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r toivolleen isänmee antoi
Na-a velvoittavat sanat on piirretty vanhan yliop-
pilastalon julkisivuun. Toivolla tarkoitetaan Suomen
ylioppilaita, joille isänmaa lahjoitti talon. Tämän
isänmaan toivon kulttuuripoliittinen viikkolehti, Yli-
oppilaslehti, vietti Iokakuun puolivälissä 50-vuotis-
juhlaansa. Tilaisuudessa pidettiin vanhan hyvän tavan
mukaan useita puheita. Eräs hyvin korkean tahon pu-
huja piti tärkeänä poiketa varsinaisesta asiasta mai-
nitakseen joskus lueskelleensa julkaisua "Kansa tais-
teli ja miehet muistelevat" päätyäkseen toteamukseen:
"Olen sitä julkaisua Iueskellessani ajatellut, kuinka
on mahdollista, että Suomi on hävinnyt sodan." Tä-
män ajatuksen lisäksi mainittakoon, jotta kuva tulisi
selvemmäksi, Ylioppilaslehden päätoimittajan oma
mielipide sitä erityisesti häneltä tiedusteltaessa: "Kan-
sa taisteli - miehet kertovat - 

julkaisu on melko
tarpeeton."

Miksi näin kielteistä? Minkä vuoksi näin halveksiva
ja ylimielinen asenne? Kysymyksessähän on oman
maan historiaan kuuluvien tapahtunrien yksityiskoh-
taisia selostuksia ja tosiasioihin perustuvia kuvauk-
sia. Historiallisen aineiston kokoamista ja talteen
ottamista on kautta aiko,jen pidetty tärkeänä ja valt-
tämättömänä perustana varsinaisen historiatieteen
tutkimustyötä varten. Ei suinkaan näitä Suomen kan-

san kohtalonvuosiin kuuluvien taistelujen kuvauksia
voida pitää "melko tarpeettomina" ja heittää histo-
rian roskatynnyriin, kuten jossakin arvovaltaisessa pu-
heessa kerran mainittiin. Historia kertoo kylläkin
menneisyydestä, mutta sen eräänä tarkoituksena on
myös luoda pohjaa ja aotra opetusta tulevaisuutta
varten, vaikkakin muuttuneet olosuhteet vaativat
uusia suuntauksia ja uuden rakentaminen vartii uusia
katsomuksia. I(un kansa taisteli ja tahtoi elää, kun
kansa kävi raskaan taistelun elämästä ja kuolemasta
ja selviytyi siitä elävänä, on käydyn puolustustaistelun
oikea nimitys kunniakas.

Ylioppilaslehden juhlassa mainitun puheen sanonta
"Suomi on hävinnyt sodan" on yksioikoinen, se ei
anna oikeata kuvaa käydyn taistelun lopputuloksesta.
Silloisen vihollisen vaatimuksena oli kesällä 1944
Suomen ehdoton antautuminen. Tämä olisi merkinnyt
koko nraan miehitystä ja ntaan hallinnon ja elämän-
menon alistamista voittajan tahtoon muiden miehitet-
tyjen maiden esimerkin mukaisesti. Tämä vaatimus
esitettiin, kun kaksi puolustusasemaamme Kannaksella
oli murtunut ja joukkomme Itä-Karjalassa olivat al-
kaneet perääntymisen. Mutta kun käytiin saman kesän
puolustustaistelun kolmas erä, sitkistyi puolustuk-
semme. Kannaksen VKT-aseman pitäminen, samoin
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kuin Laatokan pohjoispuolella taistelleiden joukko-
jemme järkkymättömyys Pitkästärannasta Ilomantsin
kautta edelleen pohjoiseen, oli maamme kohtalolle
ratkaisevaa. Näissä viimeisissä taisteluissa kansamme
parhaimmistosta kootun armeijamme taistelun loppu-
tulosta on pidettävä suurena torjuntavoittona. Se loi
kiinteän pohjan, jonka varassa maan ,tulevaisuudesta
vastuussa olevilla miehillä oli mahdollisuus neuvo-
tella rauhasta asiallisemmin kuin puolustuksen hor-
juessa. Vain tämä vakiintunut tilanne teki mahdolli-
seksi välttyä ehdottoman antautumisen tuhoisilta seu-
rauksilta.

Sitkistyneen puolustustaistelun ansiosta maamme ja
kansamme selviytyivät hirmumyrskystä, joskin ras-
kaita menetyksiä kärsineinä, kuitenkin säilyttäen ole-
massaolonsa perustan, kansallisen ja valtiollisen va-
pautensa sekä uskonsa oikeudenmukaiseen tulevaisuu-
teen. Torjuntavoittomme pelasti meille Kanta-Suomen
ja esti rautaisen esiripun siirtämisen maan länsira-
jalle. Kun kansan voimavarat, sekä elävä voima että
sotavarustukset, ovat riittämättömät, on kohtuutonta
vaatia maanpuolustajilta ylivoimaisen hyökkäyksen
täydellistä torjumista. Heidän tehtävänään voi vain olla
hyökkäyksen rajoittaminen mahdollisimman vähäi-
seen ja omaan yhteiskuntajärjestykseen perustuvan
elämän turvaaminen, kuten palokunta tulipalon sat-
tuessa rajoittaa vahingot ja pelastaa mitä pelastetta-
vissa on. Suomen Tasavalta elää - siinä mielessä oli
sodan lopputulos torjuntavoitto.

Entä kuinka on tulevaisuudessa? Tarvitaanko sota-
historiamme tarjoamia kokemuksia, maanpuolustus-
henkeä ja taistelutahtoa tulevaisuutta silmällä pitäen.
Jotkut ovat väittäneet, että oikea ulkopolitiikka tekee
tällaiset aatteet ja kokemukset tarpeettomiksi. Tär-
kein ulkopoliittinen sitoumuksemme ei kuitenkaan
anna vähintäkään tukea tällaisille väitteille. Neuvos-
toliiton kanssa v. L948 solmimamme ystävyys- ja
avunantosopimus toteaa kylläkin, että Suomen pyr-
kimyksenä on pysyä suurvaltojen eturistiriitojen ulko-
puolella, siis Suomi haluaa pysyä puolueettomana.
Mutta ios Suomi tai Neuvostoliitto Suomen alueen
kautta joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi Sak-
san tai sen kanssa liitossa olevan valtion taholta,
Suomi uskollisena velvollisuuksilleen itsenäisenä val-
tiona tulee taistelemaan hyökkäyksen torjumiseksi.
Suomi kohdistaa tällöin kaikki käyteträvissään olevat
voimat puolustamaan alueensa koskemattomuutta
meella, merellä ja ilmassa, tarpeen vaatiessa Neuvos-
toliiton avustamana.

Sopimus edellyttää siis, että sotatapauksessa Itä-
meren alueella Suomen puolustuksen ollessa heikko
tai olematon, Suomi voi muodostua houkuttelevaksi
ja helpoksi hyökkäystieksi Neuvostoliiton luoteisra-
jan alueita vastaan. Juuri tämän estämiseksi on sopi-

mus solmittu. Se suorastaan velvoittaa meitä puolus-
tarnaan omaa aluettamme. Sopimuksessa sanotaan ni-
menomaan, että Suomen alueen koskemattomuuden
puolustus on ensisijaisesd itsenäisen Suomen oma
asia. Ellemme siihen ajoissa valmistaudu, täytetään
tämä sotilaallinen tyhjiö puolelta tai toiselta. Miten
mahdolliset sotapuolet suhtautuvat Suomen alueen
sotilaalliseen käyttöön, riippuu siis hyvin merkittä-
vällä tavalla meistä itsestämme, siis omasta puolus-
tustahdostamme. Mitä vahvemmat oletnme, sitä suu-
remmat ovat mahdollisuudet puolueettomuutemme
kestävyydelle ja rauhan säilymiselle alueellamme.

Ystävyys- ja avunantosopimus on siis kerta kaik-
kiaan meitä velvoittava. Siitä aiheutuvien velvoitusten
täyttämiseksi tarvitaan kaikkia käytettävissä olevia
keinoja, tarvitaan maanpuolustushengen ja -tahdon lu-
jittamiseksi sotahistoriamme tarjoamia kokernuksia ja
esimerkkejä yhtä paljon kuin aseita ja muuta sota-
materiaalia. Ellei puolustusr,älineiden käyttäjiä eläh-
dytä maanpuolustustahto ja oikea henki, ovat hanki-
tut r'älineet arvotonta ja kuollutta kamaa.

