloksia. Puolustusneuvoston perusta-
rninen merkitsee valtakunnan korkeimman johdon
vetämistä entistä tiiviimmin mukaan puolustuksen
suunnitteluun ja valmisteluihin sekä samalla myös
vastuuseen siitä. Totaalisen maanpuolustuksen kurs-
seilla tärkeiden siviilialoien johtavat miehet ovat saa-
neet tilaisuuden perehtyä maanpuolustuksen tilaan
ja tarpeisiin sekä sen eri sektorien tehtäviin. Talou-
dellisen maanpuolustuksen alalla on tehty arvokasta,
perustavaa laatua olevaa tutkimus- ja suunnittelutyö-
tä. Vanhoja kasarmeja on kunnostettu, uusia ia ajan-
mukaisia rakennettu sekä kokonaan uusia varuskunta-
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ia harjoitusalueita perustettu. Nykyaikaista aseis-
tusta, viestivälineitä ja muuta kalustoa on hankittu
huomattavia määriä, ilmavoimien lentokalustoa uusi-
t^an paraikaa ja vaatimattoman Iaivasto-ohjelrnan
toteuttaminen on alullaan. Kehitys on kaikilla aloilla
ollut voimakkaampaa kuin yleensä tiedetään. Sen seu-
rauksena maanpuolusfuksemme ei suinkan ole enää se
vanhoilla muistoilla lämmittelevä ja lopullista
romuttamistaan odotteleva muinaisjäännös, miksi
monet sitä vieläkin kuvittelevat. Päinvastoin se on
jo nyt hyvinkin vakavasti varteenotettava tekijä
meidän omissa erikoisissa olosuhteissamme, ja se elää
paraika,a voimakasta uudistumis- ja kehityskautta.

Mutta suuria ja vaa:,allisia puutteita puolustusval-
miudessamme edelleenkin on. Niiden poistamiseksi
työskennellään määrätietoisesti ja tarmokkaasti, mut-
ta määrärahojen r'ähyys ja epävarmuus ovat ainaisena
esteenä. Meillä käytetään puolustustarkoituksiin
vuosittain vain noin 2/6 kansantulosta, kun se Ruot-
sissa on ollut t-6 o / o ja Euroopan maissa kes-
kimäärin 10-16 %. Markkamääräisesti Ruotsi käyttää
puolustukseeo vuodessa runsaasti viisi kertaa enem-
män kuin Suomi. Sen lisäksi vaikeuksien ilmaantues-
sa valtion talouden näköpiiriin vähennetään meillä
aina ensimmäiseksi puolustusmädrdrahoja. Niinpä esi-

merkiksi tämän vuoden mencarviossa perushankin-
toihin on myönnetty vain vähemmän kuin kolmasosa
1962 tarkoitukseen käytetyistä varoista.

Tehokkaan maanpuolustuksen rakentaminen ly-
hyessä ajassa ei Iiene taloudellisten enempää kuin
teknillistenkään mahdollisuuksiemme rajoissa. Han-
kintojen suorittaminen ja niiden rahoittaminen on
ilmeisesti jaettava monien vuosien osalle. Jos rahoit-
taminen jää riippuvaiseksi vaihtelevista taloudellisista
ja poliittisista konjuktuureista sekä ailahtelevista
mielialoista, on tarkoituksenmukaisen, pitkäjännit-
teisen hankintasuunnitelman laatiminen ja toteutta-
minen ylivoimainen tehtävä. Käsityksemme mukaan
puolustusvalmiutemme saattaminen sille asetettujen
tehtävien tasalle on niin elintärkeä valtakunnallinen
kys;mys, että sen ratkaisemiseksi järkevällä tavalla
on säädettävä erityinen perushankintalaki.

Toivottavasti menneisyyden antarma opetus tässä
asiassa ei ole vielä kokonaan unohtunut. Meillä kiis-
teltiin ankarasti koko 20- ja 3O-luku puolustuslaitok-
sen tarpeellisuudesta ja erityisesti sen tarvitsemista
varoista. Vasta 1938, suursodan kynnyksellä, saatiin
vahvistukseksi perushankintalaki, jokseenkin vaatima-
ton sekin. Vain osa lain edellyttämistä hankinnoista
ehdittiin suorittaa, kun jo olimme joutuneet sotaao.
N{elkoisen määrän Suomen miehiä täytyi lähteä tuo-
hon epätasaiseen taisteluun, miesmuistiin ankarim-
pana pakkastalvena, huopahafussa- ja puolikengissä,
aseenaan isoisän aikainen berdaani.

Puolueettomuus on kallis asia. Siitä hyvästä, että
haluamme säilyä mahdollisen suuren aseellisen selk-
kauksen ulkopuolella ja, jollei se onnistu, selviytyä
sellaisesta mahdollisimman vähin vaurioio, meidän
on maksettava vakuulusmaksu: maanpuolustus on
pidettävä kunnossa.

8'n/*^1"^r1 ,



TUOKIOKUVIA

TALVISODAN

VIIPURISTA

VERISSÄ päin oli taistellen vetäydr.tty Summasta
Viipurin liepeille vakain tuumin olla jättämättä vihol-
liselle kovinkaan suurta kokkaretta isänmaan pintaa.
Taisteltiin Ylä-Sommeella, Huhtialassa, Käremäellä,
Hevossaaressa, Pappilanniemessä, ja Viipuria valmis-
tauduttiin puolustamaan. Vastalinjan naapuri riippui
tiiviisti kintereillä. Näistä sotatoimista kertovat his-
torioitsiiat tarkemmin, mutta minä palautan mieleeo
vain jonkin tuokiokuvan tämän kamppailun varrelta.

Maaherran silkkipytty oli lennähtänyt kadulle, ja
joku Porin poika oli vetäissyt sen päähänsä. Resuisten
varusriekaleiden verhotessa tätä taistelijaa hän oli
naurulle perin altis näky.

Kerran saimme natr.aa jälleen oikein vatsan täy-
deltä. Pari tk-miestä saapui kaupungista käsin Havin
tehtaan lähellä, Pappilanniemeen johtavan tien koh-
dalla luokseni. Heillä oli vitivalkoiset lumipuvut
ylldän ja loistokamerat kaulassaan. Tahtoivat filmata
jotain kouraantuntuvan jännittävää.

- Kyllä se järjestyy, jyry jo kuuluu, Iupasin mie-
hille.

Siinä samassa olikin jo naapurin pommari
yllämme.

- No nyt, f.ilmaajat! Nyt alkaa pudota: yksi, kaksi,
kolme. ..

Yhdeksän pommia näkyi irtautuvan koneesta. Ne
alkoivat korvia vihlovan alastulonsa. Vilkaisin filmaa-
jiin. Mitä ihmettä! Miehet kuraisella tiellä vatsallaan
ja kalliit kamerat allaan.

Kun räjähdy-sten ääni oli häipynyt, filmaajat ryntä-

Kenrooliluutnontti H. Öhqvist torkostusmoi-
ko ll,c

K.-A. 

'ÄRYENTAUS

Mikoel Agricolon potsos on evokuoitu Vii-
purin tuomiokirkon edestö
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sivät pystyyn. Valkoiset lumipuvut olivat etuPuolelta
vaihtaneet väriä. Ne muistuttivat paremmanPuoleisen
lantakuorman peitettä. Ja tietysti kamerat kuraisina
ja linssit rikkinäisinä. Väkisinkin meidän täytyi nau-
raa. Mutta tk-miehet käänsivät meille selkänsä ja pai'
nuivat juoksujalkaa samaa tietä kuin olivat tulleetkin
kaupunkiin päin.

- Sääli hienoja kameroita, kuulin viereltäni taiste-
lulähettini, korpraali Juho Vieno Mäkisen nautunse-
kaisen äänen. ..

Vähän myöhemmin saapui kaupungista käsin Len-
raali öhqvist yksinään kävellen. Hänellä oli yllään
ruskeanharmaa sotamiehen mantteli, jonka kaule-
aukosta vilahtelivat kultaiset leijonat. Päässään
hänellä oli kenraalin valkoinen turkislakki. Tein
ilmoituksen kenraalille:

- Patterinmäellä yksitoista konekivääriä asemissa
vajaamiehistöineen. Tuolla - osoitin suunnan kri.lel-
läni - Patterinmäen edustalla sijaitsevan urheiluau-
kion reunassa olevan kivirakennuksen suojassa kaksi
kk:ta ja tuolla, Käremäellä, tuon palaneen talon rau-
nioissa yksi. Jalkaväkimiehitystä tuolla Havin teh-
taalla ja siitä r,asemmalle Käremäen suuntaan. Pappi-
lanniemessä rykmenttimme I pataljoona.

Kenraali tiedusteli tietä Pappilanniemeen.

- Tuosta alas jäälle ja lahden yli.
Kenraali ei kuitenkaan lähtenyt sinne. Ja siitä olin

mielessäni iloinen, sillä tie oli perin vaarallinen var-
sinkin päiväsaikaan.

Kuljimme tuota tietä viimeksi edellisenä päivänä,
ja pari pommaria ahdisteli meitä. Sillä kertaa ei sata-
nut pommej a, vaan kirveitä, lapioita, paksua rauta-
kettinkiä ja jokunen laivan propelli... Kaikki tuo roju

4
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ei läpäissyt jäätä, joten paluumatkalla meille riitti
ihmettelemistä.

Kenraali katseli Käremäen lahdelle päin. Siellä
liikehti pari naapurin tankkia.

Räiskis! Tankin ammus upposi lähellä sijaitsevaan
patiakauppaao.

Vieressä olevan Fritz Staufferin maitokaupan rauta-
tangosta riippuvaan sinivalkoiseen, peltiseen mainos-
kilpeen osui jokin sirpale ja kilpi jäi riippumaan vain
toisen pidikkeen varaan ikäänkuin symbolina sini-
valkoisen värin sisukkuudesta.

Ehätti siihen Patterinmäen asemista alikersantti
Koivunenkin. Hän tuli viistosti kenraalin takaa. Huo-
masio hänen nauravasta naamastaan, että hänellä oli
jotain erikoista mielestään. Ja samalla hän osoittikin
kädellään kenraalin valkoista lakkia. Annoin kädeltä
hänelle merkin. Koivunen pysähtyi muutaman aske-
leen päähän minusta, kenraälin taakse. Kun kenraali
käännähti, Koivunen huomasi kenraalin merkit ja
teki kunniaa. Mutta hänen ällistyneestä ilmeestään
luki -selvästi, että jotain yllättävää oli ollut tapahtu-
maisillaan.

Hetkisen kenraali vielä tarkasteli ympäristöä ia
kääntyi sitten palaamaan takaisin kaupunliiin. Silloin
ryhtyi Koivunen selittämään:

- No, enhän minä osannut aavistaakaan, että se oli
öökvisti, kenraali, kun manttelikin oli rypistynyt
soltun mantteli. Minä juuri meinasin tOnaijtå hania
ja kysäistä, että mistäs sä ukko cot noin puhtaanval-
koisen karvalakin kahmaissut, että tietäisin käväistä
itsekin siellä?

F,vakuointipuuhat myös jatkuivat. Kun räjähdysten
repimän Viipurin tuomiokirkon edustalla ieisoi
Mikael Agricolan patsas, tämä ei mielestämme saanut
jäädä vihollisen tallattavaksi, jos Viipuri iätettäisiin.
Mainitsin asiasta silloisille kapteeneilie, Lasse Könö-
selle ja Lasse Kumlinille. Liäneekö ylemmässä por-
taassa kuultu keskustelumme tai oliko sieltä klsin
tehty asian hyväksi omat suunnitelmat. Joka tapauk-
sessa ennenkuin Viipuri jätettiin oli Agricolakin läh-
tenyt sodan vyöryn alta edellämme matkalle länteen
Paln

KALTE KRAPPE

Syöks Kolle

Yosikolihho?

SUOMUSSALMELL,T olivat suomalaiset joukot tam-
mikuun alkupuolella 1p40 lyöneet rajao yli hyökän-
neet venäläiset divisioonat ja asettuneet puolustuk-
seen. Tällöin PPP 6:n 1. komppanian IV joukkue oli
saanut tammikuun 13. pnä tehtäväkseen ns. Kiviahon
lohkolla varmistaa kuormaston ja reservit lähellä
Kylmäjärveä. Järven toisella rannalla sijaitsi Juntus-
rannan kylä, joka oli vihollisen luja tukikohta tykis-
töineen ja hyökkäysvaunujoukkoineen.

Olin ollut käymässä "töpinässä" ja sieltä palatessani
alkoi Kiviahon tukikohdasta, jota silloin isännöi I
joukkue, kuulua melkoista rätinää, kiväärin ja pika-
kiväärin pauketta, mikä kuulakkaana pakkaspäivänä
tr.rntui tulevan aivan läheltä. Samalla tulikin sieltä
tuttu mies liidunvalkeine naamoineen ja selitti viholli-
sen tuhonneen koko joukkueen yllätyshyökkäyksellä.
Samaa tolkuttivat kolme pioneeria, jotka sieltä juuri
pakenivat kiireenvilkkaa turvallisempia seutuja etsien.

Teltallemme päästyäni oli siellä vastassa hermostu-
nut joukkueenjchtajamme, joka valisti minua, että
puhelinyhte'-det Kiviahon tukikohtaan olivat poikki,
Itrultavasti vihollisen katkaisemina, ja ettd. IV joukkue
on määrätty ottamaan selvää tilanteesta. Tehtävän hän
antoi pk.ryhmäni suoritettavaksi. Kun yritin selittää,
että ryhmästäni oli ainostaan kaksi miestä käytettävis-
säni, se ei riittänyt puolustukseksi, koska hän sanoi
tarvitsevansa muun joukkueen reservikseen.

Ryhmäni pk.ampujan, korpraali Anttilan kanssa
läksimme siis kaksistaan matkalle. Matkan varrelta
kaappasimme korpraali Hollmdnin vartiopaikaltaan
mukaamme, joten meitä oli nyt kolme "kovaa korp-



raalia" retkellä, mutta kova oli tehtäväkin saaduista
tiedoista päätellen.

Etenimme porrastettuina siten, että kaksi miestä
kulki yhdessä aseet laukaisuvalmiina, kolmannen ede-
tessä edempänä näköetäisyydeilä. Pelko siitä, mitä
tulisi tapahturnaan, oli kaikkien mielessä. Olihan
ilman muuta selr'ää, että vihollinen oli varmistanut
tukikohtansa, joten tulta oli odotettavissa minä hetke-
nä hyvänsä.

"Kirk-kirk, kirk-kirk", kuului edestä - siis selvästi
hiihtäjien sauvojen ääniä. Asetuimme hiljaa ampuma-
valmiina makaalnaan ja odotimme. Kun mitään ei kui-
tenkaan tapahtunut, läksimme taas eteenpäin.

"Kirk-kirk", kuului taas, mutta suoraan yläpuolel-
tamme. Kaksi pitkää männynhujaletta siellä latvaosil-
laan vain hankasivatkin toisiaan silloin tällöin puhal-
tavissa tuulenpuuskissa. H'-myilimme toisillemme,
vaikka pahin tuntui vielä olevan edessä.

I(orpraali Anttila sai ensin näköyhteyden tavoittee.
seemme. Hän oli ottanut aseman pikakiväärilleen,
avannut lipaslaukkunsa ja oli valmiina antamaan tulta.
Siinä oli alhaalla noin 70 metrin päässä edessämme
melkein uusi metsänvartijan asunto, mutta missä oli-
vat äskeisessä taistelussa kaatuneetT Oliko taistelu
käyty etäämpänä?

- Kyll siäll viholissi o, äske juur karas musta miäs
navetost asuinpirttiin yli piha, kertoi Ånttila ja hän
oli mies, joka ei näe harhanäkyjä. Suomalaisillahan oli
sitäpaitsi lumipuvut.

Epäilys kaiveli kumminkin mieltäni, ia pienen
neuvottelun jälkeen sovimme, että toiset jddvdt ase-
miin, kun minä menen ottamaan lähemmin selväd,
ketä ja kuinka paljon talossa on asukkaita. Päätimme,
että jcs syntyy tappelu, enkä palaa takaisin, he ampu-
vat minkä ennättär'ät ja lähtevät sitten hilppomaan
tiehensä minusta välittämättä. Niin läksin.

Oaneksi ei talossa ollut yhtään ikkunaa lähestymis-
suunnassani ja tämän vuoksi saatoin hiihtää kaverei-
hini Iuottaen aivan talon lähelle. Lopulta tuli vastaan
piikkilanka-aita, jonka Iuo sukset oli jätettävä. Kun
astuin pois suksilta, olin hukkua lumeen. Saukon
tavoin aloin kontata piikkilankojen alta jättäen lu-
meen syvän vanan. Mutta voi hitto, kuinka samalla
pelkäsin! Olihan tällainen mena uutta ja outoa mi-
nulle. Sydän läpätti haljetakseen, eikä käsiäni palelta-
nut, vaikka konttasin kovassa pakkasessa paljain
käsin. Tuli siinä mieleen äidin esirukoukset ja muija ja
mukulat kotona, mutta ei auttanut, tehtävä oli suori-
tettava.

Kiväärin jätin talon seinustalle ja otin käteeni pis-
toolin sekä munakranaatin. Hiivin hiljaa seinänvie-
restä ja kuuntelin. Jotain mulinaa kuului sisältä vai-
meana. - Nyt tai ei koskaan, päätin . . .

Hyppäsin parilla askeleella ylös rappuja ja olin
talon porstuassa. Juuri kun olin tarttumassa ovenri-
paan vetääkseni oven auki ja huutaakseni: rukii verh!
kuten oli opetettu, ovi aukeni ja porstuaan astui yli-
kersantti Mattila ja sanoi iloisesti:

- Syäks Kalle vasikalihha?

Siinä seisoi edessäni mies, lapsuudentuttavani, käsis-
sään valtaisa puukaukalo tä;'nnä höyryävää vasikan-
lihaa, jota hän oli viemässä ulos jäähtymään. Hieman
kummeksuen hän katseli hikistä ja kai kalpeaa naa-
maani sekä pistoolia ja käsikranaattia piteleviä vapise-
via käsiäni, sillä "vasikanhyytelöksi" valahtivat jäse-

neni jännityksen äkkiä lauettua.
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Talon lattialla lepäili osa joukkuetta täydessä rau-
hassa. Ulkona taas makasi asemissa kaksi rämäpäätä
sotilasta odottaen tilanteen kehittymistä. Heidät oli
äkkiä haettava pois, etteivät he luulisi minua vihol-
liseksi.

Rähäkkä ja pauke oli syntynyt syystä, että joukko
vihollisia oli lähtenyt läheisestä saaresta kohden Kivi-
ahoa, nähtävästi Iuullen sen olevan vielä miehittä-
mättä tai heikäläisten hallussa. Jo tilanteen alkuvai-
heessa olivat alussamainitut "urhot" lähteneet Kivi-
ahosta "hilpaisemaan" pakoon, ja antaneet kuvan
joukkueen tuhoutumisesta. Kun lisäksi muonakuski oli
vahingossa katkaissut puhelinyhteyden, heidän kerto-
muksensa tuntui uskottavalta. Talon nälkiintyneen
vasikan olivat pojat panneet penkkiin, koska sitä ei
niissä oloissa voitu hoitaa.

Näin onnellisesti päättyi tämä kolmen miehen par-
tioretki Suomussalmella talvisodan kovana pakkaspäi-
r,änä. Se oli eräs monista erheellisistä tiedoista aiheu-
tunut retki, josta ei jännitystä puuttunut.

******************

TILAA OLI

JR 25:n lä?i,käri oli tilannut puhelun Lappeenran-
nan synnytyslaitokselle sanoen kes,kuksen hoitaialle:

- Olis kiire, pankaa töpinäksi !

Puhelinkeskusta hoitava alikersantti yritti epä-
toivon vimmalla saada yhteyden Lappeenrantaan ia
lopulta monen mutkan kautta tässä onnistui&in.
Keskusten välillä rkäytiin seuraava keskustelu:

Lappeenrannan'keskus: - Täällä Lappeenranta.
Keskus: 

-Saanko 
synnytyslaitokselle ja nopeasti !

Lappeenrannan keskuksessa ilkkui naisääni: -Kuinkas sinun on noin,käynyt? Hi, hi!
Keskus: - No,kaikkeahan sitä sattuu, kun kauan

soditaan, mutta sinne synnytyslaitokselle olisi kiire.
Lappeenrannan keskus: - Katsotaan, jos siellä

on sinulle tilaa, odota hetkinen! Synnytyslaitos sel-
vä, sen kun alat tulla, hi hi.

KORJÅUS SEKIN

10.5.1944 kello 1.20 jouduimme yllättäen Ålok-
sandrovkassa vihollisen voimalrkaan keskiryksen
alaisiksi. Keskellä tulta ja savua näimme yht?ikkiä
oikealta siiveltä juoksevan ,miehen, joka pudottau-
duttuaan taisteluhautaan osoittautui Hopeapuro-
pesäkJ<een lähettinä toimivarksi "Rupi" Raittiseksi.
Kun paikalla oleva luutnantti nuhteli häntä uh,ka-
rohkeudesta, koska ei ollut ,käyttänyt taisteluhautaa,
hän vastasi:

- Korjaan, herra luutnantti ! Samassa oli Raitti-
nen jo kiivennyt penkan ylitse ja juoksi samaa tie-
tä, jota oli tullutkin, liihtöpesäk,keeseensä ja palasi
sitten taisteluhautaa pitkin esimiehensä luokse.

** ***** ***********



Juntin-

korven

korpit
YITLE }IUTtU

K^KSI kiiltävänmustaa korppia lentää kahisevio
siivin peräkanaa Juntinkorven-yllä. Tummanruskeat
silmät tähyilevät alapuolella levittäytyvää, erämaata.
Ne erottavat kyllä saalista, kalanruodon järven kivik-
korannalla, kuolleen päästäisen metsäpolulla. Mutta
niin vähäiset eivät kiinnosta. Isompaa pitäisi olla. Ei
kannata, klong, klong.

Vanha Juntin Kalle veistelee melaa rantteella ja
seurailee toisella silmällään noita kahta taivaalla kaa-
hustavaa korppia, räähkälintuja. Niitä on ollutkin
näinä vuosina. Ja kettuja, jotka kaivelivat tuolla Huk-
kajärven ja Kiekkien seutuvilla talvisodan aikai-
sia matalia hautoja, häthätää routaiseen maahan pei-
tetty.iä ihmisten jäännöksiä, hevosenraatoja ja muuta
sodan jättämää törkyä. On niitä nyt ollut liikkeellä,
niitä kettuja ja korppeja, sota-ajan saalistajia.

Aurinko valmistautuu laskemaan ja kultaa suon
reunan kellastuvaa koivikkoa ja punertavaa ruhka-
strota. Syksyn henki on jo ilmassa. Heinä on koottu
suoville, mutta viljasipareet ovat vielä puimatta. Koh-
ta alkaisi perunannosto.

Kurjet aloittelevat iltahuutojaan suolla, joka alkaa
verhoutua vaaleanharmaaseen usvaan.

On syyskuun 9. päivän ilta Herran vlonna L942
Juntinvaaralla. Tdmä paikka on Kuhmon erämaitten
kaukaisessa kolkassa, rajaseudulla, jonka viime sodan
historia on täynnä kalmanlintujen siipien kahinaa.

Tällä metsäisellä vaaralla seisoo Juntin Kallen talo,
pieni erämaatölli. On seissyt jo monen sukupolven
ajan. Ensin se oli savupirtti, jossa Kallekin syntyi 7O
vuotta sitten, kovaseinäinen rakennus, sisältä kiiltä-
r'än musta, päältä auringon paahtama. Se oli ollut
asuotona tal'r,isotaan asti, mutta sitten Kalle rakensi
omalla tyylillään uuden pirtin, joka sulki sisäänsä
vanhan savupirtin. Tuo kaksinkertainen rakennus pol-
tettiin kuitenkin sodassa ja perhe joutui evakkoon.
Sieltä palattuaan Kalle hakkasi taas uuden kaksipesäi-
sen hirsikämpän tilapäiseksi asunnoksi avuttomalle
perheelleen, vaimolle ja neljälle lapselleen, joista
kaksi tytärtä ja kaksi poikaa.

T^ä11ä on eletty, aina paremman huomisen toivossa.
Mutta halla on jokaisena kesänä käynyt tuomassa ter-
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kamossa ja Kotajärvellä. Heinän kun sait niitetyksi
suolla, jo oli rajamies patistamassa evakkoon, koska
oli taas tiedossa "pienehkön vihollispartion" liikehti-
rninen näillä main. Nimismies oli jakanut kiväärei-
täkin rajanpintaan eikä kenenkään ollut syytä lähteä
kauemmaksi ilman asetta. Ovathan niitä nämä iunt-
tilaisetkin nähneet. Tuollakin suon takana niemek-
keessä on toisinaan nuotiosavu suikerrellut. Omia ne
eivät olleet. Lähin kenttävartio on vasta Levävaarassa
ja jokunen is-mies puolen peninkulman päässä Väli-
ahon metsänvartijatorpassa.

- Vaan annahan, kun tällä täräytän, tuota . . .
huutaa 16-vuotias Veikko-poika vastaan, silitellen 91-
mallisensa kulunutta tukkia. Ja tulisipa kontio, niin
näkisit. - Isä-Kalle on niitä kellistänyt monia nuo-
ruudessaan. Metsästyspuuhissa hänen paras miehuu-
tensa on kulunutkin.

- Ka, jopahan, että kontio, tuota . . . kun kerran
on pyssy, niin mikäpä, tuota hänessä sitten. . . Yaan
kun nuo korpitkin . . .

Poikien menosuunnalta kuuluu taas räähkiilintujen
lonkahtelu. Melanteko keskeytyy. Isä karistelee lastut
housuistaan ja astelee tupaan.

Kallen töllissä on oikeastaan kaksi tupaa, joiden
välillä on vain oveton aukko. Saunaksihan tämä hätä-
kämppä olikin alun perin tarkoitetlu. Päärakennus ei
ole vielä alullakaan. Etuhuoneessa on peltitynnyrin
puolisko, jonka takaosa ulottuu seinän läpi toiseen
huoneeseen, se palvelee kamiinana ja lämmittää mo-
lemmat huoneet.

Juntinvooron erämooseudut Kuhmon itöisillö
roiomo illo

veisiä Juntin väelle ja jättänyt muistoksi vierailustaan
alas lotkahtaneet tupakinvarret ja mustuneet Perunan-
varsikot. Eikä se hallaa elättelevä suo siitä koskaan
muutu. Jos olisikin vetoa ionnekin päin, olisi siini
veto-oja ollut jo miespolvet sitten. Mutta siinä vain
makaa liikkumattomana, vaaleanpuoervaa rahkasam-
malta kasvatellen.

- Kuhan tuon rinteen tuosta raivaan pelloksi, ku-
han pojat kasvavat, kuhan käyn käsiksi tuohon korpi-
notkelmaan, ka, siitä se levenee, se leipä.

Näin tuumailee Kalle. Siten on tiettävästi puoli-
toista vuosisataa parernpaa huomista odotettu tälläkin
vaaralla.

Mutta Kalle siinä yhä veistelee ja vuoleksii pak-
susta näreestä lohkomaansa tarvepuuta. Taitaisipa
olla niitä meloja ja airoja, aisoja ja reen jalaksia jo
tämän sukupolven tarpeeksi, mutta ei osaa joutenkaan
olla, on hyvää aikaa.

Vaimo on lypsänyt lehmät, kaksi itäsuomalaista
kyyttöä ja ajaa ne navettaan. Pojat, Veikko ja Årmas
aikovat lähteä vielä kokemaan katiskoitaan Isolle-
Talakselle, neljänneksen päähän. Veikolla on seläs-
sään sotilaskivääri ja makasiini täynnä kovia, taskussa
vielä lisääkin.

- Sitäkö te nyt sinne järvelle, tuota. .. koettaa
isä-Kalle estellä. - Onhan tuota kalaa, ahventa en-
tistäkin, tuoia.

Isä-Kalle ei suotta estele, sillä levottomat ovat ajat
näissä perukoissa. Tämän tästä on sieltä tullut, mistä
korpitkin, outoja kulkijoita, millä lie asioilla, ei aina-
kaan oikeilla. On saatu piileksiä evakossakin, Kok-
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Pojat juosta lipaisevat id';rveä kohden. Veikolla
rihlattomaksi syöpynyt kivääri, Armaalla kontti kalo-
ja varten. Isä-Kalle jää huolissaan latailemaan piip-
puaan tirkistellen yksiruutuisesta ikkunasta poikien
jalkeen. Vanha, painolla käypä seinäkello osoittaa
iltayhdeksää.



Äiti on korjannut iltasen tähteen, ahvenkeitoo ja
syötävät ovenpielen kaappiin ja tyttäret pesseet astiat
ja siivonneet pöydän. Olisi asetuttava yöpuulle. Sa-
nanmukaisesti, sillä tuvassa ei ole minkäänlaisia vuo-
devaatteita. On vain halko ja sen päällä riepuja pään-
aluseksi, siinä kaikki. Näihin aikoihin asti ei sänkyjä
oltu tämän puolen elannoissa nähtykään. Mutta kun
pirtissä on Iämmintä, ei tällaisen eläjän syntinen
ruumis enempää kaipaakaan.

On toki taas ruokaa. Perunaa, naurista, ohtaa, kalaa,
maitoa, voita, jopa toisinaan lihakipenekin, poikien
pyytämiä lintuja ja jäniksiä. Ja navetan takana rehot-
taa isännän kessumaa tummanpuhuvana keltaisin
kukinnoin. Miten lie vielä hallalta säästynyt. Kyllähän
sitä näinkin eläisi ja on elettykin.

- Niitäpä oli taas pari korppiakin, tuota, tuumi
isä-Kalle ikkunasta yhä tiiraillen.

Sadan askeleen päässä on kiviaidan päälle ladottu
risuaita ja sen takana aleneva kuusikko, jonne poikien
polku katosi. Talon hevonen seisoo aituuksen verä-
jällä, ei näkynyt viiht';vän metsälaitumellaan kauem-
pana. Matalan kuusikon sahareunaisen latvuksen
takaa aukenee näköala sumuiselle suolle.

- Sitä se vaan taas näyttelee aamulla, kuuraa, on
upetto semmoinen...

- Mitä ne pojat nyt sinne, olisihan sitä entistäkin
kalaa .. . huolehti äitikin, sitä kun ei tiedä . . . Vaikka
on niillä suojelijansa, pojilla. . . Vaan kun ne korpit-
kin. . .

-- Onhan se suojelija pojilla, niinkuin meillä muil-
lakin, tuumi isä-Kalle. Se kun on päämme hiuksetkin
lukenut, tuota. . .

Veljekset mennä lipsivät kiiresti, olisi ehdittär,ä
pimeän tuloon takaisin. Eir,ätkä he osaa mitään pelätä.

Jos vaikka kontio eteen sattuisi, clisi kir'äärillä hyr,ä

tär'd'yttää. Suolle on asetettu pitkospuut, joita pitkin
on hyvä paljain jaloin lipikoida - niitä valtion teettä-
miä porrastuksia täällä rajan pinnassa.

- Ka, katohan, kun korppi, huudahtaa edellä kul-
keva kivääriniekka. Siellä tosiaankin korppi kahahtaa
suon reunan kuusikossa ja kuuluu toinenkin kahah-
dus. Sinne pimentoon tuntuvat jäävän.

Korpin näkeminen karmaisee saloseudun eLijää
oudosti. Mitä nytkin ennustanevat. Olivat vähää aikai-
semmin kaahustaneet kotivaarankin yllä.

Päästyään suon yli hieman ylävämmälle maalle,
jossa on suuria irtokivilohkareita, suuria katajapen-
saita ja harvaa näreikköä edellä kulkeva Veikko yht-
äkkiä pysähtyy. Edessä polun vasemmalla puolella
seisoo kaksi outoa miestä liikkumattomina. Toinen
näyttää valtavan isolta ja ruokkoamattomalta toisen
rinnalla. Kummallakin on päällään pitkä, vihertävä so-
tilasmaotteli kangasvyöllä vyötettynä.