Jokainen suomalainen on rauhaa rakastava eikä suin-
kaan toivo sotaa. Emme ole tahtoneet sotaa emmekä
tahdo sitä tulevaisuudessakaan. Koska kuitenkaan niin
sota kuin rauha eivät ole meidän määrättävissämme,
koska meistä riippumattomat voimat niistä määräävät,
on Suomen miehille ja naisille sekä puhuttava että
kir;'oitettava oman maan puolustuksen välttämättö-
myydestä ja siihen tarpeellisesta valmen,nuksesta. Puo-
lueettoman ulkopolitiikkamme tukena täytyy olla voi-
maa, sillä muuten ei puolueettomuuttamne kunnioi-
teta. Vasta sitten kun suuret ja mahtavat maat, jotka
aikaisemmin ovat meidät pakottaneet turvautumaan
aseelliseen maanpuolustukseen, ovat riisuneet aseensa,

olemme mekin valmiit tekemään samoin.
Ensimmäisen maailmansodan aikana isänmaan toivo,

ylioppilaat, pani alulle jääkäriliikkeen, joka lopuksi
johti maan vapauteen ja itsenäistymiseen. Toisen maa-
ilmansodan aikana ylioppilaat - niin miehet kuin
naiset - pitivät kunniatehtär'änään olla maanpuolus-
tajain riveissä osoittamassa sankaruutta puolustaessaan
noita saavutettuja arvoja. Jos vastoin meidän tahto-
amme syttyisi vielä kolmas suursota, josta Jumala ih-
miskuntaa varjelkoon, isänmaalla on oikeus odottaa
toivoltaan, että se täyttäisi velvollisuutensa ja olisi tar-
vittaessa valmis puolustamaan maan puolueettomuutta
ja koskemattomuutta. Emme halua emmekä toivo so-

dan onnettomuutta vain sen vuoksi, että maan toivolla
olisi tilaisuus osoittaa sotilaallista sankaruuttaan. Mut-
ta jos meidät pakotetaanr puolustautumaan, niin sanka-
ruutta kyllä tirvitaan. Uhrimieltä ja sankaruutta tulee
varmaankin runsain mitoin esiintymään kansan kaikis-
sa kerroksissa. Sankaruus ei vielä ole mikään negatiivi-
nen arvo. Jos se sitä olisi, olisi lähellä syytös pelku-
ruudesta.

&urrfullirtu Suulrru
TOIVOTTAA

KANSA TAISTELI-LEHTI

KATKTLLE LUKUOTLLEEN

JA YSTÄVILLEEN
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KANNÅKSEN armeijan suurhyökkäys oli päättynyt.
Se oli alkanut aatonaattona 23.12. varhain aamuila
ja oli kenraali öhqvistin johtama suuri operaatio.
Piikkilankaesteisiin oli tehty kapea aukko sille koh-
dalle, mistä pataljoonamme solui kevyin varustuksin
miinakentän yli vihollista kohti. Pataljoonamme oli
ensi kertaa mukana hyökkäyksessä, ja sen vuoksi tämä
hetki jäi jokaiselle elävänä mieleen.

Kuu Ioisti pilvettömältä taivaalta, ja ohut lumi-
kerros narisi jäätyneenä, kun valkopukuiset miehet
soluivat peräkkäin eteenpäin ja levitiäytyivät käskyn
mukaan hyökkäysryhmitykseen. Edellisenä päivänä oli
ollut leutoa, oli satanut hiukan nuoskaa lunta, ja sää

oli kaikin puolin ollut erittäin edullinen tällaista
operaatiota varten. Mutta juuri H-hetken koittaessa
taivas kirkastui, pakkanen alkoi kiristyä, ja se jo
sinänsä merkitsi epäonnea.

Pataljoonamme (lI/3.Pr.), joka oli koottu Poh-
jois-Karjalan nuorista varusmiehistä (rauhanaikainen
Viipurin Rykmentti), hyökkäsi komentajansa, majuri
R. M. Ingeliuksen johdolla tavoitteenaan Perojoki.
Tämä jokilinja saavutettiinkin, mutta siellä oli vastassa
vihollinen vahvoine panssareineen.

Vihollinen oli perääntynyt hiljalleen, mutta siitä
huolimatta saimme kaiken päivää lähettää yhä uusia
haavoittuneita ja kaatuneita taakse. Monet haavoit-
tuneista paleltuivat ahkioissaan. Sellaisen kohtalon
sai pielisjärveläinen Vihtori Grigorinpoika Malja, en-
simmäinen kaatuneemme. Toinen, jonka peittelin ah-
kioon, oli nirneltään Karhu. Hän paleltui JSp:lle
vietäessä. Pakkanen kiristyi, ja iltapuolella oli sitä jo
kolmisenkymmentä astetta.

Patal.foonamme vasemmalla sivustalla edenneen JR
14:n hyökkäyskiilan väliin jääneelle, parin kilometrin
levyiselle alueelle oli jo ehtinyt vihollisia. Siltä alu-
eelta tapasimme havuilla peitetystä maakuopasta myös
vihollisen tulenjohtueen, josta yksi mies antautui van-
giksi, laiha ja rääkkääntynyt poloinen. Hänellä ei
ollut sukkia eikä käsineitå, ja hdn oli leikannut ken-
känsä auki saadakseen lämmittää paleltuneita jalko-
jaan nuotiossa. Silloin joku pojista veti leipälaukus-
taan esille puhtaat jalkarätit ja ojensi ne vangille.
Hän kääri rätit jalkoihinsa, mutta kenkiä piti leikata
paljon auki, ennenkuin hän sai kengät rättien päälle.
Toinen otti leipälaukustaan nyrkinkokoisen, jäätyneen
voimurikan ja ojensi sen vangille, kolmas antoi tu-
pakkaa. Nuorten miestemme keskuudessa vallitsi hyvä
tahto, vaikka saimmekin kyyristellä matalina viholli-
sen kranaatinheittimien lähetellessä pakettejaan kes-
kuuteemme.

Talvisotaa käsittelevissä historioissa on ollut arvos-
telun aiheena tämä II AK:n hyökkäys. Miksi se epä-
onnistui ja oliko sillä ollut alunperinkään onnistumi-
sen mahdollisuuksia? Vihollinen oli valmistautunut
suurhyökkäykseen ja r.arannut panssarivaunuja suun-
nattomat määrät odottelemaan vesien jäätymistä kyl-
Iin vahvaksi. Näitä voimia vastaan törmäsi jokainen
suomalaisten hyökkäyskiila. Suomalaisten suuroffen-
siivia on puolustettu jos arvosteltukin. Uhrit olivat
joka tapauksessa raskaat. Hyökkäyspäivän tappiot oli-
vat II armeijakunnassa kaatuneina, haavoittuneina ja
paleltuneina yhteensä 1328 miestä.



USKO
TULEVAISU UTEEN

Rohkeina ja innokkaina olivat joukkomme lähte-
neet liikkeelle uskoen, että Kannas vyörytetän yh-
dellä suurisuuntaisella iskulla. Monin kohdin meikä-
läiset saavuttivat ,tavoitteensa, mutta monet joukkojen
liikkeet tyrehtyivät kohtalokkaasti. Koko operaatio
epäonnistui, ja hyökkäävien joukkojemme oli kiireim-
miten vetäydyttävä lähtölinjoilleen kärsien raskaita
menetyksiä vihollisen ankarassa tykistötulessa. Jääköön
hyökkäyksen arviointi objektiivisten sotahistorioitsi-
jain tehtäväksi, mutta joka tapauksessa oli erittä:n
merkittävää, että tällainen suuryritys suoritettiin, eikä
iskumme tulos suinkaan ollut vähäinen. Se viivästytti
ehkä viikkoja vihollisen suunnittelemaa uutta suur-
hyökkäystä ja pakotti sen kaikessa toiminnassaan hi-
tauteen ja varovaisuuteen.

Mielet olivat masentuneita. Edessä oli pitkä marssi
vähissä vaatteissa ja kiristyvässä pakkasessa. Viholli-
sen tykistötuli oli kaiken aikaa kiihtynyt. Onneksemme
kranaatit putoilivat kauas eteemme "pitkinä", mutta
tekivät sitä surkeampaa jälkeä edellä marssiviin jouk-
koihin.