- Hei, näetkö, kuiskaa Veikko nuorelle veljelleen.

- Ka, varmaan Ler,än vartiosta, tuumii Armas.

- Levässä, kahdeksan kilometrin päässä on kaiken
kesää ollut kenttävartio. Sieltä miehet ovat usein käy'
neet Juntissakin maitoa ostamassa. Mutta nämä ovat
kuitenkin aivan outoja ja erilaiset ovat heidän varus-
teensakin.

Turha on pakoa ajatella, varsinkin, kun pojat eivät
ole heti selvillä, ovatko nuo ystäviä vai vihamiehiä.
Kohta se on myöhäistäkin.

Isompi mies hypähtää samassa polulle, ja pojat nd'-

ker'ät hänen käsissään konepistoolin. Se on selvästi
Suomi-merkkinen, jollaisia he olivat nähneet Levän
miehillä. Lyhyemmällä on vyössään puukoteloinen
nagan-pistooli, siis venäläinen ase ja kädessään pit-
kähkö sauva.

- Hei, pojat, tulkaahan tänne: huutaa pitkä mies
karkealla äänellä.

Pojat lähestyvät jäykin säärin varovasti, kiirettä
pitämättä. Kun vanhempi heistä aikoo siirtää kiväärin
käteensä, mies heiluttaa uhkaavasti konepistooliaan.
Nuo kulkijat eivät ole meikäläisiä, sen pojat heti hok-
saavat. Pienempi ja siistimmän näköinen henkilö
osoittautuu naisihmiseksi, joka on puettu miehen
asuun. Kummallakin on saksalaismallinen sotilas-
mantteli, kotkankuvat hihassa. Miehellä on päässään
saksalainen kenttälippalakki, jossa on kokardina
hopeanvärinen pääkallo.

Tallaisia mer[<ke;ä eivät veljekset olleet ennen näh-
neet, r,aikkakin tuo "Kuolemankauppias"-merkki oli
pohjoisella rintamalla hyvinkin tuttu. Naisella on
paassään tavallinen venäläinen venelakki. Jaloissa on
molemmilla suomalaismalliset, resuiset saaPPaat.

Pojat eivät näytä pelkoa, mutta pitävät kaikki ais-

tit valppaina. Kumplkin varautuu livahtamaan sala-

mannopäasti näkösubjaan, jos tilanne alkaisi kehittya
uhkaavaksi. Siinä onkin sopivia kivilohkareita ympä'
rillä.

- Mistäpäin pojat tulevat? kysyy konepistoolimies
asettaan sormeillen.

- Tuolta kotoa, Juntista, vastaa Veikko.

- Onko se kaukana?

- Ka, mitä lie, parisen virstaa.

- Onko siellä suomalaisia sotilaita?

- Ei ainakaan silloin, kun sieltä lähdimme.

- Minne te menette?
Pojat selittivät menevänsä kokemaan katiskoitaan

Isolle-Talaalle, jonne on vielä puolisen kilometriä



matkaa. Vieraat selittelevät matkojaan ja eksymistään,
kyselevät lähiseudun järvien ja talojen nimiä ja koet-
tavat paikallistaa olinpaikkansa karttansa avulla.

Annettuaan vaaditut tiedot pojat jatkavat muina
miehinä matkaansa järvelle päin ja iättävät muuka-
laiset tielle neuvottelemaan. Nämä eivät yritä heitä
estää ja aikansa keskusteltuaan lähtevät väsyneen
näköisinä kulkemaan sinnepäin, mistä pojat ovat tul-
leet.

Päästyään vieraitten kulkijain tuntumasta pojat
pistävät juoksuksi, saapuvat pian hengästyneinä ran-
tc,an ja työntävät veneensä vesille. OIi huolestuttavaa,
että vieraat menevät heidän kotiinsa päin. Heidän
olisi mentävä perässä, mutta ensin on suunniteltava,
mihin toimenpiteisiin he ryhtyisivät. Katiskat saisivat
yäädä kokematta ja he kiertäisivät mitä kiireimmin
metsiä myöten kotiin. Siellä voisi kiväärikin olla tänä
yönä tarpeen.

Mutta sarnassa he huomasivat, että äskeiset rnuuka-
Iaiset or.at tulleet rantaan juuri heidän venevalka-
mansa kohdalle.

- Ho-hooi, tulkaahan tänne! kuuluu mies huuta-
van.

- Annahan, kun katsomme katiskat! huutaa Veik-
ko aikaa voittaakseen.

Mies alkaa rannalla kauheasti kirota ja huutaa ja
vaatia heitä tulemaan rantaan. Nainen kuuluu hiljai-
sella äänellä varoittelevan ja rauhoittavan miestä.
Tå,må. antaakin periksi, ja pojat kokevat katiskansa
lritaasti ja huolellisesti. Muutamia ahvenia kertyy
Armaan konttiin. He olivat yksimielisiä siitä, että
tässä vaiheessa ei kannattanut ryhtyä vastarintaan,
mieshän suolaisi heidät konepistoolillaan heti venee-
seen.

- No, tulkaahan ruttoon, ennenkuin tulee pimeä,
hoputtaa mies. Nainen on asettunut kannon päähän
istumaan.

Pojat soutelevat verkkaasti rantaan.
Tiellä mies selittää heille, että he ovat päivällä ma-

jailleet Pienen-Talaan rannalla, jonne ovat iättäneet
reppunsa muonavaroineen. Poikien olisi lähdettävä
heitä opastamaan. Mutta pojat kieltäytyvät jyrkästi ja
väittävät, että pian tulee pimeä, eivätkä he sitten osaa
kotiin.

Mies alkaa taas hermostua ja uhkailee heitä aseel-
laan ja kiroilee hirveästi. Mutta nainen koettaa häntä
nytkin rauhoittaa ja selittää pojille, että he ovat lop-

1',uun väslneitä ja nälkäisiä, eivätkä jaksa enää kulkea.
Samalla hän näyttää pahannäköisiä kenkiään, joista
pohjat olivat irtautuneet ja paljaat varpaat vilkkuivat
rättien seasta. Nainen koettaa tekeytyä hyvin ystäväl-
liseksi ja tiedustelee, saisivatko he ruokaa ja yösijaa
heidän kotonaan. Silloinhan he muka ehtisivät huo-
mennakin sen repun sieltä Pieneltä-Talaalta noutaa.

Nainen on todellakin kurjassa kunnossa, ja hän on
suorastaan ihastunut ajatukseen, että pääsisi yöksi
lämpimään pirttiin, kukaties saisi vielä ruokaakin.
Mies sensijaan on hyvin epäluuloinen ja kyräilevä.
Hän kyselee pojilta tiukasti, millaista väkeä siellä hei-
dän kotonaan on ja kuinka kaukana ovat lähimmät
suomalaiset sotilaat. Pojat koettavat ant^a kierteleviä
vastauksia, eivätkä he suinkaan toivo tällaisia yövie-
raita kotiinsa. Lähimpään kenttävartiostoon, Levdvaa-
raan, he sanovat olevan matkaa kahdeksan kilomet-
rid, mutta Väliahon metsänvartiiatorppaan sijoite-
tuista is-miehistä he sensijaan vaikenevat kokonaan.
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Sinne, puolen peninkulman päähän on yön aikana
saatava sana millä keinoin tahansa. Aseita heillä ei ko-
tona ole, on vain Veikon selässä oleva kivääri.

Vieraat neuvottelevat pitkään keskenään vieraalla
kielellä ja riitelevät hirveästi. Nainen purskahtaa Io-
puksi itkuun, ja sitä kieltä pojatkin ymmärtävät.
Veikko koettaa selittää, että voisihan heillä oikeastaan
yöpyä. Ja niin mieskin antaa periksi. He lähtevät seu-
raamaan poikia, miehellä koko ajan konepistooli val-
miina kainalossaan. Pojat toteavat, että miehen kone-
pistooli hallitsee heidät täydellisesti. N;-t ei vaara uh-
kaa yksistään heitä, vaan koko kotir,äkeä siellä lämpi-
mässä pirtissä, jossa on jo asetuttu makuulle.

Mies ja nainen keskustelevat vilkkaasti koko ajan
hiljaa, ja heillä näyttää olevan j«rkin periaatteellinen
riitajuttu selvitettär,änä. Nainen purskahtelee itkuun
yhä uudelleen. On todennäköistä, että hän koettaa
taivuttaa rniestä antautumaan suomalaisille, kuten
cräät aikaisemmatkin partisaanit olivat tehneet, ja lo-
pettamaan tämän kuijan, hyödyttömän rämpimisen
erämaissa. Mies ei ainakaan vielä anna periksi.

Kun he vihdoin lähestyvät Juntinvaaran mökkiä,
kello on jo lähellä yhtätoista ja on pimeä. Kuu pais-
taa taivaalla, ja suolta nousee paksu usva. Mökistä ei
näy valoa, siellä on varmaa,n jo asetuttu levolle. Ai-
tuuksen sisään tasaiselle maalle päästyään nainen pot-
kaisee märät kengänrajat jaloistaan ja hiippailee avo-
jaloin ikkunan alle kurkistelemaan. Hän tahtoo näh-
tävästi varmistua poikien puheista.

Mies pitelee konepistoolia yhä kainalossaan amPu-
mavalmiina ja työntyy muitta mutkitta sisään. Nainen
menee perässä ja pojat viimeisinä. Nyt saa Veikkokin
tilaisuuden ottaa kiväärin selästään.

- Mitähän jos täräyttäisin, hän tuumii itsekseen.
Vaan annahan, katotaan vielä.

Tuvassa henkii vastaan suloinen lämmin. Oven aue-
tessa isä-Kalle kavahtaa silmänräpäyksessä istuvilleen.
Kukaan makuulle asettuneista ei ole riisuuntunut.

- Saisikohan talosta yösijaa ja jotakin suuhunpan-
tavaa? kysyy mies, koettaen saada äänensä ystävälli-
seksi.

- t(4, ainahan sitä, tuota kulkijalle, niin että ruo-
kaa ja yöpuuta, vaan mistä kaukaa ne nämä, tuota,
vieraat? kyselee ja puhelee Kalle puoliksi poltettua
piipunlataustaan sytytellen.



Mies selittää olevansa nimeltään Pekka Pääkkönen
ja kotoisin Kuhmon kirkolta. Hän on ollut Miinoan
vartiossa ja on lomalla käydäkseen kotona. Nainen
on heti sisään päästyään vaipunut uunin viereen pikku
rahille ja näyttdd, olevan aivan loppuun väsynyt. Mut-
ta ei hänkään riisu päällystakkiaan. Jalkojaan lämpi-
män uunin pinnassa lämmitellen hän kertoo olleensa
lottana Akonlahlessa ja aikovansa lomalle Kajaaniin,
jossa hänen äitinsä elää. Mutta nyt hän on loppuun
väsynyt, ja lisäksi hänellä on kova nälkä.

N{ies on hermostuneesti kuunnellut naisen puhetta
ja an'atenkin pelännyt tämän puhuvan sopimattomia.
IJän on ottanut lattialta isä-Kallen kessumassin ja
kiertää taitavasti sätkän taskustaan ottamaansa sano-
rnalehden kappaleeseen.

Ka onhan tuota, kessua, vieraailekin, \'aan
tuota....

Mies on ilmeisesti ollut ilman tupakkaakin pitkät
ajat, sillä saatuaan isä-Kallelta tulta hän 'r,etelee ah-
neesti savuja, nurkantakuisia. Liener'ät mahorkat lop-
puneet, eivätkä nämä Kallen tupakat ainakaan hajunsa
jl makunsa puolesta sen huonompia ole, vain pelkkää
Iehteä, vasta kuivattua.

Emäntäkin on kavahtanut kiireesti .ialoillen. Hän
kehoittaa vieraita siirtymään toiseen huoneeseen, jossa
tyttäret ovat nukkuneet, mutta olat sieltä tulleet tu-
van puolelle. Vieraat ovat le'r'ottomia, mutta siirtyvät
kuitenkin emännän neuvoa seureten toiseen hucnee-
seen. Mies tarkastaa nopeasti huoneen ja istahtaa ik-
kunan kohdalle. Emäntä vie heille kerrassaan ruislim-
pun puoliskon, vähän voita ja piimää haukattavaksi.
Mies tiedustelee, saisivatko he ostaa r'ähän suolaa, ja
isäntä lupaa sitä jonkun kipenen aamulla antaa, ostet-
tava kun on itsellekin, se suola.

Vieraiden syötyä nainen asettuu täysissä r'aatteissa
lattialle pitkäkseen ja raipuu pian uneen. Mies istuu
pitkään rahilla ja polttaa useammankin sätkän Kallen
vieraanvaraisesta massista. Etuhuoneen puolella ei
kukaan eoää yritäkään unta.

Kalle on heti huomannut, millaisia kulkijoita nämä
vieraat ovat. Aivan varmasti vihollisen vakoojia. Hän
istuu etuhuoneessa pölkyn nokassa piippuaan yhä
poltellen ja valppaasti seuraten viereisen huoneen
tapahtumia. Siellä mies istuu kauan rahilla, mutta
painuu sitten pitkäkseen Iattialle, on kai todennut,
että tässä saattaa rauhassa yöpyä.

Molemmat tyttäret ovat painuneet vilauksessa ulos
ja lähteneet juoksemaan kiireimmän kaupalla Väli-
ahoon, jcosa on muutamia aseistettuja is-miehiä. Oli-
han selvää, että nämä molemmat kulkijat on pidätet-
tävä, sen ovat tyttäret ymmärtäneet isän antamasta
vähäisestä merkistä. Veikko on asettanut kiväärinsä
oven ulkopuolelle rauhoittaakseen epäluuloista mies-
tä. Sieltä hän sen voisi nopeasti siepata tan'ittaessa.
Molemmat pojat ovat ottaneet makuuksen oven suus-
ta lattialta. Vähitellen tuo Juntinvaaran mökki rau-
hoittuu ja takahuoneesta alkaa kuulua väsyneitten vie-
raitten säännöllinen hengitys. Mutta etuhuoneessa
odotetaan hiljaa. Vanha seinäkello naksahtelee sään-
nöllisesti, yön tunnit kuluvat, hyviä kessunrouheita
piipuntäysi palaa toinen toisensa perässä isä-Kallen
mustuneessa piipussa, ja a,iatuksissaan hän seuraa mi-
nuutittain tyttöjen matkaa viiden kilometrin päässä
olevaan Väliahoon. Hän laskee jokseenkin tarkkaan,
milloin porstuasta alkaisi kuulua kolinaa. Kaikessa

hiljaisuudessa hän siirtää kirveen istuinpölkkynsä
rriereen. . . .

- Olisihan sitä siitäkin, tuota, jos tarvitaan . . . .

Navetan takaa petä.iän latvassa lonkahtelee korppi.
On leuhahtanut siihen auringon noustessa tähyile-
mään kuurassa kimaltelevaa halla-aamua. Isä-Kallen
kessumaa on lotkahtanut alas. Sen laajat lehdet roik-
kuvat nyt mustina ja kuolleina tummansinervää run-
koa vasten.

Kello viiden maissa saapuu sitten tuvalle viisi ilma-
suojelujoukkoihin kuuluvaa miestä. Kutsumattomat
vieraat ovat painuneet yhä syvemmäs unen helmaan
ja nukkuvat sikeästi. Is-miehet työntyr,ät raisusti si-
säd,n ja etummaisella on konepistooli kainalossa val-
miina. Tämä harppaa parilla askeleella etuhuoneen
poikki avoimelle oviaukolle ja karjaisee:

- Kädet ylös! sekä ryntää takahuoneeseen, jossa
sieppaa lattialla makaavalta mieheltä konepistoolin-

Hölmistyneinä kavahtavat vieraat ylös. Nainen
yrittää karskista komennosta huolimatta livahtaa tu-
van puolelle. Muuan is-miehistä tarttuu kiinni hänen
käsivarteensa, jolloin tämä r'apaalla kädellään lyö lu-
jasti miestä kasvoihin. Etuhuoneessa syntyy ankara ry-
täkkä metsänvartrja Åukusti Vilmin ja venäläisnaisen
välillä. Isä-Kallella on kirves kourassaan ja hän väis-
telee ja hypähtelee ketterästi etsien tilaisuutta hujaut-
taakseen hänkin aseellaan.