Paluutiemme varressa oli vieras joukkosidontapaik-
ka. Poikkesin siihen ohimennen. Siellä olivat perman-
tohavut täynnä haavoittuneita. Kuului valituksia ja
kuolevien korahduksia. Nuori Iääkäri oli kalpea,
par,tainen ja loppuun nääntynyt, mutta yhä tuotiin
lisää haavoittuneita. Useimmille annettiin kipuja lie-
ventävä pistos, suoritettiin nopea sitominen ja lähe-
tettiin taaksepäin täysinäisissä hevosajoneuvoissa. Lää-
kintäteltan vierelle oli koottu myös kaatuneet odot-
telemaan kuljetusta.

Eräillä paareilla makasi erittäin pahoin haavoittu-
nut, verinen mies. Hänet oli hänen omalla vyöllään
sidotbu paareihin, ja hänellä oli pahoja kouristuksia.
Mies valitti hiljaa. Lääkäri oli häntä jo käsitellyt,
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antanut rauhoittavan pistoksen. Kumarruin katsele-
maan häntä lähemmin kirkkaan petromaksin valossa.
Molemmat kädet oli sidottu paksuihin kääreisiin,ne oli
kranaatin sirpale leikannut poikki. Veri oli tihkunut
paksujen kääreiden läpi. Hänen asetakkinsa oli avattu,
villapaita vedetty veitsellä auki, ja valkea paita oli
kosteana paksusta verestä rinnan kohdalla.

Katsoin lääkäriin, joka nyökkäsi kumartuessani
uudestaan kuolevan puoleen. Hän ei eläisi kauan.
Mutta kuulin hänen hiljaa vaikeroivan, että häntä
palelee. Tuntui järkyttävältä katsella noin hirveästi
raadeltua ruumista, siinä oli vielä henki, ja häntä
paleli. Koetin puhutella miestä:

- Olen pappi, olisiko sinulla jotakin asiaa? Tun-
sin, että en osaisi hänelle sanoa mitään. Mutta velvol-
lisuudesta kysyin jotain puhetta tehdäkseni. Miehen
katse harhailee, mutta hän on yhä tajuissaan.

- Sinulla on pitkä matka edessä. . .

Hän on tajunnut, että PaPPi häntä puhuttelee.

- En minä sitä! Ei sitä! En minä kuolemaa pelkää,
kuolen uskossa Kristukseen . . .

Voi kun oli hyvä tuota kuulla. Eihän tässä ole
hätää, Jeesus on läsnä.

- Nuku, veljeni, Kristuksen haavojen turvissa. . .

- Mutta minulla on lapsia, pieniä siellä kotona,
vuokrahuoneessa. Kuka ne elättää, kun menen, ja
vaimo. . .

Hän on taistellut perheensä puolesta ia Isänmaan
puolesta, ja se on sama asia.

Jouduin suureen hätään. Osaisinpa minä pappina
puhua, sehän on meidän ammattimme, sanoja vaikka
millä mitalla. Usein ne ovat olleet katteettomia, tavan-
omaista lohduttamista- täällä sodassakin. Tuonkin vel-
jen perheelle olisi ojennettava muutakin kuin lämmin
käsi. Isänmaa taisteli, hyökkäyksen epäonnistuminen
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lesta. Tämä sukupolvi on ollut valmis koko elämänsä panoksella luomaan varman rauhan ädel-
lytyksiä tuleville polville, jottei näiden tarvitsisi kulkea yhtä raskasta korpitietä.

Meidän kaatuneittemme ja kuolleittemme antama uhri, heidän kotiensa suru ja murhe, kan-
samme raskas taistelu ja isiltä peritty usko nostattakoot kansamme uuteen, valoisaan tule-
vaisuuteen, jossa tunnollinen työ, kodin rauha, kristinuskon suoma voima ja isänmaanrak-
kaus kannattavat vapaan kansamme elämää.

Suokoon se Herra, jonka syntymisen juhlaa vietämme ja joka taivaista armoa ja rauhaa,
lohdutusta ja voimaa meille kaikille tarjoaa, valoa elämämme tielle. Hänen vapahtajarakkau-
tensa hoitoon uskoutuneina me käymme turvallisin mielin myös kohti uutta vuotta."

oli painan'-rt mielet lamaan. Mitä sanoisin tälle kuole-
valle soturille ? Hän oli perheenisä, uskovainen ja
varmaankin kelpo mies, joka kuolee uskossa i(ristuk-
seen. Mitäpä hätää hänellä. Mutta hänen rakkautensa
ulottui kärsimystensäkin alta lapsiin ja vaimoon. En
koskaan saanut tietää hänen nimeään ja perheensä
osoitetta. En hoksannut kysyä enkä jäljestäpäinkään
ottanut selvää. . .

Y^-itin heikkoudessani huutaa Jumalan puoleen, että
saisin sanottavaa. Olisin niin hartaasti toivonut voi-
vani sanoa hänelle: Sinun lapsistasi pidetään huolta,
ne eivät joudu kärsimään mitään puutetta, nuku rau-
hassa, veljeni! Näin olisin sydämeni pohjasta halun-
out sanoa, mutta. . . Ei ollut olemassa mitään takeita
tästä. Ei ollut lakeja eikä asetuksia sotaorpojen tur-
vana. Kuka tietää, etteivätkö hänenkin lapsensa kuole
nälkän ! Tämä on kova maailma . . . Mutta sanoin
sitten kuitenkin sen, mitä toivoin voivani sanoa. Hän
kuuli, että hänen lapsistaan pidetään huolta, ja sitten
hänet jätin, oli riennettävä toisten perään.

Tämä tapaus ei tahtonut antaa rauhaa. Se palautui
yhä uudestaan mieleen, ja nytkin, kun asetuin tätä

muistelemaan, on kuin jokin syyttäisi silloisista kat-
teettomista sanoista. Seurasin tarkoin ja kyselin, miten
sotaorpoja ja -leskiä ja muita sodasta kärsimään joutu-
neita hoidetaan. Sain nähdä uudenlaisen sosiaal:sen
heräämisen kansamme keskellä. Sain nähdä, miten
säädettiin yhä uusia lakeja, sain nähdä kirkon herää-
misen diakoniatyöhön, valtavan vapaaehtoisen avustus-
toiminnan viriävän kaikkialla. Oli ihmeellistä sekin
rakkaus, joka tuli kansamme osaksi monien ulkomai-
denkin, ennen kaikkea USA:n taholta. Laivanlasteit-
tain ruokaa, vaatetta ja nhaa.

Mutta noiden nimettömien sankareiden, tuntemat-
tomien sotilaiden tdytyi antaa kaikkensa, ennenkuin
me heräsimme. Heidän piti ojentaa raadellut ruu-
miinsa kaikkien nähtäviksi. Heidän täytyy vielä tänä
päiväoä, tänäkin jouluna, näytellä käden- ja jalan-
tynkiään, aivovammojaan ja parantumattomia haavo-
jaan muistuttaakseen meitä parempiosaisia. Heitä elää
harveneva joukko, invaliideja. Joulun sanoma on vah-
vistettu ja sinetöity seimen lapsen verellä, mutia myös-
kin niiden verellä, jotka antoivat kaikkensa, jotta meil-
lä olisi rauha ;'a vapaus.
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Kyllikki fokelo

Lottokonttiini siellä lossokin

Kanttiinilottane
Karhumäen

rinternalla
Erös lottokonttiini sisäliö
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Reippoot lotot tulivot konttiineineen toistelevien ioukkojen luo oivon tulilinioil'le sookko. Tässö on korvikkeen ioko käynnissci

JATKOSODAN erinäisten alkuvaiheiden jälkeen jou-
duin kanttiinilottana komennukselle Itä-Karjalaan.
Kanttiinimme oli JR 35:n komentoportaassa, myö-
hemmin rykmentin jokaisessa pataljoonassa.

Olimme majoittuneina Muurmannin radan varrella
Maaselän kannaksella sijaitsevan Malun aseman lai-
taan. Telttamme oli pienen mäen kupeella, ja sen
näkösuojana oli kitulias puu siellä, toinen täällä.