- Varokaahan, tuota, talon tavarathan te särette !

huutaa hän väliin.
Takahuoneessa oleva mies on nostanut kätensä vii-

pymättä ylös joutuessaan katsomaan suoraan konepis-
toolin piippuun. Mutta rytäkän jatkuessa tuvan puo-
lella hän sieppaa manttelinsa taskusta salamannopeasti
munakäsikranaatin, tempaa siitä sokan ja heittää sen
tuvan puolelle. Samalla hetkellä räsähtää konepistooli-
saria, ja mies kaatuu lattialle.

Käsikranaatti Ientää tappelevien jalkoihin, ia nai'
nen kompastuu sen päälle. Vilmi painaa naista tiu-
kasti, ja käsikranaatti Äjdhtää alla. Mieskin saa sirpa-
Ieita jalkoihinsa.

Taistelu on ohi - kaksi korppia, kaksi ruumista.
Mutta kerran sentään näinkin päin, tuolla Kuhmon

saloilla.
Mies oli puna-armeijan kapteeni ja nainen koulu-

tettu vakooja.
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Poventson koupunki jo

Yienon konovon eteläpöö,

joko soi Yetensö

Poventso nj oesto.

Venöläiset räjöyttivöt

Voljörven puolello konovon

oiheuttoen koko

Poventsoniokeen tulvon,

joko vottovono virtono vyöryi

Poventson koduille 9.12. 41.
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VEDEIYPAIS T] MT]KStrS SA

Tulvovesi vyöryy vollovono virlono läpi Po-
ventson koupungin
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POVENTSÅN kaupunki oli vallattu itsenäisyyspäivä-
nämme 1941. Joukko-osasto, JP 2, jossa palvelin, oli
osallistunut kaupungin valtaukseen ja oli sen jälkeen
asetettu varmistukseen kaupungin itäpuolelle Vienan
kanavan laitaan. Seuraava päivä kului ilman mainitta-
vampaa toimintaa varmistustehtävissä.

Komppaniamme komentopaikka oli noin 70 metrio
päässä kanavan laidasta kaupungin puolella, ja var-
rnistuselimet olivat aivan kanavan laitamilla. Joulu-kuun 8. pnä pakkanen nousi äkisti, ja pian
osoitti lämpömittari -17o. Komppanian päällikön
autonkuljettaja oli ollut käyttämässä pakkasen takia
auton moottoria ja kiiruhti kello 8 aikaan komento-
paikalle, jossa me muut olimme nukkumassa. Hän toi-
mitti heti hälytyksen, sanoen:

- Nyt tulee vettä !

Kaikki ryntäsimme ylös ja ulko-ovelle. Näimme
suoraan edessämme noin 5 metrin päässä 60-70 sm
korkuisen vesimassan syöksyvän suolaan meitä kohti.
Käännyimme takaisin sisälle hakemaan varusteitam-
me. Komppanian päällikkö, kapteeni T. Lipcokoski
oli myös vielä sukkasillaan ja villapaita päällä.

Kun pian tämän iälkeen pyrimme ulos talosta, vesi-
massat olivat jo ehtineet ulko-ovelle ja painoivat sitä
niin, ettemme saaneet ovea enää auki. Oli käännyttävä
takaisin. Menin vastakkaiselle puolen rakennusta ja
löin ikkunalasin kehikköineen kiväärin perällä rikki
päästäkseni sitä tietä ulos. Mutta sekin oli myöhäistä,
sillä vesi virtasi jo sisään huoneeseen yli ikkunapenk-
kien. Rakennuksessa oli kaksi huonetta, ja ne meistä,
jotka vain ehtivät, nousivat kuka ikkunalaudalle tai
hellan päälle ja kuka mihinkin estyäkseen kastumasta.
Toisten oli pakko kulkea huoneissa vyötäröitään myö-
ten vedessä. Tässä tilanteessa komppanian päällikkö
hyppäsi ikkunasta ulos ja minä hänen perässään.

Ulkona oli puutarhan tapainen alue, joka oli aidar-
tu kaksinkertaisella piikkilangalla. Katselimme ympä-
rillemme, minkä kautta voisimme päästä rakennuksen
katolle, sillä puutarhassakin alkoi olla vettä jo kaina-
loita myöten. Katolle menosta ei tullut kuitenkaan
mitään, sillä ei ollut mitään välineitä, joita olisi voinut
kiipeämiseen käyttää. Palasimme siis jälleen sisälle.
Nyt komppanian päällikkö otti valkoisen turkkinsa,
karttalaukkunsa ja parabelluminsa sanoen meille:

- Katsokaa pojat, kun minä lähden koettamaan
kanavan laitaan.

Hän meni puutarha-aidan yli kanavalle päin pääs-
ten 2-3 metrin päähän rakennuksesta. Kovan pakka-
sen aiheuttama sakea usva haittasi näkyväisyyttä, mut-
ta näimme virran ottavan hänet matkaansa ja vievän
häntä 200-300 metriä alaspäin hyhmän ja jäiden se-

assa alempana olevaa halkopinoa kohden. Luulimme
hänen lopulta päässeen kanavan laitaan ja tuumimme.
että koska kapteeni kerran pääsi, niin me muutkin
koetamme miesvoimalla.

Meitä lähti matkaan seitsemän miestä ketjussa pi-
täen toisiamme ranteista kiinni, ja täten mekin pyrim-
me kanavan laitaan. Pääsfämme 5-6 metriä talosta
virta otti meidät ensimmäisen kerran matkaansa. Pää-
timme tällöin mennä takaisin, koska katsoimme mah-
dottomaksi jatkaa matkaamme. Pääsy jei kuitenkin
haaveeksi, sillä virta kuljetti meitä väen väkisin yhä
uudelleen alaspäin. Näin me yhtenä nippuna jouduim-
me painumaan viran mukana. Täten alkoi lopulta
taistelu elämästä ja kuolemasta. Siinä erosimme pa-
kosta toisistamme, ja itsekukin lähti omille teilleen.
Pian en enää nähnyt ketään tovereistani, sillä virta vei
minua noin 300 metriä mukanaan.

Tällä matkalla jcuduin ainakin 2-3 kertaa. vetä.-

Vienon 'konovsn seinömöön murtunut oukko,
iosto vesi viriosi Poventson koduille

{
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Vienon konovon tuhottuio sulkuio

mään vettä henkeeni, mutta ihmeekseni havaitsin, että
minun oli hyvä olla. Alempana n. 2O metriä halkopi-
oosta oikealle oli vihollisen korsu virran laskusuun-
taan katsottuna. Kohtalon oikuista virta vei minut
korsun edessä olevan lautaisen ristikon eteen, jolloin
takerruin siihen. Kietaisin vasemman käteni pylvään
ympäri ja toisella otin ranteesta kiinni pysyäkseni pai-
kalla. Siinä olin jonkin aikaa veden pulputessa välistä
vlitsenikin. Äkkiä huomasin jonkin valkoisen olion
kolahtavan korsun seinää vasten. Se oli eräs tovereis-
tani, ja hänen onnistui kiivetä korsun päälle. Kun
pyysin häneltä apua, hän sanoi:

- Koeta pysyä siinä vdhän aikaa, sillä minä en ole
oikein tunnossani. Hetken aikaa levättyään toverini
tarttui minua takin kauluksesta kiinni ja veti minut
korsun katolle, jossa oli noin 1,5 metrin leveydeltä
kuivaa alaa. Huomasimme, että komppaniamme pääl-
likkökin oli meistä noin 20 metrin päässä halkopinon
päällä. Kehoitin toveriani työntämään kätensä hou-
sunkauluksen alle, kuten minullakin oli, sillä molem-
mat olimme avokäsin. Nyt oli ryhdyttävä kiivaaseen
harakanhyppyyn saadaksemme lämpöä kovassa pak-
kasessa.

Eräs komppanian päällikkömme taisteluläheteistä
oli mennyt muiden huomaamatta majapaikasta komp-
paniaan ja saanut sinne yhteyden. Hän ilmoitti komp-
panialle, missä on komentopaikkamme. Komppania
siirtyi tämän jälkeen kanavan vallille.

Nyt alkoivat pelastustyöt. Mannerheim-ristin ritari,
alikersantti A. A. Voutilainen ryhtyi pelastamaan
meitä virtaan muodostuneen suvannon kautta. Hän
otti komppanian päällikön selkäänsä ja vei hänet kai-
naloita myöten vedessä kahlaten kanavan laitaan. To-
verini Huhtalan kanssa tuumin, ettei meitä pelas-
ta kukaan ja pyysimmekin, että meidät ammuttaisiin
korsun päälle. Mutta sitä eivät aseveljet tehneet, vaan
Voutilainen lähti auttamaan meitäkin. Ensimmäinen
yritys epäonnistui. Hän joutui vesipyörteeseen, mutta
sai jostakin puhelinpylväästä kiinni, ettei joutunut
virran vietäväksi. Hän muutti kulkusuuntaa ja tuli
samaan paikkaan, missä komppanian päällikkö oli
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c,llut halkopinojen päällä. Tää|tä hän huusi komppa-
niaan, joka oli kanavan laidassa:

- Tuokaa köysi!
Pian tuli kolme miestä, jotka toivat nuoraa ja puhe-

lintapsin. Miehet koettivat heittää nuoran noin 20
metrin levyisen kosken yli, mutta se putosi virtaan ja
virta vei sen mennessään. Virta oli jo kehittynyt valta-
vaksi. Siinä meni kaikenlaista tavaraa, maakappaleita
ja jäitä, joita oli irtautunut kanavan rannoilta.

Nyt auttajamme turvautuivat puhelintapsiin, jonka
he sitoivat halkoon kiinni. Sen avulla miehet heittivät
puhelintapsin olkapäittemme yli, ja se jäikin niiden
\/araan. Tällöin oli korsu jo sortumisen partaalla, sillä
siihen oli syntyn;t nc,in 20 sm rako. Käteni toimivat
vielä sen verran, että sain tapsin avulla vedetyksi nuo-
ran korsun päälle. Voutilainen huusi nyt:

- Pistäkää se naru toistenne ympäri, niin me ve-
dämme teidät halkopinojen päälle.

Monnerheim-
ristin ritori,
olikersontti

A. A. Votrtiloinen
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Tätä kehoitusta en kyennyt kuitenkaan täyttämään,
sillä. olin jäykäksi jäntynyt, kuten toverinikin, joka
sanol:

- Me kuolemme tänne, minä kuolen juuri nyt,
mutta nosta sinä kätesi ylös.

Yritin parhaani, mutta käteni eir'ät nousseet, sillä
olin vaatteineni kokonaan jäässä. Kuulin Voutilaisen
l<äskevän pistämään lenkin pyh'ään ympäri. Tämän
sain vielä tehdliksi. Nyt Voutilainen otti nuoran toi-
sesta päästä kiinni ja ui tämän valtavan kosken yli
osittain upoksissa luoksemme ja sitoi meidät nuo-
raan kiinni. Toiset kolme miestä vetivät meidät pois
korsun päältä. Päästyämme kosken toiselle puolelle
lähti kaksi miestä kuljettamaan meitä kolmea kanavan
Iaitaan, missä onneksi oli vihollisen tekemä kk-korsu.
Korsu oli lämmitetty, ja sinne ahtauduimme sitten
kaikki. Jäässä olevat vaatteemme eir-ät lähteneet mi-
tenkään yltämme, joten ne piti puukolla ratkoa auki.
Jäimme sananmukaisesti kerta kaikkiaan alastomiksi.

Tykistön tulenjohtueen autosta, joka oli jäänyt ka-
navan laitaan, meille tuotiin 'r'aatteita. Minäkin sain
kolme paitaa, kclmet alushousut, jalkarätit ja venäläi-
sen turkin selkääni. Tässä tilassa meidät pantiin ahki-
oihin ja vedettiin Karhumäen suuntaan. Perille pääs-
tvämme divisioonamme komentaja, kenraalimajuri
Lagus piti meille puhettelun. Hän lausui mm:

- Sota on sotaa ja sille emme me mahda mitään.
Miesmenetykset olivat yleensä r'ähäiset, mutta mei-

dän kohdallamme kuitenkin seitsemästä miehestä oli
viisi menetetty. Samassa tilaisuudessa alikersantti Vou-
tilainen ylennettiin kersantiksi, koska hän oli toiminut
koko ajan aseveljiensä hyväksi. Saimme sitten kulje-
tuksen kenttäsairaalaan sekä sieltä edelleen sotasai-
raalaan. Kenttäsairaalassa meitä luuitiin venäläisiksi,
koska meillä oli venäläiset turkit päällä, mutta komp-
panianpääli kkömme sanoi :

- Emme ole venäläisiä, vaikka siltä näytämmekin.
Sekä kenttä- että sotilassairaalassa saimme erinomai-

sen kohtelun ja hoidon. Sotasairaalasta pääsimme
myöhemmin kotirintamalle toipumislomalle.

Poventsan vedenpaisumus aiheutui siitä, että vihol-
linen avasi ylempänä kanavalla olevat sulut, jolloin
valloilleen päässeet vesimassat vyöryir'ät yli Poventsan

fulvovesi iäätyneenä Poventson kodulle

kaupungin. Tähän tekoon vihollinen oli ryhtynyt
estääkseen suomalaisia ylittämästä katavaa sekä jatka-
masta hyökkäystä Äänisjärven itäpuolelle. Tulva ei
kuitenkaan olisi estänyt hyökkäyksen jatkamista, vaan
sen aiheutti Karjalan armeijan komentajan antama
käsky.

***** *************
MAKSOI AMMUKSET

Viialan komppaniassa palveli sotamies Alpo Ran-
tanen. Syksyllä l94L komppania oli Syvärin voimalai-
toksen läheisyydessä. Rantaneo oli etuvartiossa Pime-
d.nd. yönd. ja kuuli edestä rapinaa. Hdn soitti taakse ja
pyysi ampumaan pari kranaatinheittimen laukausta.
Puhelimessa oli eräs vänrikki, joka sanoi ammusten
maksavan 380:- kpl. eikä niitä joka rapinan vuoksi
kannata ampua.

- Hetkinen, sanoi Rantanen ja piti pienen paussin,
laskin juuri rahani, antaa tulla kolme kappaletta.

SOTA LOPPUI

Talvisodassa oli kotirintaman myötätunto täydel-
linen ja vilpitön rintamilla olevia kohtaa. Sen "siellä
jossain" saivat miehet varsin tuntuvasti ja miellyttä-
västi kokea sinne lähetettyjen pakettien muodossa.
Usein noissa paketeissa oli lähettäjän nimi, osoite ja
toivomus saada vastauskirje. Nuo toiveet täytettiinkin,
mikäli siihen oli tilaisuutta. Tällöin sukeutui jatkuvaa-
kin kirjeenvaihtoa. Niinpä vänrikki Paukku sai myös
tällaisen kirjeheilan jostain Turun puolesta. Kirjeitä
tuli ja niitä lähti. Mutta kun rauha sitten tuli, oli selvi-
tettävä, miten niiden heilojen käy. Vänrikkimme
hoiti tuon asian varsin mutkattomasti. Hän kirjoitti
ystävälleen lyhyesti:

- Neiti N. N. - Vähät sun lemmestäs, sota on
loppu. - Vänrikki Paukku

Muutamien päivien kuluttua tuli vastaus, joka kuu-
lui:

- Vänrikki Paukku. - Aprillia. Mieheni ei kaa-

tunutkaan. - Teidän N. N.