On eräs joulukuun alkupäivistä 1941. Lähdemme
kuorma-autolla hakemaan tavaratäydennystä taemmak-
si sijoitetulta keskusvarastoltamme. Navakka viima
ryöpyttää lunta auton etulasiin. Eräässä mutkassa jou-
dumme pysähtymään. Edestä lappaa miestä kuin me-
ren mutaa. Polkevat pyörillään katkeamattomana jono-
na. Nuoria miehiä, uudet karvalakit päässä, puhtaat
asetaki.t yllä, lämpöiset käsineet käsissä. Katsomme
heitä kuin horrossa. Kuvastuvat lyijynharmaata tai-
vasta vasten nuorina, r,oimakkaina ja hyvinvarustet-
tuina viilettäessään loivaa rinnettä alas. Autonkuljet-
taja virkkaa vierelläni harvakseen:

- Kuuluvat olevan Laguksen porukkaa. Jo nyt
luulisi päästävän Karhumäkeen !

Tuntuu ihmeelliseltä katsella talvivarusteista jouk-
koa, kun oman yksikön miehet värjöttelevät jatku-
vasti kesäkamppeissaan. Syy lienee etenemisvaiheen
huonojen huoltoyhteyksien. - Viimein pääsemme
jatkamaan, mutta tuon hyvin huolletun, reippaan jou-
kon näkeminen antoi kuin uskoa huomiseen.

Valkeni joulukuun kuudes. Kiiri sana: Karhumäki
r.allattu I

On kulunut joitakin päiviä, varastomme ovat jäl-
leen tyhjät. Sovimme hevosmiehen kanssa matkasta
uuteen paikkaan siirtyneelle keskusvarastollemme.

Seuraavana aamuna on todettu suuri vihollispartio
aivan komentopaikan läheisyydessä. Rykmentistäkin
hälytetään kaikki kynnelle kykenevät puhdistamaan
maastoa. Tulee määräys, etteivät lotatkaan saa pois-
tua teltalta, ja ilmassa on vähän hienoista jännitystä.
Mutta vihdoin pysähtyy reki oviaukkomme eteen. Sii-
nä onkin hevosmies sovittuna aikana kello 9 valmiina
lähtöön keskusvarastolle. Lottatoverini puhuvat liik-
kumiskiellosta, mutta mies seisoo vain reen vieressä
näyttäen ihmettelevän saamattomuuttani. Heitän no-
peasti tuikin niskaani, haalin kokoon muut varus-
teeni, ja niin istun pian reessä.

Ajamme ensimmäiset parisataa metriä. Vastaamme
hiihtää partion etsinnässä olleita miehiä. Kertovat
osan jo löydetyn, osan olevan vielä vapaana. Ihmette-
Ievät matkaamme, pitäen sitä näissä oloissa tyhmyy-
tenä. I(atson anovasti hevosmiehen selkään. Hän ei
saoo mitään, suu vain maiskauttaa kehoituksen pol-
lelle, ja niin jatkamme matkaa taas puolisen kilo-
metriä. Vastaamme tippuu poikia yksitellen ja ryh-
missä kaikkien toistaessa samaa, mutta hevosmieheni
ei näe eikä kuule, istuu vain järkkymättömänä. Tulee
vastaamme eräs kersantti. Hän pysähdyttää meidät ja
jälleen selitän. Hänen tiedustellessaan aseistustamme
viittaan jäätyneeseen kivääriin, joka pilkistää reen
pohjalta heinien alta hevosmiehen tukeva takamus
painonaan. Sanaakaan sanomatta kääntyy ke:santti
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ympäri ja hyppea rekeemme. Huokaan ylenmäärin
kiitollisena, nyt on sen,tään konepistooli tun'anamme!

Pääsemme keskusvarastolle suuremmitta kommel-
luksitta, ja saatuamme tavarat kuormatuiksi lähdemme
paluumatkalle. Kello on 15-16 paikkeilla, pakkanen
kiristyy. Mittari kuuluu näyttär'än --46 astetta. Juok-
semme ylämäet, alamäet istumme reessä pakkasesse
kipristellen. Kuu on noussut keltaisena, yliluonnolli-
sen suurena pallona. Reen jalakset kirskuvat kiinteätä
keliä. Hengittäessään hevonen tupsauttelee höyrypil-
viä, se on kauttaaltaan valkean huurteen peittämä.

Åjamme pienen lammen poikki ja nousemme ylös
jyrkkää rantatöyryä. Siinä hevosen kiskoessa hitaasti
kuo:maansa huomaan t:epuolessa kaatuneen vihollisen.
Hän makaa selällään, silmät kiinni. Kirkkaassa kuu-
tamossa näen kuin päivällä. Nuori mies, piirteet sään-
nölliset. Katson, ja vaistomaisesti ristin käteni. Hä-
nelläkin ovat omaiset, häntäkin on kaivattu, ja nyt
tuon Vasilin peikka elämässä on tyh jä. Ja - hän
on vihollinen I

Tavoitamme'r,äsyneesti ponnistelevan hevosen ja
pienen alamäen tullen hyppäämme rekeen. Laskeu-
dumme kapean puron uomaan, jonka mutkittelevaa
menoa tie seuraa. Hetken päästä on edessämme hiu-
kan pidempi suora taival. Torkumme uneliaasti laati-
koiden keskellä.

Yht'äkkiä kersantti koppaa ohjusperät hetkeksi he-
vosmieheltä, lyödä läjäyttää niillä raivoisasti hevosta
ja tempaa konepistoolin ampuma-asentoon. Pelosta
suunniltani huomaan edessämme uoman oikealla reu-

nalla 7-8 Iiikkuvaa hahmoa. Peljästynyt hevonen
lennättää tieroja nelistäessään nykäyksittäin. Samassa
näen liikettä myös uoman vasemmalla laidalla. Siellä
on saman verran kankeasti liikkuvia, tummia möhkä-
leitä kiväärit ojennettuina meitä kohden. Uoman le-
veys on noin 7-10 metriä. Kysyn kersantilia, ovatko
ne omia? Kersantti nyökkää.

Pian olemme kulkijain kohdalla, ja muutamat
kirkkaassa kuutamossa tallustelevat miehet totean sel-
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västi vihollisiksi. Kyyristyn hevosmiehen selän suo-
jaan. Mutisten ja lautasille hevosta sivaltaen hän ottaa
ajokistaan irti nopeutta aivan ihmeteltävästi. Lennäm-
me kiväärikujan halki, ja siunattu mutka joessa antea
meille erinomaisen näkösuojan. Vapisen kauttaaltani.
Vielä hetken matkaa tehtyämme uskaltaudumme ,jo
pohtimaan pelastustamme, johon liener,ät olleet syynä
joko jäätyneet kir,äärit tai loppuneet patruunat. Joka
tapauksessa majoitusalueelle päästyämme on helpotus
valtava. Tuttu teltta tuntuu niin tun,alliselta kuin ki-
vilinnoitus, ja hevosmiehen jääräpäisyyden ensioshr
tavarat on saatu noudetuksi aikanaan.

Joulukin tulee ja miehille päir'äkäsky: prrrrt pois
armotta I

Kaikki, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, pi-
tävät suursiivouksen teltassaan, ehkä myös sanavaras-
tossaan. Me lotat kannamme tavarat ulos "pressun"
alle ja saamme täten hyr'ää tilaa joulupöydälle. Pojat
tuovat tuoreita, tuoksuvia havuja ja kauniin joulu-
kuusen. Ålkuaan meillä ei ole yhtään kynttilää, mutta
pojat tuovat niitäkin yksitellen, ja loppujen lopuksi
niitä kertyy toistakymmentä. Kreppipaperiliina pöy-
dällä on hienon näköinen ja kynttilöiden tuike läm-
pimän juhlavaa. Ukko-Kruunu on järjestänyt erin-
omaiset pitoruuat: kinkkua, marmelaatia, pehmoista
leipää. Lisäksi saadaan riisipuuroa sekahedelmäkeiton
kera.

Jakaessamme "Tuntemattoman sotilaan" paketteja
teltaltr. toiselle havaitsee ioulun koskettaneen jokaista,

Kertomuksemme kirjoit'to-
jo, loftc Kylli,kki Jokelo
iorioomosso mehuiuomoo
30 km hiihtöiälle Korhu-
mäen tolvikisoisso moo,
liskuullo 1942

pientä ja suurta, nuoresta sotamiehestä everstiin. Kaik-
ki ovat kuin lapsia. Silmäkulmassa välähtää iloinen
veitikka heidän vastatessaan myöntär'ästi lotan kysy-
mykseen, uskovatko he joulupukkiin. Totta kai -kaikki uskovat ja sitä todistavat pakettien valtavat
pinot päänpohjissa. Aikoessamme jatkaa matkaamme
toiselle teltalle kieltelevät kaikki kuin yhdestä suusta:

- Katsokaa, näin kaunista kuusta ei varmasti löydy
muualta - (Koristeena ovatkin kävyt, patruunat, tu-



Kenroolitor Aitcngo Oesch poollikkölottono seurcomosso mehun

iokeluo kilpohiihtoiille Korhumdessd. Jokojono kertomuksen kir-
ioittolo

Loitien iouluo rinlomolla

pakat, tyhiät käsikranaatit j"e.) 
- Juu-u, pojista pu-

humattakaan. Vai mitä lotta arvelee?