**** **************
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M. UUSt-JAAKKOL

I lomonbin rojoseutuja Puolustomoon oli tolvi-
I sodon kynnyksellö Perustettu rojavortiostosta
jo poikkokunnon reservilåisistä Er.P 11 komento-
jono majuri Y. Nikoskeloinen. Potoljoono oli soonut
tehtävdkseen venå'låTste n mqhd ollisesti hyökåtessö
köydö viivytystoisteluo rojolto llomontsin kirkon-
kylöön johtavien teiden suunnillo tokorojona Oi-
noansolmen- N uorajärven- Koitojoen linjo, josso
vihollisen eteneminen oli pysäytettöv ö. llomontsi n
tiesolmun pitöminen ornosso hollusso olikin mitö
törkeintä, I«osko sen koutto johtivot voltotiet ete-
lämpönö toistelevien joukkojen serustoon, Korpi-
selkään, Yör*ilöön sekö Korjolon rodan vorteen.

llomontsin huonojo erömaoteitö ei Suornen yleis-
esikunto ollut odottonut sooPuyoksi suurio vihol-
lisjoukkojo, voon oli pitönyt patoljoonon vohvuisto
puolustusjoukkoo siellö riittövönö. Mutta venö-
låisten hyökköyksen poine osoittautui tööllökin
yllöttövön kovoksi, jo pion selvisi, ettö Porojörveltö
oli tulosso llomantsio kohden, sifs yhtä suomoloisto
potoljoonoo vostoon, kokonoinen divisioono, 1 55.
D.

Suomoloisten våhäiset voimot joutuivot toistel-
len vetöytymöön nopeosti lönteen pöin ja olivot jo
7. 12. 39 Möhkön tosollo. Kun ylivoimoiset vihol-
lisjoukot jotkoivot yhö lujoo hyökköystöön, mene-
tettiin myös Möhkön linjo 9. 12. Niin osetuttiin
puolustukseen osin vorustettuihin osemiin Oinoon-
solmen-Koitojoen tosolle 10.12, Silloin myös Oi-
naansalmen silto röjöytettiin venälöisten ponsso-
rien edestä.

Suomoloiset ryhtyivät kiireellisesti kokoomoon
llomontsin rintomalle opuvoimio, jo töten järjes-
tettiin sinne Ososto Ekholm eli ns. Ososto A, jonko
komentojoksi määröttiin eversti P. O. Ekholm.
Näihin llomantsio puolustoviin joukkoihin liitet-
tiin myös Porin vopoaehtoinen kompponio, jonko
eråTstä voiheisto seuroovasso kerrotoan.

llomontsin r i nto mollo käytiin moi nitull o li njoll o
tämön jälkeen monivaiheisio, kiivoito toistelujo.
Yihollisen hyökköykset torjuttiin, eikä se millöön
toholla täällö enöö pöössyt eteenpöin kolminker-
toisesto ylivoimostoon huolimotta. Venölåiset jou-
kot komppoilivot sitöpoitsi jo nöin Pitkällä retkel-
löö n tööllökin suurisso huoltov oikeuksisso.

voPooc
tolvis

ERÄÄNÄ päivänä joulukuun lopulla 1939 kulki
viesti Värtsilän kujilla: r'apaaehtoiset tulevat! Sil-
loin saapui sinne luutnantti Veli S.rlmen johta-
mana ns. Porin vapaaehtoiskomppania hiihtäen val-
koisissa lumipuvuissaan.

Komppanian heikko aseistus täydennettiin Värt-
silän sotasaalisvarastosta saaduilla kir'ääreillä, pika-
kivääreillä ym. Aliupseeritäydennystä saatiin Värt-
silässä oler.asta 54. kuormastokomppaniasta. Kou-
lutusta täydennettiin Kaustjärven maastossa, ja sit-
ten siirrettiin komppania hiihtomarssilla llomant-
siin. Siellä sille annettiin noin 3 km levyinen Oi-
naansalmen ja Kääntiimänsalmen välinen alue puo-
lustettavaksi.

Vihollisesta ei aluksi näkynyt eikä kuulunut jäl-
keäkään, mutta jo muutaman päivän kuluttua alkoi
vastapäätä olevasta Karpanniemestä kuulua melua
ja liikettä. Vänrikki Pekka Vierron johdolla lähe-
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Porin
Itoiset
cdosso

tettiin 18-miehinen partio yöllä tarkastamaan edes-
sä olevia saaria ja Karpanniemeä, mikäli mahdol-
lista välttäen taistelua.

Tarkastimme ensin pienet saaret mitään löytä-
mättä. Hiihdimme Karpanniemen taakse ja aloim-
me työntyä niemen kärkeä, r'ihollisen sijaintipaik-
kaa kohti. Oli hiljaista. Vain yksi ääni rikkoi hä-
märän talviyön hiljaisuuden. Piikkilanka-aitaa ylit-
täessämme eräs sotilaistamme komprstui piikki-
Iankoihin ja siitä aiheutunut ääni kiiri kauas. Kuun-
telimme, etenimme, pysähdyimme. Hiljaisuus oli
niin syvä, että pienenkin oksan putoaminen olisi
kuulunut. Kauempaa kuului vanjln vskäisy.

Teimme uuden suunnitelman. Pertio jaettiin kah-
tia. Toisen osan tuli hiihtää oikealle ja lähestyä
sieltä \'ihollisen asemie. meidän puoliskoo pitäessä
entistä suoraa suuntrr. Hiljlisuus jatkui 

- 
jänni-

tys kohosi huippuun'r. . .

Oinoonsolmen räiäytetty silto

Hiihdettyämme noin 50 m alkoi räiske. Mainittu
piikkilankakohtaus oli hälyttänyt vihollisen. Lä-
heltä edestämme alkoi sataa nikkeliä pikakiväärien
säestämänä. Partiomiehemme saivat nyt todellisen
"tulikasteen". Toiset perääntyivät heti nopeasti,
mutta osa haki turvaa maastosta. Ammunta jatkui
kiihkeänä muutamia minuutteja. Sen hiljennyttyä
alkoivat maastoutuneet miehet syöksyen perääntyä
saaden luotisateen peräänsä. Viimein tein saman
tempun kuin toisetkin. Oksat vain rätisivät joka
puolella. Päästyäni vihdoin irti ja koska olin jää-
nyt toisista jälkeen, päätin uhkarohkeasti hiihtää
suoraa päätä Karpanniemen poikki. Niin viilletin
hyvää vauhtia myötämaata järven sel?ille ja pääsin-
kin omalle puolelle.

Tein omalta kohdaltani selostuksen tapahtumasta
komppanian päällikölle. Tappioita ei ollut koko
retkellä. Åinoastaan sotamies Hakalan suksisauva
oli ammunnassa mennyt poikki.

Muutama päivä oli tämän iälkeen hiljaiseloa,
vain vähäisempää liikettä nähtiin ja kuultiin vasta-
puolelta. Sitten ryhtyivät Möhkössä sijaitsevat vi-
hollisen raskaat patterit möyhentämään IV jouk-
kueen asemapaikkoja. Puoliksi suojattuun pahvi-
telttaamme tuli täysosuma, joka aiheutti muutaman
kaatuneen ja haavoittuneen tappion. Silloin heti
rakennettiin hirsinen korsu, joka kesti 6-tuumaisten
osumat.

Kolme vuorokautta kestäneen tykistövalmistelun
jälkeen puolenyön aikaan kuului asemiamme vasta-
päätä olevasta saaresta kaksi laukausta, ja sen jäl-
keen vihollinen alkoi liikehtiä jäällä. Miehitimme
asemat ja odotimme, kunnes sen ensimmäiset mie-
het pääsir,ät aivan asemiemme eteen. Silloin annet-
tiin tulikäsky, ja kaikki aseernme alkoivat puhua,
ensin kiivaammin, vihollisen vastatessa samalla mi-
talla, mutta vähitellen tuli han'entui. Jäältä kuul-
tiin jatkuvasti huudeltavan vain yhtä venäläistä sa-
naa, jota emme ymr-r-tärtäneet.

Pimeähkö yö r,alkeni aamuksi, ja tilanne selvisi.
Edessärnrne jääilä mak.rsi z0o-päincn viholliskomp-

Oinoo nso lm i
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Venöläisten rokentomo Möhkön silto

pania osio kaaluneena, osin vielä elossa. Päivän-
valolla oli työ helppo täydentää. Montakaan miestä
ei päässyt pakoon, ja vaio yksi antautui vangiksi.
Vangilta saimme tietää, että mainitut kaksi lau-
kausta merkitsivät kahden vihollissotilaan kuole-
maa ennen hyökkäykseen lähtöä. Jäällä useasti tois-
tettu sana oli heidän komppaniansa päällikön nimi.
Hän kaatui noin 40 m päähän asemistamme heti
taistelun alettua. Ilman käskyä he eivät uskaltaneet
perääntyä, ja eteenpäin ei päässyt. Tuho oli varma.

Seuraavana päivänä kuulin komppaniamme in-
nostuneiden, 17-20 vuotiaiden vapaaehtoisten
suusta:

- Tulkoon vaikka viisituhatta vihollista, tästä
ei tulla läpi. Mutta kohtalokkaalla tavalla saatiin
pian kokea omissakin riveissä raskaita tappioita.

Aamulla kello 9 aikaan tuli komppanian pääl-
likkö tarkastamaan joukkueen asemia, ja silloin
hän sai suorana kävellessään vihollisen tarkka-
an-rpujalta luodin suoraan sydämeen. Vieressä sei-
sonut joukkueen johtaja, vänrikki Vierto sai sa-
malla osuman vatsaansa. Vallinneen tykistökeski-
tyksen aikana samoilla minuuteilla tapasi kk.iouk-
kueen johtaja, luutnantti An,i Kalli kohtalonsa
6-tuumaisen uhrina. Porin komppania menetti L5
minuutin aikaoa kaikki upseerinsa. Heistä vänrikki
Vierto kuitenkin heti välirauhanteon jälkeen palasi
yksikköönsä.

Kului edelleenkin pari vuorokautta tykistötulen
ja "evakuoinnin" merkeissä. Sitten taas iltapimeäs-
sä alkoi kuulua vähäistä liikehtimistä jäällä. Ole-
timme naapurien korjaavan kaatuneitaan emmekä
heitä häirinneet. Mutta r.armuuden vuoksi miehi-
timme asemat, ja porilaisten tykistön tulenjohtaja
oli myös asemissamme. Raskaat konekiväärimme
olivat toimintavalmiina.

Äkkiä kuului silloin risahdus piikkilankaesteil-
tämme. Joku ampui valoraketin, ja näimme estei-
den takana melko suuren vihollisjoukon. Ilman
tulikäskyä kaikki aseemme alkoivat laulaa. Tykis-
tölle annettiin myös tulikäsky, ensin kauemrnrs ja
aina lähentäen, viimeksi aivan esteille niin tarkkaa
tulta, että ihmetellä täytyi. Hätä ei lue lakia. Tulen-

.:':r:;.,1*

johtajan kysymykseen, saisiko hän antaa ampua
noin lähelle, vastattiin, että antaa tulla vaan, vaikka
joku omaankin joukkoon mahtuisi, jos niin on
käydäkseen. Vihollisen piiskatykki ampui puoles-
taan suoraan asemiimme.

Puolen tunnin taistelun jälkeen vihollinen jäl-
leen vetäytyi. Välirauhan jälkeen saatujen tietojen
mukaan osallistui hyökkäykseen Leningradin tais-
telukoulusta rintamalle siirretty upseerikokelas-
komppania. Kokonaistappiot vihollisella olivat näis-
sä taisteluissa yli )00 miestä kaatuneita ja haa-
voittuneita.

Porin vapaaehtoiskomppania oli suorittanut sille
annetut tehtä\'ät kunnialla. Alkoi vuorostaan siirto
Kollaalle, mutta sen matkan keskeytti välirauha.

Komppaniamme oli kokoonpantu enimmäkseen
nuorista pojista, joukossa muutamia heimosoturei-
tL, asevelvollisuudesta vapautettuja, r'anhempia
suojeluskuntalaisia sekä joitakin reservialiupsee-
reita ja kolme upseeria. Se edusti vapaaehtoisuuden
pohjalta lähtenyttä taistelumieltä ja puolustustah-
toa ja suoritti täten tekoja, jotka yhdessä muiden
suurempien sotatapahtumien mukana jäävät his-
toriaan.

Hojolleen ommuttu kk-pesäke Oinoonsolmello

6Y
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loulunpyhien
uLettou

Kurj nlun
no,ksellu

9s9

Monnerheim-linion äörimmiiinen kärki Suomenlohden ronnollo
Kyrönniemessä Muurilon etelcipuolello

oli saatu aattoiltana tavallista enemmän paketteja
ja kirjeitä. Ne yhdessä saunan kanssa olivat omiaan
nostattamaan miesten mieliä.

Jouluateriakin oli melkein siviilimäinen. Söin-rr.ne

oikein riisipuuroakin. Lipeäkalaa ei sentään saatu.
Kelpasi siinä telttakamiinan päällä keitellä
myös kahvia, joka tietenkin juotiin mustana, mutta
n'raistui silti erinomaisesti. Kaksi pakin kannellista
oli sellainen tavallinen rnäärä, josta mies tuli jo
kylläiseksi. Siitä sitten ilman eri komentoja mies
kuin mies kallisti päänsä selkärepulle, \'uoteena
pihken tuolisuiset havut.

Jouluaamu valkeni huurteisena ja pakkasen pauk-
kuessa. Åan.rusaikat juotuamme lähdimme tehtä-

a

K. JOKELÄ
MEIDÄT oli ennen joulua siirrettr' Ilerjapellon-
mäestä ja Hatjalahdesta Kuoler.n:rjärven Inkilän
kylään. Olimme edellisellä taistelukentällä saaneet
tulikasteen.rn're. Patal joonamlne, I JR 12, oli nyt
rykmentin resen'inä parin kilor.netrin päässä rinta-
man takana, tykistöasemien tasalla. Suoritimme työ-
palvelua pääpuolustuslinjalla, joka kulki Suomen-
lahdelta Kipinolanjärven kaakkoispuolitse Kuole-
rnajärven eteläpäähän. Joulualttoiltaa vietimme
rauhallisissa oloissa. Pojat olivat jossain r'älissä käy-
neet tutkimassir majoitusalueen ympäristöä. Lähei-
sistä autiotaloista löytyi hyviäkin saunoja. Hämäris-
sä länrpisi sitten puolenkymmentä saunaa ja pojat
pääsir'ät nauttimaan joulusaunasta. Komppaniaan
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päätellen Hatjalahdessa. Otimme sukset esille ja
järjestäydyimme taas joukkueittain ja komppanioit-
tain. Koko pataljoonamme oli liikkeessä.

Yö oli kulunut kello 2 tienoille. Olimme noin
3 km päässä rintamasta. Nyt saimme tietää, että
joudumme "tuuraamaan" JR 11:tä eli Ässä-ryk-
menttiä.

Matkalla sivuutettiin kuormaston paikka, johon
edellisenä päir,änä oli saatu ankara ilmapommitus.
Siinä näkyi hajallisia rekiä, kaatuneita hevosia, jopa
miehiäkin, joiden saappaiden kärjet kurkisti-
vat rekien reunoilta. Kuutamoisessa pakkasyössä
kantautui naapureiden puolelta gramofoonin säve-
liä ja äänekästä pulinaa. Se teki jollakin tavoin
kummallisen vaikutuksen. Etäisyydet miehestä mie-
heen harvennettiin 5 metriksi -- kaiken varalta.
Olihan ilma melkolailla teräspitoista.

Vihdoin saavuimme komppaniamme sijoituspai-
kalle. Miehet saivat jäädä noin i00 m päähän etu-
maisista ampumahaudoista. Me joukkueenjohtajat
taistelulähetteinemme riensimme komentokorsulle
saamaan tietoja uudesta sijoituksestamme, viholli-
sen toiminnasta, mistä se oli yrittänyt hyökätä, ty-
kistön tulenjohtajista, majoitusmahdollisuuksista ja
muusta asiaan kuuluvasta. Miehistöllä, joka joutui
ankarassa pakkasessa värjöttelemään, ei ollut suin-
kaan Iämpimät oltavat.

- 
Puolet joukkueesta lähtee heti uusiin ase-

miin, kuului käsky, ja toinen puoli saa toistaiseksi
jäädä taakse lepäämään.

Aamu alkoi jo sarastaa, kun kaikki vaihdosta
aiheutuva järjestely oli suoritettu. Tykistötuli oli
möyhentänyt etulinjassa koko maaston, puut olivat
kaatuneet kuin tulitikut, taisteluhaudat olivat osit-
tain sortuneet. Niiden yhteyteen oli rakennettu ai-
van pieniä suojakomeroita, joissa keskellä paloi
pikku nuotio, ja sen ympärillä istuivat kyykkyasen-

Puolustusosemio Muurilon
vihollisen puoleltc nöhtynö

Koriolon konnoksen pöövostorinto-osemon eteläinen siipi Suo-
menlohti-Kuolernojörvi-Moriopellonmäki tolvisodosso ioulu-
kuullo 1939. Asemoo puolustettiin helmikuun puolivöliin sook-
ko I 940

viimme ja noin kello 15 oli urakkamme valmis. Sil-
loin painuimme teltoille jatkamaan joulun viettoa.
mutta ioulun ilot loppuivat lyhyeen.

Olin juuri juomassa kahviani, kun komppanian
päällikön taistelulähetti tuli kutsumaan heti ko-
mentoteltalle. Siellä oli käsky lyhyt:

- Komppania marssivalmiiksi kello 18, teltat on
Purettava, sukset kuormastoon, ruokailu on suo-
ritettava ennen kello 17.30.

Pakkaukset alkoivat pian valmistua. Joulukuusi
heitettiin hangelle koristeineen päivineen. Koska
oli lähdettävä kovaan pakkaseen avonaisilla kuor-
mavaunuilla, oli syytä pistää vaatetta runsaasti
päälle.

Kuormasto lähti edellä. Komppanian käytettä-
väksi tuli 6 attoa, joukkueelle riitti vaio yksi. Tiuk-
kaa teki, koska 36 miehen tuli siihen mahtua. Pak-
kaukset istuirnina ja aseet käsissä siinä istua kyy-
höttelimme. Sukset ja muut tärkeimmät varusteet
olivat yhdessä autossa.

Pakkanen oli kiihtymistään kiihtynyt ja kylmä
pohjoinen viima puhalteli. Kolonna lähti liikkeelle

- takaisin Hatjalahtea kohti, kuten näytti. Sivuu-
tettiin Humaljoki ja Makslahti. Ayettiin tuntikau-
sia. Pysähdyttiin Makslahdessa. Hyppäsin-rme alas
autoista ja hyppelemnllå ja tanssimalla koetimme
§aada lämpöä kylmän kangistamiin jdseniimme.
Matka jatkui taas - tykkien jyminä läheni - si-
vuutimme autioita kyliä. Lopulta olimme maastosta
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Kuolemojiirven Pinoniemi eli Poppilonnieml kirkkokonnoksen
itäpuolelto nöhtynä. Etuolollo eieentyönnetty tukikohto, ioko
toisteluien oikono siirtyi ködestö köteen

nossa ne miehet, jotka eivät olleet tähystämässä
taisteluhaudassa. Ahtaus oli tavaton, mutta sopu
toi sijaa. Oviaukko oli verhottu matoilla tai ryi-
jyillä, joita oli saatu lähistöllä olevista mökeistä.

Vihollinen ampua paukutteli jatkuvasti. Lähistöl-
lä räiskähtelivät kaikenkokoiset ammukset. Kuin
vihaiset piiskat läjähtelivät tankkitykkienkin suorr-
suuntauskranaatit. Valojuovaluodit piirtelir ät
ratojaan valkenevassa aamussa. Vihollisen puolelta
kuului huutoja ja t,rnkkien sirkkelin äänrä muisrut-
tavaa "sahausta". Edessimme oli noin )00 m le-
vyinen Hatj.rlrhden jää.

Tarkastin miesten uudet si joitukset ja sitten
poistuin asemista katsomaan, kuinka toinen puoli
.joukkueestani oli asettunut. Se oli löytänyt noin
)00 m etulinjasta autiotalon ja oli ruokailupuu-
hissa.

Tässäkin talossa oli ollut valokuvista päätellen
onnellinen koti. Kaikki omaisuus oli jäänyt jota-
kuinkin koskemattomaksi. Pari lehmää oli nave-
tassa, muutamia kanoja ja yksi sikakin. Lypty-
taitoiset miehet riensivät aamulypsylle. Joku aikoi
herkutella kananpaistillakin. Tulenpito hellassa oli
kuitenkin lopetettava taivaalle ilmestyneiden sur-
manlintujen r.uoksi. Vihollisen tähystyspalloja n'åyt-
ti olevan parikin ilmasse.

Puolijoukkueiden vaihto suoritettiin illan suussa.
Etulinjan pojille oli viety päivällä keittolaatikolla
lämmintä ruokaa, joka tietenkin maistui erinomai-
selta. Myös Karjala-lehti oli saatu asemiin ia lu-
vattiin toimittaa sinne joka päirä. Lepäämään tul-
leen puolijoukkueen pojissa oli parikin leipoma-
taitoista, ja niin pantiin pullanpaistajaiset toimeen.
Hatjalahden jääkärikodista, joka oli r'älittörnässä
läheisyydessä evakuoitiin vehnäjauhoja.

Joukkueeni asemat olivat vastapäätä kuuluisaa
Makkarakukkulaa, joka sijaitsee Hatjalahden poh-
joispäässä, Työppälän joen länsipuolella. Aan.run
sarastaessa piti meikäläisten taholta järjestää hyök-
I<äys tälle kukkulalle. Noin 100 m asemiemme
edcssä oli 2 romutettua "kolinakonetta" eli tankkia,
rnuisto ja vihollisen ennen joulua suorittamasta,
epäonnistuneesta hyökkäyksestä. Laskeuduimme
l;rhden rantaan piikkilankaesteille. Piikkilankojen

VI HTAVUORI
houlikonpotruuno

iohon Yoitte
luottoo
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takana oli salaperäisen näköisiä, lumen peittämiä
"mättäitä". Vainolainen oli löytänyt siinä hautansa.
Joitakin kiväärejä törrötti vielä pystyssä, ja siellä
täällä kohosi lumesta käsi tai koukistunut jalka.
Suomalaisten puolustajien tarkka tuli oli pyyhkäis-
syt nämä aron pojat elämänkirjoista. Jatkaessam-
me tarkastusta kohtasimme kumman näyn. Met-
sässä olevan kapean peltoaukean poikki oli asetettu
maataloustyökaluista kyhätty este, jossa oli niitto-
koneesta ja silppukoneesta alkaen vehkeitä puima-
koneeseen ja lantakd,rryihin saakka.

Kiiruhdimme matkaamme, sillä tiesimme, että
kohta olemme saava tulta ia tulikiveä niskaamme.
Tarkastusmatkamme ei tapahtunut tietenkään rau-
hanomaisesti, vaan useammin kuin kerran oli men-
tävä maihin ilman eri komentoa. Tankkitykit suo-
rittivat suoralla suuntauksella häiritsemisammun-
taa, ja siihen tuli mausteeksi tulta kaikista jalka-
väen aseista. Hyvio joukkueemme pojat tuntuivat
asemissaan selviävän. Tunnussanamme oli silloin
"luja-tahto". Tahto tuntui olevankin luja kai-
killa pojilla.

Olimme juuri tykistön tulenjohtokorsun kohdal-
la, kun naapuri ryhtyi jakamaan "pääsylippuja"
konserttiin ja alkoi oikea rumputuli. Maasto-k-iehui
kohta kuin hornan kattila. Hatjalahden itäinen
ranta oli yhtenä tulenliekkinä, jonka aiheuttivat
tykkien suulieskat. Katsoimme viisaimmaksi men-
nä korsuun rajuilman ajaksi. Luutnantti Hollo siellä
juuri antoi tulenjohtomääräyksiään omille patte-
reillemme. Pitihän toki ainakin joka kymmenes am-
mus vastata viholliselle. Täältä tulenjohtokorsusta
johdettiinkin koko Sumrnan läntisen lohkon tulta
ja voitiin antaa maaleja myös Saarenpään raskaille
pattereille.

Tykistön upseeristoo korsukohvillo Kuo,lemoiärvellä 12.1.4O

tclvisodqsso

- Onko Muki? Onko Muki? Kuuleeko Kauha?
Kuuleeko Kolo? Pidennd.5O.25,lisää 3 sarjaa, am-
pukaa. Kun on ammuttu, ilmoittakaa.

Oudosta siviilistä tällainen puhelinkeskustelu
olisi ollut peräti kummallista. Me käsitimme, että
kysymys oli tärkeästä maalista. Muki, Kauha ja
Kolo olivat patteriasemiamme. Kyselyymme saim-
me vastauksen, että ammuttiin erästä kivinavettaa
Hopialassa, johon naapurin oli nähty pesiytyvän.
Samassa tähystäjä riensi huohottaen sisään nokisen
veden valuessa pitkin kasvoja kypärän alta.

- Herra luutnantti, navetta syttyi tuleen. -Samassa luutnantti Hollo voiton riemu kasvoillaan
tarttui puhelimeen ja murahti:

- Annetaanpa suolaa päiille. Kaksi sarjaa srap-
nelleja ja vähä äkkiä, kuului nyt terävä komento.
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Suomoloisten päöosemoon kuulunut Morjopellonmöki lykistö-
tulen iälkeen 7.2.1940

Riensimme ulos kaikesta terässateesta huolimatta
katsomaan tätä karua näytelmää. Palavan navetan
yllä räjähtelivät srapnellimme kirkkaina kylväen
kuolemaa pakoon rientävän viholliseo joukkoihin.

Palasimme korsuun. Tykistöväki oli erittäin ys-
tävällistä. Juotiin oikein pullakahvit ja innostu-
neena kuvittelimme, millaista vihollisilla mahtoi-
kaan olla tuolla navetan vaiheilla. Eipä silti, saim-
me kyllä takaisin terästä, niin että hiekka rapisi
katosta. Lamppukin sammui ilnanpaineesta.

Vähin erin tämä tulimyrsky laantui ja oli kunkin
aika lähteä asemiinsa katsomaan, mitä rummutus
oli saanut aikaan. Joku pikku mökkipaha olikin
syttynyt tuleen ja maisema oli muuttunut huomat-
tavasti. Katkenneita puita ja oksia oli kaikkialla.
Lumi oli muuttunut melkein mustaksi, ja ilmassa
Ieijaili vielä kitkerä ruudin savu. Hyf in olivat po-
jilla asiat. He olir-at keskityksen ajan olleet "ketun-
koloissaan" täydessä suojassa. Tähystäjänä olleelle
miehelle oli olkapäähän leotänyt "karikkokappale",
mutta oli lyönyt olkrpään ainoastr.rn turraksi. Jäin
täksi yöksi joukkueeni luo asemiin.

Aamuhämärissä alkoi kuulua 1'hä kovemmin sirk-
kelin sahausta muistuttavaa tankkien ääntä. Kiika-
rilla saattoi pimeässäkin nähdä pahanenteistä vihol-
lisen liikehtimistä Työppölänjoen sillalla. Ilmoitin
havainnoista komppanian päällikölle ja tykistön
tulenjohtajalle. Komppanian päällikkö oli lähettä-
nyt pst.ryhmän kaiken varalta asemiimme, ja levos-
sa oleville joukkueiden osille oli annettu käsky va-
rustautua heti asemiin lähtöön, jos suurempaa rähi-
nää edestä alkaisi kuulua. Patruuna-ajoneuvo oli
ajanut määrättyyn suojaiseen maaston kohtaan ja
lääkintäryhmä oli saanut käskyn lisätystä valmiu-
desta. Panssarintorjuntatykki näytti rientävän ase-
miin valmiina antamaan "kolinakoneille" surman-
iskunsa, jos niin tarvittiin.

Lyhyen tykistövalmistelun jälkeen ilmestyi Hat-
jalahden osuuskaupan raunioiden takaa ) keskiko-
koista taisteluvaunua. Takana näytti olevan jalka-
väkeä. Hitaasti nämä rumilukset matelivat tietä
myöten. Ånnoin vielä viimeisen varoitukseni pojil-
le, etteivät avaa liiat aikaisin tulta, jotteivät ase-
mamme paljastuisi ennen aikojaan. Tykistön tulen-
johtaja odotti rauhallisena, kunnes tankit saapuisi-
vat maalialueelle. Tankit suitsuttivat asemiamme

vastaan tykeistä ja konekivääreistä kiivasta tulta.
Ne olivat ylittäneet jo Työppölänjoen sillan.

- Eikö tykistömme ammukaan, kyselivät pojat.
Pääsevät liian lähelle asemiamme.

Makkarakukkulan nuo tankit jo sivuuttivat. Jal-
kaväki hyppelehti niiden takana kranaattikuopasta
toiseen. Yhtäkkiä iski silloin kymmenkunta tyk-
kiemme lähettämää ammusta niiden ympärille. Val-
tavat räjähdyspatsaat peittivät tankit oäkyvistämme-
Toinenkin sarja ammuksia räjähti. Tällä kertaa ne
näyttivät menevän tankkien taakse. Sen kuumempi
on takanatulevilla vihollisilla, arveltiin. Kun ilma
tankkien ympärillä oli taas selvionyt, näimme, että
kaksi niistä oli paiskautunut kumoon selvästi toi-
mintakyvyttöminä. Mutta kolme yritti jatkaa mat-
kaansa. Samassa avasi pst-tykkimme tulen niitä vas-
taan. Kolmannella paukulla keskimmäinen syttyi
valtavaan roihuun. Sisukkaasti ensimmäinen jatkoi
matkaa, kunnes sekin tuhoutui. Tankki pääsi )0 m
päähän tankkiesteestämme, kun se lensi komeasti
ilmaan ajettuaan tielle asetettuun miinaan. Neljä
tankkia oli tuhottu. Vain yksi pääsi karkuun.

Kuten edellä on mainittu, samana aamuna oli
suunniteltu Makkarakukkulan valtausta takaisin
venäläisiltä, mutta toiminta siirtyi päivän valkene-
misen vuoksi. Vastaisku suoritettiin pari päivää
myöhemmin, mutta se ei enää onnistunut, koska
vihollinen oli ehtinyt kaivautua lujasti välimaas-
toon asemiemme eteen.

Hatjalahdessa olimme viikon. Lähdimme sieltä
Uudenvuoden yönä. Komppaniamme oli menettä-
nyt vain yhden kaatuneen, jonka omat miehet oli-
vat erehdyksessä ampuneet piikkilankaesteellä.

KrRJA 1ÄÄrÄnEtsrÄ
Martti Santavuori: L Ä H T Ö
Karisto L962.

Martti Santavuori ku'r'aa uudessa kirjas-
saan jääkäriliikettä, sen taustaa ja vaikutti-
mia, kansamme jakaantumista kahteen leiriin
1917 sekä maamme itsenäistymistä ja vapaus-
sotaa. I(äyttäen puhetorvinaan kirjavaa
henkilökokoelmaa eri yhteiskuntaluokista ja
rintamalinjan kummaltakin puolelta kirjai-
lija valottaa noita kansallemme kohtalokkaita
tapahtumia monesta näkökulmasta. Kuvaus
on kauttaaltaan kiihkottoman tasapuolista,
suvaitsevaa ja asiallisesti pätevää, joskin useat
henkilökuvat ovat vahvasti ohjelmallisia.
Kirjan sanoma ilmennee parhaiten seuraavista
sen päähenkilön sanoista: "Jääkärien unel-
ma tähtäsi kauemmas - sen vuoksi jääkärit
järkkymättä asettuivat toteuttamaan itsenäi-
syyden asiaa. Heidän rintamajakonsa oli jota-
kin muuta kuin valkoinen - punainen. Se oli
itsenäisyys tai sulautuminen Venäjään. Vel-
jessodassa ei ole mitään ylevää. Veljessodan
jäljet tulee hävittää, vapaussodan päämääÄ
kirkastaa." Å. K.
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selväähän oli, että sellaiset retket vaativat jokaiselta
mukanaolevalta luiuutta ja uskallusta.