- Tietysti, Iotta on juuri samaa mieltä, mutta siitä
huolimatta täytyy lähteä. Pojat käyvät hiljaisiksi.

- Tehneekö r.ihollinen taas tavanomaisen hyök-
käyksensä iltayöstä, virkahtaa joku. Tosiaan, tuo sana
palauttaa meidät todellisuuteen. Olemme taisteluetu-
vartiossa, kaukana kodeistamme, lumisten, rasittavien
taipaleiden takana. Hetkeksi häivähtävät mieliin hil-
jenneet toverit, kalmistojen rauhallisuudessa uinuvlt
tai tuntemattomina kentille uupuneet. He tulevat kuin
rinnalle, kädestä hyvää juhlaa toivottamaan. Mutta
me karistamme päältämme surulliset mietteet ja jat-
kamme teltalta toiselle.

*
Vuoden 1941 viimeiset minuutit ovat sitten käsillä.

Me lotatkin pistäydymme teltan ulkopuolelle tähyä-
mään tähtien tutkimattomuutta. On ihan hiljaista,
niin hiljaista, että sen sihinän oikein korvissa kuulee.
Silloin tällöin vain pakkanen kiristyessään paukahtaa.
Ilmassa r'äreilee merkillinen odotus vuodesta 

-42,
.ioka toivottavasti tuo rauhan, ihanan, uneksitun rau-
han, ei lentokoneita, ei pimeyttä, r'aan valoa, iloisia
ihmisiä, tavaroiden runsautta!

Nyt on kello tasan 24. Siiod, samassa alkaa valtava
ratind. ja räiske! Valojuova-ammusten liekit piirtävät
kaariaan rintamalinjalla. Kaikki hornan voimat tun-
tuvat päässeen valloilleen. Konetuliaseiden koko laaja
asteikko on edustettuna. Vihollinen hyökkää, se hyök-
kää, parahdamme ! Pelästyneinä kyyristymme telt-
taamme, avuttomina aavistellen omien poikiemme
raskasta juhlayötä.

Yhä jatkuu sama jymy. Aamun kajon kiivetessä
metsän takaa tulevat jo ensimmäiset miehet kon'ik-
keelle kanttiinina toimineelle teltallemme. Ja heitä
tulee aina vain. Ihmeissämme vilkaisemme toisiimme,
me lotat. Miehillä on kummallisen vältteler'ä ja kyräi-
ler,ä ilme, eir,ät katso silmiin. Useamman kädet vapi-
sevat korvikemukia pidellessään. Jostakin kuiskataan
kon'aani näiden olevan hiippareita, jättäneet liniat
ja tor.erit omin lupinsa. Katson heitä .tarkemmin.
Loppuunr,äsyneitä, oman pelkonsa ruoskimia mies-
poloja. Kon'iketta kaadellessani yritän rupatella ia
sanoa jonkin joutavanpäiväisen sanan kullekin. Myö-
hemmin kuulemme heidän palanneen paikoilleen,
muutaman tunnin hieman taemPana tasaannuttuaan
ja Ievättyään.

Teltta tyhjenee, ja hetken istumme keskenämme.
Samassa kuulemme reen jalasten kitinää. Menen kat-
sorlaan. Tuovat haavoittuoutta. Hevosmies valittelee
tilanpuutetta, ei tiedä minne paarit nostaisi. Ovat
kuulemma kaikki teltat täynnä jSp:lle kyytiä odotta-
via haavoittuneita. Käsken tuomaan haavoittuneen
meidän telttaamme.

Siinä hän on, nuori, pitkä poika, kapeat kasvot
valjuina, silmäi ummessa. Paarienkantaja kertoo kuis-
katen haavoittuneen tarinan. Vihollisen hyökätessä hän
oli ollut eteentyönnetyn tukikohdan konekir'äärissä
an-rpu jana. Joukot oli molemmin puolin pakoitettu
perääntyn.rään. Myös tämän kk:n kaikki muut miehet
lähtivät tilantcen huomattuaan. Toverit karjuivat, maa-
nitteli\.at, kaikki turhaan. Kuin mieletön hän painoi
vain liipaisinta. Linjat vakaantuivat, mutta yksinäinen
kk. oli jo hiljaa. Kuultiin kuitenkin haavoittuneen
avunhuutoja, jotka viilsivät tovereiden korvia. Use-
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Joulu on tullut etulinion korsuunkin

amman kerran he yrittivät pä2istä haavoittunutta hake-
maan, mutta onnistumatta. Vihollisen konetuliaseet
pitivät poloisen muista erillään. Kun kärkiasema
saatiin takaisin, huudot olivat jo vaienneet, mutta
toverin huomattiin vielä elävän, maattuaan jäisellä
hangella tuntikausia 40 asteen pakkasessa.

Ja siinä hän nyt on. Puut rätisevät kaminassa. Läm-
pö sulattaa jäätyneen veren paarien pohjalta. Se al-
kaa ,tippua suurina pisaroina teltan havuille. On hir-
vittävää toimettomana katsella ihmisen kärsimistä. Ha-
emme pesuvadilla lunta ja hieroskelemme paleltuneita
käsiä. Äkkiä hän aukaisee silmänsä, ja verettömiltä
huulilta kuuluu tuskainen kysymys:

- Lotta, kuolenko minä nyt? - Tämä tuli aivan
odottamatta, joten valtava tuskan syöveri tuntuu nie-
laisevan minut. Jatkan konemaisesti käsien hieromista,
mutta hänen katseensa on jatkuvasti kiinnitettynä
minuun:

- Kuolenko? - Yritän hengessäni puolustautua
vajaalla kahdellakymmenellä ikävuodellani. Jostain
muistan, että niin kauan kuin on elämää, niin kauan
myös ,toivoa. Vakuutan hänen tilansa luultua paljon
paremmaksi. Tiputan lusikalla kuumaa mehua hänen
suuhunsa. Kello tikittää, verta tippuu aina vain paa-
rien pohjalta. Hevosmiestä ei kuulu. Poika makaa
silmät puoliummessa. Hän on kuulema haavoittunut
ristiselkään, todennäköisesti koko alaruumis halvaan-
tunut ja paleltunut. Valo lyhdyssä lepattaa, kuin tuon
nuoren ihmisen elämänliekki. Viimein narajaa lumi
kahden miehen tullessa noutamaan haavoittunutta.

Heidän mentyään on teltassamme ihan hiljaista,
lcunnes eräs lotista nyyhkäisee kuuluvasti. Ja se kuin
murtaa padot. Ensimmäisen kerran koko yhteisen va-
elluksemme aikana itkemme. Itkemme sodan mielet-
tömyyttä, sen raskaita lunnaita ja ihmislapsen avutto-
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muutta kuoleman kourissa. Totisin, palavin sydämin
rukoilemme Jumalalta apua tuolle tuntemattomalle.
Vähitellen tyyntyvät nyyhkeemme, ja huomaamme
tuon epäinhimillisen kärsimyksen näkemisen antaneen
meille jälleen luvan uskoa hyvään ja uskoa löytyvän
katetta sanalle Isänmaa. - Myöhemmin kysellessäm-
me nuoren sotilaan vaiheita kuulemme hänen eläneen
vielä JSp:ltä kenttäsairaalaan vietäessä.

Kuluu päiviä. Kun pilvet riippuvat puiden latvoissa,
on turvallista. Mutta pakkaspäivien huikaiseva kirkka-
us peloittaa, ja jälleen on tuollainen peloittava päivä.

Jaamme kanttiiniteltassamme korviketta kuunnellen
toisella korvalla kaukaista lentokoneen surinaa. Ääni
voimistuu voimistumistaan. Kuin taikomalla tyhjenee
teltta. Huomaan olevani yksin 3-4 miehen kanssa.
Eräs heistä pyytää ostaa Figarol-makeisia.

- Jodi- vai Valko? kysyn.

- Ta-ta-ta-ta-, laulaa samassa lentokoneen kk. ja
se kuulostaa kuin olisi jo niskassamme. Paneudumme
teltan havuille niin tiiviisti kuin mahdollista. Niitä
on 9 konetta, kulkevat kolmena aaltona. Surinan ja
paukkeen vaimentuessa nostan päätäni ja kysyn jälleen:

- Jodi- vai Valko? - Koneet pyörtävät takaisin,
kuinka ohut onkaan tuo telttakangas!

- Ta-ta-ta-ta, tikkaa konekivääri kuivasti ja luoteja
tuntuu vinkuvan joka puolella. Vapisen ja hikoilen,
ja äänien häipyessä uudistuu tutisten vielä kerran
kysymykseni. Saan Figarol-kaupan vihdoin syntymään.

Sellaista se oli lotankin vaellus siellä Karjalan kor-
vessa. Täitä ja lokaa, hankaluuksia ja harmaata arkea !

Mutta oli toki muutakin. Ja ehkä siitä muusta paina-
vinta oli jo lapsuudessa aapisen kanssa rinnan lue-
tusta Vänrikki Stoolin Tarinoista saatu henki, mikä
teki suureksi ja kauniiksi heikkojen ja raadollisten
suomalaisten elämänvuodet 1939-44.
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SUOMUSSALMELLE talvisodan syttyessä kahdelta
taholta hyökänneen vihollisen tarkoituksena oli näh-
tävästi edetä Oulun - Tornion rannikolle katkaise-
tnaan Suomen maayhteydet Ruotsiin. Tilanne näytti-
kin uhkaavalta etumaisena toimineen 16J. divisioonan
hyökätessä 30.71.39 aamulla Raatteeseen yhden ryk-
mentin ja Juntusrantaan kahden vahvennetun rykmen-
tin voimin pansstrien tukemana lähes r.astuksetta ra-
jan yli. Rajan suojane oli Raatteen seudulla vain
.Erillinen pataljoona 15 (Er.P t5), komentejana
ev.luutn. L. Kyander sekä 5.12. Iähtien majuri K.
Kari, ja Juntusrlnnassa )0 miehen varmistusosasto,
päällikkönä res.r,änr. Elo. Ålivoimaisina suojajoukot
olivat pakoitetut, tosir.r sisukkaasti taistellen, vetäyty-
rnään Suon.russrluren kirkonkylää kohden. (Piirros l)

Raatteen tielle saapui 3.12. avuksi Kenttätäydennys-
prikaatin IV petaljoona (IVIKT-Pr.), päällikkönä
n.rajuri E. Mannismäki, ja siellä yritettiin 5.12. vasta-
hyökkäystäkin, mutta ilman auttavaa tulosta.
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- Juntusrannasta vihollinen eteni Kiantajärven poh-
joispään kautta Palovaaraan valtatielle ja kääntyibsin
etelään kirkonkylään päin sekä osin pohjoiseen Kuusa-
mon tielle, jossa muodostui rintama Piispajärvelle.
Sinne lähetettiin Kuusamosta tueksi Erillinen raja-
pataljoona 16 (Er.P 16), komentajana maj,tri L Pal-
lari, myöhemmin ev.luutn. P. Susitaival.

Ylivoimaisen vihollisen ensi tavoitteena oli suoma-
laisten saartaminen Suomussalmen kirkonkylään. Tiis-
sä uhanalaisessa tilanteessa suomalaisten johto päätti
vetää joukkonsa kirkonkylän lounaispuolella olåvalle
Haukiperän-Niskanselän järvilinjalle puolustukseen,
kunnes saisi apuvoimia vastahyökkäystä varten. Kir-
konkylä oli 7.t2. iätettävä ja hävitettävä. Sitä ei ha-
luttu luovuttaa vihollisen huoltotukikohdaksi varsin-
kaan juuri nyt, kun pakkanen oli alkanut kiristyä
Iähes --40 asteeseen.

Tulenliekkien valaisemissa maastoissa kaivoivat suo-
malaiset kiireesti yötä myöten asemiaan. Oli aika sul-
kea Oulun ja Kajaanin tiet, joita vihollisen yhtymään
päässeet joukot uhkasivat, sekä ryhtyä tarmokkaaseen
vastatoimintaan vihollisen lamauttamiseksi.

Kirkonkjlän taistelu
Täten kärjistyneessä tilanteessa ylipäällikkö asetti

7.12. Suomussalmen joukkojen vahvennukseksi mm.
prikaatiksi järjestetyn Jalkar,äkirykmentti 27:n (JR
27:n), komentajana er'.luutn. J. A. Mäkiniemi. Sa-
malla mddråttiin 9. divisioonan komentaja, eversti Hj.
Siilasvuo Suomussalmen rintaman komentajaksi, teh-
tävänä lyödä paikalla olevin voimin sinne hyökänneet
vainolaiset sekä vallata kirkonkylä takaisin. Esikunta-
päällikkönä oli kapteeni A. K. Marttinen. (Piirros 2)

Vihollinen yritti sisukkaasti murtaa Haukiperän Iin-
jan, mutta sen hyökkäykset torjuttiin verisesti. Sa-

malla Siilasvuo ryhtyi kokoamaan voimiaan Isovaa-
raan jättäen mainitun järvilinjan vain konetuliaseiden
varaan. Hän halusi iskeä kiilan vihollisen rivistöjen
väliin sen toiminnan heikentämiseksi ja vallata sa-

malla kirkonkylän. Siten hän pääsisi vihollisen suh-
teen ns. sisälinjoille ja voisi yrittää lyödä sen osat en-
sin yhtäällä kääntyäkseen sitten toisten kimppuun.

Vastahyökkäys aloitettiin 11.12. aamulla Kuivas-
järven länsipuolitse. JR 27:n osat saavuttivat nope-
asti Raatteen tien ja kääntyivät kirkonkylää kohden.
Samalla kaksi komppaniaa käsittär'ä kapteeni E. Kon-
tulan osasto miehitti Kuivasjärven-Kuomasjärven
eli Haukilan kannaksen torjuakseen siinä venäläisten
Raatteesta käsin hyökkäävät joukot.

JR 27:n pataljoonat, kapteeni E. Lassilan komenta-
ma I P, kapteeni J. E. Sihr.osen II P ja kapteeni A.
Airimon III P vuorottelivat etulinjassa rintaman vyö-
ryessä vähitellen länteen päin. Peräpohjolan miehet
hyökkäsivät täten uupumatta rajuin ottein kaksi päi-
vää, kunnes kirkonkylän keskusta 12.12. illalla saavu-
tettiin. Siellä jatkui tämän jälkeen vielä viikon päivät
sitkeä taistelu kylän raunioihin pureutuneita viholli-
sia ia panssareita vastaan.

Vihollisrivistö jen r'äliin oli täten ensi tavoitteena
tehty 10 km levyinen aukko. Mutta kun koko kirkon-
kylän valtaaminen näytti aiheuttavan tykistön puut-
teessa yhä raskaampia menetyksiä ja kun joukot jo
kaipasivat hetken lepoa, suunnitteli Siilasvuo eri ta-
hoilta iskuja vihollisen sivustoihin ja selustayhteyk-
sille hidastaakseen sen mahdollisia hyökkäysaikeita.
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Piirros I
Venölöisten hyökköys Rooiteen io
solmel'le 30.l l.- 7.12.1939 io

Juniusronnon koutto Suomus-
suomoloisten viivytysosemot

Piirros 2
Suomussolmen kirkonkylän j'r Hulkonniemen toistelut ioulukuullo
r 939

Hul konnie r?re n t ais t e lut
Tukeakseen JR 27:n etenemistä kirkonkylään Siilas-

vuo määräsi 11.12. Er.P 15:n ja Kevyt komppania
Hannilan hyökkäämään Vuonanniemen kautta Kianta-
järven länsipuolelle Hulkonniemen ja I(ylänmäen seu-
duille häiritäkseen kirkonmäen huoltoliikennettä.