Kuitenkaan ei Uusimäki millään hinnalla lähte-
nyt taisteluhautaan, ei vartiovuorollaan eikä häly-
tyksenkään sattuessa, r.aan keksi aina jonkin keinon,
minkä nojalla sai jäädä korsuun. Kerran yöllä,
Uusimäen ollessa tulivartiossa eli kipinämikkone,
en tahtonut saada unta, joten aloitin taas tavallisen
tarinointini hänen kanssaan. Tällöin hän itse ryhtyi
selittämään, että hänellä oli jokin kummallinen
kammo taisteluhautaa kohtaan, niin ettei hän us-
kalla lähteä sinne, r-aikka sieltä käsin ei kuuluisi
ainoatakaan laukausta. Hän pyysi minua puhumaan
puolestaan toisille pojille, että hän saisi vakinaisen
korsupalveli.jan vakanssin, ettei hänen tarvitsisi
koskaan lähteä taisteluhautaan. Hän kyllä puoles-
taan pitäisi korsun puhtaana ja lämpimänä ja huo-
lehtisi myös siitä, että aina olisi kuumaa kahvia
valmiina, tulivatpa miehet korsuun milloin hyvän-
sä. Mies puhui asiastaan niin vakavasti, että todella
uskoin häneen, vaikka toisaalta ajattelinkin, että
juuri hänen kaltaisiaan vakaakätisiä ja tarkkasil-
mäisiä miehiä tarvittaisiin taisteluhaudassa. Puhuin
asiasta pojille, ja kaikki olivat suorastaan hyvillään,
kun joku otti vapaaehtoisesti tuollaisen "tupajus-
sin" viran, sillä polttopuut ja kahvivesi olivat työn

T/kin ommus lennätti irti suuren männyn konnon, ioko putosi
lotvo edellä yhieyshoutoon iuurien jäodessö törröttömöön ilmoon

KAARTO ERHO

takana.
Uusimäki siis korsupalvelijaksi ja hoitelikin

Taisteluhautakauhun Yallassa

SMILIOLOISSA puhutaan tori-, ullakko-, kadun-
tys-, pimeän ynnä muista kauhuista, mutta sodassa
sellaisia kauhuja on pakokauhun lisäksi vielä laa-
jempi valikoima, ja mikäli joku saa sellaisen, siinä
on aina joitakin huvittaviakin puolia, olipa tämä
kauhu sitten mikä tahansa. Minä en ennen uskonut
noiden kauhujen vilpittömyyteen, vaan pidin niitä
yksinkertaisesti vain pelkona, mutta eräs tapaus sai
minut tarkistamaan kantani ja aloin lopulta uskoa,
että määrätynlaisia komplekseja voi joku saada so-
dassakin.

Luulin ja uskoin tuntevani sotamies Uusimäen
läpikotaisin, sillä olin YH:n vaiheesta alkaen istu-
ja tarinoinut hänen seurassaan monenakin unetto-
mana yönä. Hän oli kertonut sellaisia kokemuksia
ja seikkailuja omasta elämästään, että häntä ei mis-
sään nimessä voinut pitää pelkurina. Hän oli am-
matiltaan kalastaja ja hylkeenpyytåjä, mitkä am-
matit jo sinänsä vaativat harjoittajaltaan miehistä
kuntoa ja henkilökohtaista rohkeutta. Monet jän-
nittär,ät seikkailut Uusimäki kertoikin kokeneensa
juuri "hylk'jäissä" ollessaan, r'iikkoja jopa kuukau-
sia kestäneillä hylkeenpyyntimatkoillaan. Hän ei
tosin koskaan korostanut omia ansioitaan, mutta

tehtä\,änsä kaikella kunnialla, kaikkien tyydytyl<-
seksi. Näin vieri aikoja vähäisen. Uusimäki hoiteli
uutta vakanssiaan ja me toiset olimme hyvillämme,
kun aina oli lämmin korsu ja kuuma kahvi odotta-
massa, kun palasimme reissultamme.

Vihollinen möyhensi jatkuvasti asemiamme ja
korsualuettamme sekä ilmasta että maasta käsin.
Sitten sattui kerran, pommituksen ollessa käynnissä
parhaimmillaan, kun kaikki olivat linjassa ja Uusi-
mäki touhusi omia touhujaan korsussa, että järeitä
ammuksia alkoi tipahdella korsumme r'älittömlln
läheisyyteen. Maa tärähteli ja jyrähteli p;rhrnentei-
sesti ja korsu natisi liitoksistaan. Jonkin aikrr Uusi-
mäki otti asian aivan rauhallisesti, ikäänkuin mitään
tavallisuudesta poikkeavaa ei olisi trp;rh:umrssa-
kaan, mutta sitten jokin järeänpuoleinen .1mmus
tipahti niin lähelle - 

vnin parin metrin päähän
korsun nurkasta 

- että korsu oli eir-.rn nousemei-
sillaan ilmaan, kuten Uusin-räki asirn selitti. Hiinet
valtasi silloin yht'äkkiä sellainen runne. eträ t;ä11ä
hän vasta avuton ja tun'aton onkin, ypövksin pie-
nessä korsussa, joka voi sortul millä hetkellä hv-
vänsä ja haudata hänet alleen. . .

Uusimäki tunsi kauheae hätää ja yksinolon ai-
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hzuttamaa pelkoa. Hän yritti piiloutua peiton alle
ja tukkia korvansa jollakin vaatteella säästyäkseen
kuulemasta ammusten jyrähdyksiä, joita yhä kuu-
lui korsun välittömästä läheisyydestä, mutta mikään
ei auttanut, turvattomuuden tunne kasvoi yhä. Kun
seuraava suurempi jyräys kuului, hän sieppasi ki-
väärinsä ja lähti juoksemaan yhteyshautaa pitkin
kohti taisteluhautaa, sillä nyt oli taisteluhautakam-
mo kuin pois pyyhkäisty. Ulkona olivat kaikki hor-
nan voimat valloillaan, pommeja putoili joka puo-
lelle, mutta niitä ei miehemme säikkynyt, vaan jat-
koi matkaansa polveilevaa, suurimmalta osaltaan jo
luhistunutta yhteyshautaa pitkin. Hän ehti tuskin
puolimatkaan, kun jälleen suuri ammus putosi mel-
kein hänen taakseen ja lennätti suuren männynkan-
non ilmaan juurineen päivineen. Mies melkein hau-
tautui multaryöpyn alle, ja kun hän siitä selkisi, ha-
vaitsi hän tuon männyn pudonneen taakseen yh-
teyshautauomaan latva edellä, juurien törröt-
täessä ilmassa ja sulkien siis häneltä ja muiltakin
paluutien korsualueelle.

Mutta mikä parasta asiassa, Uusimäki pääsi kerta
kaikkiaan taisteluhautakammostaan, sillä siitä läh-
tien hän oli aina hälytyksen sattuessa ensimmäisenä
tarttumassa kivääriinsä ja juoksemassa taisteluhau-
taan. Siellä hän teki tehtävänsä niin kuin toisetkin,
kenties paremminkin, sillä vanhana ja kokeneena
hylkeenpyytäjänä hänen kätensä eivät vapisseet
miehen tavoittaessa vihollista "Lottansa" jyvälle.
Eikä hän tuhlannut patruunoita turhaan, hän oli
oppinut ampumaan hylkeitäkin suoraan päähän.

Tämän tapauksen jälkeen aloin n.rinäl<in uskoa,
että tuollainen "kauhu" r,oi ilmetä sodassakin.

Mo,o töröhieli jo iyrähteli vihollisen tykistötulesso

ffira]la

Se kiertöö ködestö käteen, kuluttojolto kouppioolle,
sööstäiältä sööstöponkkiin pitöen yllö tolouselömöä

io hyvinvointio. Turvotkoo Tekin toloutenne toso-
poino lo toimeentulonne vormuus! Avotkoo tili
meilld! Muissokin roho-osioisso konnottoo Teidän
cino köydö keskustelemosso kqnssomme.

Huomotkqo myös, että ponkkisiirtomme moon koik-
kiin sööstöponkkeihin on nopeo, voivoton jo huokeo
moksuien suoritustopo.

aatte !

o/t

Aleksin io Mikon kulmosso
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Koukolon kirkonkylää, ionko JR I voltosi 8.8.41

VIHOLLISTEN
SEASSA SEKÄ
LUURANKOKORSUSSA
TAI PALEELLA

Yeikko tuvonen ITÄ-KÅNNAKSELLA heinäkuun lopussa L94L
hyökkäyksen aloittaneet suomalaiset joukot vyö-
ryivät nopeasti eteenpäin. Rykmenttimme, JR 1,

suuntautui Ojajärven kautta kaakkoa kohden ja
valtasi Kaukolan 8.8. Pian jäivät taakse myös
Kaarlahti ja Räisälä ja monet muut merkittävät
paikkakunnat. Vihollisen viivytyksestä huolimatta
työntyi väsynyt rykmenttimme höyryjyrän tavoin
omalla tiesuunnallaan yhä etelämmäksi. Vihdoin
olimme täten lähestymässä Taipaleen kannasta.

Eräänä päivänä sain silloin käskyn ottaa yhtey-
den rykmentin komentopaikkaan. Olin jo iloinen,
että mahdollisesti pääsen ottamaan pienet levot ja
"torkut".

ln

26



Taistelulähettinä olo erillisessä pst.tykkikomp-
paniassa tiesi näet aina paljon liikkumista, koska
joukkueemme olivat alistettuina usein eri tahoilla
toimiville pataljoonille. Täydennystä saatuamme
olin jo uskaltanut p»-tää siirtoakin johonkin jouk-
kueeseen, r'aikka se näytti olevan turhaa. Komp-
panian päällikkö, luutnantti Alanko oli joskus sa-
nonut: "Te seuraatte minua kuin varjo ! Onko
seh'ä ?"

Noissa mietteissäni saavuin rykmentin komento-
paikalle. Koska sattui olemaan ruokailuaika, täy-
tin pakkini kenttäkeittiöstä ja rupesin lapioimaan
sattumia täynnä olevaa soppaa sisääni. Pian sain
sitten kutsun eversti Lauri Maskulan luo, ja sop-
paoi sai jaddä jdähtymään. Komentoteltassa ratsu-
mestari Suninen levitti eteeni Taipaleenjoen ran-
tarnia kuvaavan Riiskan karttalehden.

- Tadltä löydätte luutnantti Savisen porukan.
Tehtävänne on ottaa yhteys tähän porukkaan ja
tuoda se tänne. Muutamme Kannaksen keskiosaan.
Onko tehtävä selvä?

- Selvä on, herra ratsumestari.

Niin lähdin tielleni viipottelemaan. Vilkaisu kart-
taan ei ollut lohduttava. Huomasin, että matkaa
kertyi pitkälti, kokonaista 18 km.

Ihmettelin vain kuinkahan tästä selviän, koska
;alue oli vielä toistaisel<si "r'asilien" hallussa. Mutta
käsky oli käsky, ja vihan vin-rmassani poljin pyö-

Räisälön kounis kirkonkylö, ionko I0.D'n loukot voliosivot 18.8.
loojoien sototoimien tulokseno

rälläni illan hämärtämälle tielle. Jätin kaikki ns.
yhden kortin varaan ja luotin hyr'ään tuuriini.
Tosiaan en jaksa vieläkään )'mmärtää, miten sel-
visin miinoista, joita vasilit perääntyessään kaiveli-
vat teille. Kyllä minulla olikin tosi onni matkassa.

Luistelin pyörälläni juuri erästä sateen pehmit-
tämää mäkeä alas kaikki aistit tarkasti vireillä, kun
kuulin äänen niinkuin aseen liikkuvat osat olisi
vedetty taakse, ja samalla huomasin tuuhean paju-
pehkon oksien heilahtelevan parinkymmenen met-
rin päässä tien oikealla laidalla. . .

Jos jossakin polkupyöräjoukossa olisi suoritettu
metsään ajo nopeammassa ajassa kuin minä nyt
sen tein, olisi siitä varmasti tullut iltaloma piden-
netyllä ajalla. Se oli kyllä ryskettä. Kypärän laippa
todennäköisesti kolhaisi leukaani pudotessaan, ja

nähtävästi olin hetken sekaisin päästäni. Hä-
mäännyksistä selviydyttyäni painuin metsän pimen-
toon ja läksin kaartamaan paikkaa, jossa oletin
vasilin kyyräilevän.

Parin tunnin odottamisen jälkeen valppauteni
palkittiin. Aivan pienen matkan päästä huomasin
jälleen selvästi oksien heilahtelua ja muutin hissun
kissun edukkaampaan asemaan ajatellen:

- Odotahan tavarits !

Erotin äkkiä kilahduksen ja samalla suolasin
kestotulella pensasta. Jälkikaikuna kuului pensai-
kosta ihmeellinen ölähdys . . .

Tuosta äänestä en voinut erehtyä, ja minua
rupesi itsekseni hymyilyttämään koko ryömiminen
märässä metsässä. Niin - se oli todellakin oikea
kikkarasarvinen kolhoosilehmä!

Kyllä nauratti väkisinkin. Olipa vain hyvä, ettei
ollut ketään kavereita mukana. Lehmän kello oli
tukittu täyteen ruohoa, ja se oli kilahdellut pen-
saan oksiin, kuten aseen liikkuvat osat.

Tuosta viisastuneena jätin pyöräni ja jatkoin
hiippailemistani jalan.

Riiskan metsään tullessani oli pimeys jo hait-
tana, ja pitkä, märkä ruohikko teki liikkumisen
hankalaksi. Suurimpana kiusana olivat kuitenkin
talvisodan aikuiset kranaatin sirpaleet, jotka liik-
kuessa kilisivät jaloissa kuin olisi pianoa soitellut.

Pienen aukeaman keskellä huomasin samassa io-
takin vaaleata ja lähemmäksi tultuani totesin sen
telttakankaaksi. Mieleni ilostui jo kovasti luulles-
sani, että siinä se luutnantti Savisen porukka sit-
ten onkin. Ihmettelin vain, että jopa ovat pojat
huolettomia, kun eivät pidä vartiota. Kohottaessani
kankaan kulmaa huomasin edessäni hyvin käärityn
sääriparin savisine kenkineen. . .

Hetken seisoin kuin puulla päähän lyötynä -sitten järki tuli avuksi ja sanoi: poika, painaudup-
pas pian matalaksi ! Samalla laskin telttakankaan
varovasti alas, aivan kuin äiti peiton esikoisensa
päälle ja luikertelin aukeaman reunaan. Kyllä olin
itselleni kiitollinen, kun en, nähtyäni telttakan-
kaan, ollut ilmaissut itseäni millään tervetuliais-
huudolla.

Telttavaatteessa näkyvistä kuhmuroista laskin,
että ainakin kahdeksan vasilia oli siinä ruvennut
torkuille ja pdätin säästää heidät myöskin herä-
tykseltä. Åjattelin itsekseni, että eihän ole sove-
liasta häiritä väsyneen yöunta ja ovatkohan nuo
onnettomat edes muistaneet iltarukoustansakaao.

Katsoin tiet valmiiksi Taipaleen-Riiskan suun-
taan talvisodan aikaisille asemille, jotka olivat ai-
van virran varrella - kopeloin taskustani pari
munaa, syleilin pari sekuntia isänmaata ja otin
hatkat. Pujahdin sitten lahonneeseen ja osin sortu-
neeseen korsuun ja toivoin, ettei noista vasileista
kukaan eksyisi vieraakseni. Väsymys rupesi nyt
raukaisemaan ja vei voiton, joten nukahdin.

Aamu oli jo sarastamassa, kun heräsin hiton-
moiseen puheeo pulitukseen - vähältä piti, etten
saanut sydänhalvausta. Unissani olin ollut vasilien
käsissä ja luulin pian loppuni tulevan. Vähitellen
huomasin kuitenkin vasilien pitävän tiellä kiirettä

27



töysosumon soonui korsu Toipoleen

ja totesin, että eipä minulla taida suurempa,a hätää
ollakaan. Hirsien raosta seurasin silmä tarkkana
kovaa pakoa. Aivan korsuni kohdalla tuhoutui jo-
kin kärripeli, mutta sekin jätettiin vain tielle. Siinä
meni joukkoja jos jonkinlaisia. Tuohon kolonnaan'
en olisi tahtonut kuulua. Oma hätäni kaikkosi, kun,
näin vasilien kiireen. .. Se olikin sodanaikaisista
ohimarsseista suurin vastaanottamani.