Kuusamon tieltä piti Osasto Susitaipaleen taas edetä
Palovaartan katkaisemaan Juntusrannan tien, ja ma-
juri Järvisen komentaman Polkupyöräpataljoona 6:n
(PPP 6:n) tehtä\,änä oli edetä Ylinäljängältd. valtaa-
maan samaa tietä. Huono keli hidasti kuitenkin näi-
den liikkeitä, ja vihollisen onnistui työntää yhä uusia
voimia pohjoisesta Hulkonniemeen. (Piirros 2)

Kt"^u''"
JunluSranla\.

?I
\

-"-''4(
.?
I
i
\
ii
,\



nff
Tcå'*'

k
T.

i:
I '1#
,c
ii

id

foistelu on pööttynyt Rooteen tiellä

Tämän vuoksi Siilasvuo päätti ryhtyä uuteen tiedus-
teluhyökkäykseen Hulkonniemelle ja asetti tähän teh-
tävään majuri Karin johdolla Er.P 15:n lisäksi
IV/KT-Pr:n ym. osia. Hyökkäys aloitettiin 20.t2.,
ja suomalaiset etenivät Hulkonniemen kylämaastoon,
mutta kohdattuaan ylivoimaisia vihollisvoimia vetäy-
tyivät sieltä jälleen takaisin.

Kun tiedusteluhyökkäyksiä oli Raatteen suunnalla-
kin jatkettu, oli selvinnyt, että sinne olivat saapuneet

SA-bw

uuden ukrainalaisen 44. divisioonan pääosat. Vaikka
suomalaiset olivatkin iskeneet suuren aukon vihollis-
rivistöjen väliin, he olivat nyt kuitenkin uhanalaisessa
asemassa, koska olivat Hulkonniemen seudulla pää-
osin lyömättä olevan 163.D:n ja Raatteen tiellä ole-
van täysin levänneen 44.D:n välissä lähes puristuksissa.

Tässä jännittävässä tilanteessa saatiin 22.12. .tieto,
että ylipällikkö oli asettanut kaksi rykmenttiä Suo-
mussalmen rintaman vahvennukseksi. Näistä ev.luutn.
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Suomussolmen tolsteluien oi.kono otettu
kuvo, josso oikeolto lt-ikien sotopoliisi-
kompponion prjällikkö, nöytteliiö Eino
Koipoinen, kirioiliio Artturi Leinonen io
Siilosvuon esikuntoon kuulunut kopteeni
Hei,kki Kuistio, ioko menestyksellisesti
osolli,stui myös toisteluioimintoon
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Sodcn iölkiä Suomussolmello moontien
lossin seudullo

R. Mandelinin komentama Jalkaväkirykmentti 6, (JR
65) lähetettiin Piispajärvelle Os.Susitaipaleen vah-
vennukseksi ja ev.luutn. F. U. Fagernäsin Jalkaväki-
rykmentti 64 (JR 64) Suomussalmelle ev. Siilasvuon
vallttomaan kayttoon.

Tämä voimien lisäys pelasti tilanteen viime het-
kessä, sillä jo j«-ruluaattona vihollinen aloitti yleisen
hyökkäyksen sekä Raatteen tiellä että kirkonkylässä.
Tämä hyökkäys onnistuttiin torjumaan kaksi vuoro-
kautta kestäneissä vimmatuissa puolustustaisteluissa,
mutta tilanne näytti edelleen mitä uhkaavimmalta.

Silloin Siilasvuo sai Pohjois-Suomen ryhmän hyök-
käyskäskyn, jonka mukaan hänen tuli tapaninpäivänä
hyökätä Hulkonniemeen lyödäkseen siellä olevat vi-
holliset samalla kuin Os.Susitaival katkaisee pohjoi-
sesta Juntusrannan tien.

Majuri Karin johtamien Er.P 15:n je IV/KT-Pr:n
lisäksi ryhmitettiin nyt Vuonanniemelle kapteeni R.
Å. Mankosen komentama JR 64:n I pataljoona (I/
JR 64) ja kapteeni L. M. Räsäsen JR 64:n II patal-
joona (IIIJR 64) hyökkäystä r,arten Hulkonniemeen.
Pohjoisempana oli PPP 6 valmiina hyökkäämään Ky-
Iänmäellä olevaa vihollista vastaan. Kevyt osasto Paa-
vola sai tehtär'äkseen sulkea vihollisen tiet Kianta-
järven jäällä ja Iiittyä Hulkonniemen hyökkäykseen.

Jotta Haukilan kannaksen asemat kestäisivät, siir-
rettiin kapteeni P. Simeliuksen komentama JR 64:n
III pataljoona (IIIIJR 64) reserviksi Haukiperän poh-
joispuolelle. Haukilan rintamaa vahvennettiin lisäksi
27.72. saadu.lla kapteeni S. Häkkisen Sissipataljoona
1:llä (SissiP 1:llä).

Hulkonniemessä olevia vihollisen asemia vastaan
aloitettiin hyökkäys 27.12. aamulla. Heti ryhdyttiin
valtaamaan pesäkkeitä ja korsuja, mutta vasta seu-
raava.na päivänä tunkeuduitiin maantielle ja päästiin
'r,yöryttämään vihollisen asemia joka taholta. Venä-
läisten vastarinta alkoi 28.12. Hulkonniemessä täysin
murtua, ,a heidän joukkonsa iätti\,ät koko kylä-
maaston purkautuen kuormastoineen Kiantajärven
jäälle. Alkoi takaa-ajo, jossa vihollisen suuria osastoja
tuhoutui. Samanaikaisesti puhdistettiin myös kirkon-
kylän viimeisetkin pesäkkeet.
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Kylänmäen maastoon vielä jäänyt rykmentti suu-
rine kuormastoineen saarrettiin tämän jälkeen vuo-
rostaan, ja sen yritykset murtautua pohjoiseen torjut-
tiin vihollisvoimia tuhoten. Täten murtui 30.12. keski-
päivällä 163.D:n viimeinenkin vastarinta, ja siten
olivat Hulkonniemen taistelut päättyneet.

Raatteen tien taistelut
Kirkonkylän ja Hulkonniemen taistelujen aikana

yrittivät Haukilan kannaksella olevat vihollisjoukot
tulla hädässä olevan 163.D:n avuksi, mutta kaikki
niiden suorittamat hyökkäykset länteen päin torjuttiin
verisesti. Lumisessa erämaassa ankarassa pakkasessa
liikkuvat ja noin 20 km syvyyteen kapealle tielle
ahtautuneet suuret voimat eivät päässeet levittäyty-
mdär. ja vaikuttamaan murtaakseen urhokkaasti tais-
televien vähäisten suomalaisten puolustuksen. Venä-
läisten hyökkäär'ää yritteliäisyyttä lamautettiin sitä-
paitsi useiden pienten osastojen jatkuvilla iskuilla ja
tiedusteluhyökkäyksillä, joita tehtiin Raatteen tielle
vihollisen sivustoille. (Piirros 3)

Raatteesta käsin lähestynyt uhka oli jotenkuten
voitu tähän asti hallita. Kun 163.D:n voimat oli nyt
lopullisesti lyöty, oli suomalaisten joukkojen, vaikka-
kin,taisteluista väsyneinä, kiireesti vuoiostaan käytävä
Raatteen tiellä hyökkäystä valmistelevan, hyvin varus-
tetun 44.D:n kimppuun.

Tiedustelu oli todennut, että Raatteen tielle eden-
nyt divisioona oli tykistöineen, panssareineen ja kuor-
mastoineen pääosin ryhmittynyt Haukilan ja Tyynelän
tienoille, mutta eri vahvuisia osasto.ia oli porrastet-
tuina kaikkiin sen varrella oleviin kyläpaikkoihin,
kuten Likoharjuun ja Raatteeseen. Täten Raatteen
tiellä olevan rivistön Siilasvuo päätti nyt paloitella
osiin ja saartaen tuhota sekä samalla estää lisävoimien
tulon rajan takaa.

Uudenvuoden yönä sai SissiP L kapteeni Simo Mä-
kisen johdolla ryhtyä tiedusteluhyökkäykseen Hauki-
lan kannakselle, ja se saavuttikin menestystä. Tästä
Iähtien päivä päivältä yhä laajennettiin raudanlujia
otteita vihollisjoukkojen sitomiseksi ja kukistamiseksi.



Tiellä ukrainal.44.

Piirros 3

Roolteen tien rolkoisutoistelot 2-7.1 .1940

Vihollisponssorien uhko murrettu Suomussclmeilc

Hyökkäystä \'arten kulietettiin entisiltä taistelukentiltä
Suomussalmen joukkojen pääosat nyt vihollisen ete-
läiselle sivustalle vesistölinjalle Alanteenjärvi-Pärsä-
mönselkä-Vuokinjärvi.