Kello 8 tienoilla viimeiset vasilit painuivat ohit-
seni, ja silloin päätin jatkaa tehtäväni edellyttä-
mää toimintaa. Se oli kuitenkin helpommin sanottu
kuin tehty. Jäseneni eivät tahtoneet totella, mutta
hetkisen pinnisteltyäni pääsin pikkuhiljaa liikkeelle
ja jätin hyvästit tah'isodan aikaiselle urhealle sotu-
rille, jonka luurangon huomasin olleen seuranani
korsussa koko yön ajan.

Luutnantti Savisen porukkaa en löytänyt. Pala-
sin komentopaikallemme, mutta oma porukkamme
ei siellä enää ollut. Sen saavutin vasta myö-
hään seuraavana päivänä keski-Kannakselta Vuok-
sen ylityspuuhista.

Oli tapahtunut inhimillinen erehdys, joka oli
huomattu pari tuntia lähtöni jälkeen. Partio oli
palannut ilman minua. Sitä mieluisempaa oli, kun
törmäsin komppanian töpinän keittiölle ja saatoin
yaatia unohtamaani muona-annosta _ ja sain myöS
reilusti "santsia".
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MntJooNA SoTAoRVOILLE
Lehtemme julkaisiian Sotamuistoyhdistys r.y:n puolesta oiensivat
kenraaliluutnantit K. L. Oesch ja A. Kurenmaa sekäeversti
G. Magnusson 26. 71. 1962 1 miljoonan markkaa Kaatuneiden
Omaisten Liitto r.y:lle käytettäväksi vähävaraisten sotaorpoien koulu-
tuksen ja opiskelun tukemiseen. Lahioituksen vastaanottivat Kaatu-
neiden Omaisten Liiton puolesta pääjohtaia K.-4. Fagerholm'
vakuutusiohtaia Carl von Knorring, maisteri Ve i kko Mi et-
tinen ja rouva Gret a Puha. Pääjohtaia Fagerholm luovutti Kaa-
tuneiden Omaisten Liiton viirin kiitokseksi lahioittaialle.

Kuten tunnettua, käytetään lehtemme tuotto maamme itsenäisyy-
den ja vapauden puolesta eniten uhranneiden hyväksi. Vuonna 1961
sai Jääkäriliitto milioonan sekä 1962 Sotainvalidihuollon Kannatus-
yhdistys ia Kaatuneitten Omaisten Liitto kumpikin miljoonan.

************************************

SOPIVAT HENKISAVUT

Edettiin hiljalleen pitkin metsiä kohti Perälah-
tea. Yhtäkkiä Haanpään Jonne joutui vastatusten
viholliseo kanssa niin lähelle, ettei kumpikaan voi-
nut edes yrittäa ampua. Syntyi ankara käsikähmä,
ionka Jonne lopuksi selvitti edukseen ja kaveri
antautui. Jonne oli kovasti hengästynyt, puhalsi ja
puhisi ja yritti saada ilme:. keuhkoihinsa.

Vihollinen alkoi selittää Jonnelle parhaansa mu-
kaan, että pitäisi saada tupakka suuhun. Silloin
Jonne paukautbi naapuriaan naamatauluun. Mutta
asia silvisi. Pian Jonne kaivoi tupakkalaatikon tas-
fl<ustaan ja :molemmat alkoivat vedellä syviä henki-
savuja.

RUMA NINII

Sattui Iierran viime sodan alkuvuosina Saksan-
maalla sellainen ihme, että eräs juutalainen, jonka
nimi oli Ådolf Kloak (likaviemäri) pyrki ja myös-
kin pääsi Hitlerin puheille nimenmuuttoaikeissa.
Tällöin syntyi seuraavanlainen keskustelu:

Hitler: Mitä asiaaT

Juutalainen: Haluaisin muuttaa nimeni, joka nyt
on Adolf Kloak.

Hitler: Onpas'ruma nimi, hyh, hyh, en ole ennen
noin inhoittavaa nimeä kuullutkaan. No, min,kä-
Iaista surkunirneä,olette ajatellut tilalle.

Juutalainen: Sukunimeäkö, ehei, minä ajattelin
muuttaa etunimeni.

Mitä tämän |älkeen .tapahtui, ei ole tiedossa.

«PYSYY MERKISSA«
Siksi, ettci SOLO REX jo SOLO 70 ovol kor-
keol uokkoisio lönsisoksoloisio moottorisohojo,
joisso on ns. mcintösyöttö.

Siksi, ettö SOLO köynnistyy jo kciy vormosti

kqikisso olosuhleisso.

Siksi, ettö SOlO-sohojen huolto- jo vorooso-
polvelu on ololloon moon loojin jo lciydellisin.

Hinnql: SOLO REX 79.500:- jo SOLO 70 69.500:-

v.v. Molmi

oa

MIKSI

SAHAA|A

79



Telttoio suoiottiin moohon koivomollo

LEHTEMME palstoilla miehet o\/at kertoneet hui-
mapäisistä partiokahakoista, tankkien romuttami-
sista ja monista ankarista taisteluista. Minä yritän
tässä kertoa, miltä tuntui sotaa kokemattoman ensi
kosketus viholliseen. Viholliseen, jonka tiesimme
jättimäisen suureksi ja mitä raskaimmin asein va-
rustettuna hyökkäär,än vastaamme.

Joulukuun 6. päir,ä L939 oli rir.rtamanosallamme
Karjrrlan kannaksella vain odotusta, ja monikaan
ei tiennyt, mitenkä tilanteeseen oikein asennoidu-
taan. Levottomuus kasvoi hämärtyvän päivän mu-
kana, mutta keneltäkään toverilta ei kannattanut
mitään kysyä, sillä kaikki olivat yhtä tietämättön-riä.

C)lin asealiupseerina JR 14:n III pataljoonassa,
jonka osia oli pääpuolustuslinjalla Summan ja Muo-

laanjärven välisessä maastossa. Pataljoonan komen-
tajaoa oli jääkärikapteeni Matti Kuiri.

Päivän kuluessa vetääntyivät suojajoukot linjo-
jen taakse. Ne olivat sodan ensi päivästä lähtien
ankarasti taistelleet, mutta olivat ylivoiman edessä
pakoitetut perääntymään. Lukemattomat olivat
hyökkäävien vihollisjoukkojen menetykset, jos oli
monta omaakin kovaa poikaa jo kaatunut tai haa-
voittunut. Pioneerit, joiden tehtä\,änä oli sulkea
kivi- ja piikkilankaesteet, oli lähetetty paikoilleen.
Viimeisten taakse vetääntyvien suojajoukkojen
päästyä linjojen yli he löivät tiet lukkoon.

Odotin levottomana jotakin tapahtuvaksi. Jäl-
jestäpäin tulin huomaamaan, että määrättyä tehtä-
vää suorittamaan lähtiessä tunsi itsensä hermostu-
neeksi ja vasta toiminn;rn alkaessa pelko hälveni.

Pian alkoi joulukuun päir'ä hämärtyä ehtooksi.
Edessä oleva Taaperniemen kylä paloi omien pio-
neerien sytyttämänä kuvastuen Muolaanjärven pin-
taan, kuten sen takana olevien kylien palotkin
synkkinä ja suurta tuhoa ennust.r.r'inr.

Kaikki valmiina, aseet lad.rttuina ja kupeet vyö-
tettyinä odotimme vihollisvoimien r-yöryvän ase-
miantme kohti. Melkein kaikki, pataljoonan ko-
mentajaa ja muutamaa vanhempaa upseeria lukuun-
ottamatta, olimme ensimmäistä kertaa linjoilla.
Taistelussa jo olleilta miehiltä saimme kuulla yhtä
ja toista tapahtumista ja toiminnasta. Eräs taistelu-
joukkojen toimenpide ilmeni myös samana päi-
vänä. Tähän saakka linjojen takana teltoissa asu-
neet miehet olivat kovalla tohinalla ryhtyneet kai-

Eelis Seppiilö

vamaan telttojaan maan sisään tai alkaneet velmis-
taa korsuja.

Täysissä r,arusteissa paneuduin sinä iltrn.r pit-
käkseni telttaan vääpeli Virran viereen. Tämä oli
mies, joka ennen kaikkea rauhallisellr käyttäyty-
misellään kohosi meidän silmissämme. Vähän myö-
hemmin hänet korotettiin r'änrikiksi. Suruksemme
hän kohtasi rnatkan pään komppanian päällikkönä
suurhyökkäyksen aikana Summass.r.

Palojen loimotus kuvastui taivaalla verenkar-
vaisena, ja metsässäkin oli valoisaa. Tykkien putki-
tulet, tulien loimotus ja veripunainen taivas r,ärit-
tivät koko taistelutantereen kuin hehkuvaksi hel-
vetiksi.

Silloin tällöin alkoi kuulua harvakseen jyskyt-
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täviä vieraita kk- ja pk-sarj oja. Sitten oma pää-
puolustuslinjamme alkoi vihdoin elää. Lukematto-
mat konetuliaseet papattivat, ja kiväärituli oli
kiivasta. Vihollinen sai heti kärkeen tuta, ettei sitä
niin vain mennä.

Teltassa soi puhelin. Toisen joukkueen kk, joka
oli "Rauran" lohkolla puubunkkerissa asemissa, oli
joutunut epäkuntoon. Pataljoonan suutarille, jonka
nimeä en n)'t muista, annoin määräyksen valjastaa
nopeasti hevosen. Suutari toimi näet oman toi-
mensa ohella myös hevosmiehenä. Aseseppäkurssin
käynyt alikersantti Jalonen nouti varastosta työ-
kalulaatikkonsa. Niin me kolmisin lähdimme ajaa
huristamaan nopeasti kohti möyryävää etulin jaa.

Meno oli vaikeaa, sillä tiellä oli paljon vetään-
tyviä hajamuodostelmia. Miehet olivat väsyneitä,
partaisia ja Iikaisia. Kulunieiden päivien taistelut
olivat jättäneet jälkensä.

Oikaisimme huoltotien kautta "Rauran" loh-
kolle. Siellä ei ollut vastaantulijoita, ia etulinjakin
oli hetkeksi hiljentynyt. Minulla oli tunne kuin
en olisikaan rintamalla, vaan ajelulla jossain tal<a-
niityllä varhaisena aamuhetkenä ennen joulua. Sil-
loin räjähti äkkiä jokin pienempi aff)mus puussa
melko lähellä. Hevosemme, joka tavallisissa oloissa
oli hyvin rauhallinen, pillastui .ja samassa meitä
vietiin.

Menetin tasapainoni ja horjahdin. Suistuin suin
päin reestä ja kierin hyrränä r'ähäisessä lumessa
jäätyneen maan kolhiessa ruumistani. Kömmittyäni
ylös oli hevonen kadonnut, ja minä seisoin yksin

tiellä metsän keskellä. Kiväärini oli jäänyt rekecn,
mutta mukanani oli pieni yksityispistooli.

Mitä nyt oli tulossa?
Takana olevalta Taaperniemen - Kattilao.jan - -

Leipäsuon tieltä kuului kovaa rytinää, ikäänkuin

Rotsuväkeö nolvisodon retkillö

Aino jo koikisso olosuhteisso on vokuutus völt-

tömcitön. Kolevo torjooo Teille koikkio nyky-

oikqisio henki- jo soirousvokuutuksio.

Keskinäinen Yakuutusyhtiö

KALEYA
Maan vanhin henkivakuutusyhtiö
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siellä olisi koko vihollisdivisioona kimpsuineen ja
kampsuineen ollut tulossa edeten hirvittävän no-
peasti. Olisivatko pioneerit iättäneet esteet sulke-
matta - tai olisiko joku onnettomuus sattunut?
Sadat kysymysmerkit sinkoilivat päässäni ja jäivät
vastausta vaille.

Tie oli ollut kaukana. Tulipalojen loimossa näin
mustia hahmoja kiitävän hurjaa vauhtia taaksepäin.
Tajusin olevani yksin, ja kylmät väreet karmivat
olemustani. Tulen loimossa liikkuvat varjot piteni-
vät ja lyhenivät ja olin kuulevinani kuiskauksia.
Olinko minä piiritetty.

Sisimmässäni kolkutti, minun oli tehtävä jotakin.
Minun olisi pitänyt kiireesti lähteä tehtävääni suo-
rittamaan. Mutta tein virheen 

,f 
a ryntäsinkin lä-

helle tietä nähdäkseni, mitä siellä tapahtui.
Valoraketti ammuttiin jostakin takaapäin. Het-

keksi tuli valoisaa kuin päivällä. Ja silloin minä
näin ratsuväkieskadroonan hurjassa atakissa kiitä-
vän linjojen suunnalta, kuulin miekantuppien kals-
ketta, epäselviä huutoja ja hevosten korskuntaa.

Aave-eskadroona !

Kun tuo osasto oli minut sivuuttanut, kuului
takaapäin kohinaa, särkyvieo ajoneuvojen kolinaa
ja huutoja. Olivatko nuo hurjasti kiitävät olennot
kasakoita, jotka olivat läpimurtautuneet ja hyök-
käsivät nyt ioukkoiemme kimppuun. Mutta miksi
kukaan ei ampunut ? Tällaistako olisi nykyinen
salamasota, kaikki menetetään kädenkäänteessä.

Peloissani minua yhä sisimmässäni kolkutti, ja
silloin minä lähdin kovaa vauhtia juoksemaan "Rau-
ran" lohkolle. Onneksi tapasin jonkun matkan
päässä ajomiehemme, joka, luullen minun louk-
kaantuneen, oli lähtenyt minua etsimään.

Kun ehdimme etulinjaan, näkyi vihollisen puo-
lelta konetuliaseiden suuliekkejä ja valojuovaluo-
dit kiitivät ylitsemme kuin tulikärpäset. Pesäk-
keellä alikersantti Jalonen soitti jo korjatulla kk:lla
laulua viholliselle.

Tåällä kuulin, etten ollut ainoa puupää, joka
tänä yönä oli möhlinyt. Oli täällä etulinjoillakin
sattunut yhta ja toista, josta pojat kertoivat. Kun
omat konetuliaseet tulittivat esteiden suunnassa ja
luodit osuivat piikkilankoihin, syntyi siitä kipu-
noita. Miehet luulivat vihollisen olevan ampu-
massa jo esteiden takana ;'a tulittivat kahta kau-
heammin, josta taas seurasi, että vastatulituskin
kiihtyi. Vihollinen käytti tuliaseissaan myös luo-
teja, jotka räjähtivät puissa. Tästä taas tehtiin joh-
topäätöksiä, että vihollisia oli jo puissakin ja am-
puivat konepistooleilla.

Palattuani takaisin huoltoportaaseen sain kuul-
la lähemmin äskeisistä tapahtumista. Viimeisenä
vihollisen kanssa kosketuksissa ollut, äärettömän
ylirasittunut ratsastava kevyt osasto oli pimeässä ha-
jaantunut ja joutunut pakokauhun valtaan. Se oli
tällöin pimeässä a.janut ratsastavan patteriston kuor-
maston päälle, ja järjest's palautui vasta paikalle
saapuneiden upseerien toimesta.

Seuraavana päivänä, 7.L2.39, alkoivat sotatoimet
pääasemassa. Kriitillinen alkuvaihe oli sivuutettu.
Voimakkaat tykistökeskitykset, ilmapommitukset ja
jalkaväkihyökkäykset panssarien tukemina yltyivät
nyt täyteen voimaansa.
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Wärtsilön uusi ovo3netu ioko kotiin
Wörtsilön volmistomot Abloy-lukot tunnetoon koik-
kiollo vormoino jo luotettovino ovenvortiioino.
Mutto Abloy on myös nykyoikoinen lukko - uusin
Abloy-etu kohottoo sen ovoinosemoon:
yksi ovoin riittöö koikkiin oviin jo lukkoihinl
Yhdellä jo somollo ovoimello pöösetre nyt osuin-
huoneisiin, ullokolle, kelloriin, huviloon, outotolliin,
sounoon, koikkiolle. Myös riippulukoillo vorustet-
tuihin tiloihin. Tömö ovoinetu rokentojien konnot-
too ottoo huomioon io suunnitteluvoiheesso.
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