Sieltä aloitti ev.luutn. Mäkiniemen taisteluryhmä,
JR 27 ja SissiPl, aarnulla 2.1. Haukilassa olevan vi-
hollisen saartamisen ja sen liikenteen lamauttlmisen
murroksia rakentaen sekä palnssareita tuhote n. Sen
kanssa yhteistoiminnassa ryhtyi Kiantajän'en takaa
3.1. r,apautunut er,.luutn. Mandelinin JR 65 saarta-
maan myös Haukilan vihollista. Kapteeni I. Hyppölän
komentama JR 65:n II pataljoona (IIIJR 61) ase-
tettiin puolustukseen Haukilan kannakselle ja kap-
teeni M. I. Flinkin komentama JR 6):n III patrl,loona
(IIIljR 65) hyökkäämään pohjoisesta yhdessä Ker'y't
osasto Volas€o y111. kanssl Hlukilarn.

Ma.juri Karin taisteluryhmä, .yoka käsitti Er.P 11:n,
IV/KT-Pr:n, l/JR 64:n, kon-rentaja kapteeni R. A.
Mankonen, ja Kevyt osasto Paavoian, kukisti ensin
Sanginlarnmelh 4.L. mennessä p:rnssarein vahvennctun
osaston .ja aloitti 5.1. etenemisen Eskolan kautta Ti'y'-
nelään levittä1'tyäkseen Raatteen tielle. Tie saavutet-
tiin, mutta yö pysyttiin vielä metsiin suojassa. Taistelu
puhkesi aamulla 6.1. täyteen voimaansa.

Everstiluutnantti Fagernäsin taisteiuryhrnä, JR 64
(p. I P), eteni 1.1. aamulla Vuokinj,iri'eltä Liko-
harjua kohden tuhotakseen siellä oler.an vihollisen
.jrr krtkaistakseen Raatteen tien liikenteeltä. Syntyi
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Ukroinoloisen divisioonon
Rolteen tiellä

kuormoston motko lönttä kohden kotkesi

kiivaita taisteluja vihollisen kootessa joka taholta voi-
mia vastaiskuihin. Vihdoin suomalaiset saivat maan-
tien haltuunsa ja räjäyttivät Purasjoen sillan taistelun
yhä jatkuessa.

Hyökkäysrintaman oikealla siivellä lähinnä rajaa
eteni vahvennettu komppania Lavi päivällä 5.1. Vän-
kästä Raatteen kylille ja aloitti tulitaistelun tiellä
liikkuvia vihollisia vastaan.

Taistelut jatkuivat 6.1. yhå kiihkeämmin joka tahol-
la Raatteen tiellä, jossa ukrainalaiset joukot nyt al-
koivat joutua kokonaan liikuntakyvyttömiksi ja huo-
masivat tuhonsa lähestyvän. Ne yrittivät raivokkain
rynnäköin murtautua panssarien avulla takaisin ra-
jalle päin tai ympäröiviin korpimetsiin.

Haukilassa vastarinta murtui jo 6.1. ja idempänä
olevissa kylissä suomalaisten uudelleen hyökätessä 7.1.
Suuria ukrainalaisia joukkoja antautui paleltuneina je

nälkäisinä vangiksi ja koottiin ankaran pakkrsen jat-
kuessa lukuisten nuotioiden ääreen. Tuhatmäärään
koottiin taistelukentiltä myös nälkiintyneitä hevosia
ja kuljetettiin taaksc saamaan rehua. Suomussalmen
teille jäi huomattava määrä tykistöä, panssareita ja
muuta sotakalustoa. Raatteen tien taistelu oli päättynyt
44. divisioonan tuhoon.

Vihollisjoukot olivat liikuntavapautensa menettä-
neinä tuomittu yksin jo huollon puutteessa näänty-
mään ahtaille teiden varsille, joihin nopeasti ja va-
paasti paikasta toiseen liikkuvat hiihtojoukot saattoi-
vat ne kukistaa. Samalla tavoin kär,i samaan aikaan
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taistelujen kulku Laatokan koillispuolella, jossa IV
armei jakunta toisaalta sulki lihollisen divisioonien
tien Kollaalla ja toisaalla löi mottcihin kangistunect
vihollisj oukot Ruhti naanmäen-Lemetin-Pitkärannan
välimailla. Tämä,talvisen erämaasodankäynnin perin-
ne kantautuu jo vuodelta 7555, jolloin suomalaisten
talonpoikien hiihtojoukko tuhosi Kivennar-an Joutse-
Iässä samanlaisissa talviolosuhteissa yhdelle tielle ah-
tautuneen kymmenkertaisen vihollisarmeijan.

Suomoloiset sotcpoliisit puhdistomosso Suomussolmen tietd iois
teluien iäl,keen iöäneesiö sotokolustoruuhkosto
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OLEN ,usein lukenut Kansa taisteli- Iehdestä loista-
vista ja urheutta vaatineista partioretkistä, varsinkin
kaukopartioista. Harva kirjoittaja on kertonut lähi-
partioinnista, jota joskus sanotaan myös pintaparti-
oinniksi. Ja kuitenkin se oli yhtä tärkeää ja yhtä pal-
jon rohkeutta vaativaa kuin kaukopartiointikin. Eri-
tyisesti asemasodan oloissa partiotehtär,än onnistumi-
nen vaati huolellista valmistelua, johon sisältyi jat-
kuvaa tähystystä, tarkkailua ja harjoittelua, sitten kär-
sir.ällistä sopivan hetken odottamista, joka vihdoin
päättyi häikäilemättömään iskuun.

Näiden pintapartioiden miehet olivat tietysti enim-
mäkseen jalkaväen jääkärijoukkueista, mutta myös
muista perusyksiköistä heitä oli, tavallisia jalkaväki-
sotilaita. He olivat aina valmiita lähtemään, kun teh-
tär,ä niin vaati, ja yhtä rauhallisina kuin he taistelu-
haudoistaan nousivat, yhtä vakaina ja rauhallisina he
tehtävän suoritettuaan palasivat monttuihinsa. Eivätkä
he odottaneet kiitosta eir,ätkä kaivanneet kunnia-
merkkejä. Pöllitupakka suupielessä tai hymynvälke
silmäkulmassa paljasti jalkaväkisotilaan olevan onnel-
Iisen siitä tietoisuudesta, että sai elää. Yhdyn täydel-
lisesti siihen, mitä RUK:n kurssitoverini, kirkkoherra
Voitio Viro kirjassaan "Kirjeitä niille, jotka ehkä
elär,ät" kirjoittaa jalkaväkisotilaalle sanoen: "Ei ken-
ties ole pienen lapsen tai kedon kukkasen taikka
taivaan linnun lisäksi mitään, jota kunnioittaisin niin
syvdsti kuin Sinua, jalkaväkisotilas."

Seuraavassa kerron Jalkaväkirykmentti 6:n asetta-
man taistelupartion Aleksandrovkan suomaastossa
Valkeasaaren lohkolla suorittamasta vihollisen tuki-
kohdan tuhoamisesta ja vangin sieppaamisesta elo-
kuun 24. ja 21. pdivien välisenä yönä I)43.

+
Olin edellisenä päivänä saapunut tavalliselta vuoro-

lomaltani. Varhain aamulla lähdin, korvikkeet juotu-
ani, kiertämään tukikohtani ,taisteluhaudat ia vartio-
paikat. Syksy enteili jo tuloaan. Tuttujahan nämä mai-
semat minulle jo olivat, sillä olin 2. komppaniassa
ollessani viettänyt tässä samassa tukikohdassa jo 4
kuukautta ja nyt oli 1. komppaniassa menossa jo kol-
mas kuukausi. Omasta mielestäni .tunsin edessä leviä-
vän "ei-kenenkään-maan" melko hyvin. Kaikki oli
kunnossa, joten lähdin komentopaikalle kuulemaan
mahdollisia uutisia. Nousin heti korsumme takana

--l t_ V

7-v,-1.

369



$,l

h

il

-':i-."4?n*--i;;{,"^rl
" 

/@{jaYte:tY 
bunkkeri

Al.krunaiå'rt')

Piirros JR 6:n iskuososton toiminto-
olueesto Aleksondrovkon rintomollo, jos-

so sen tehtävönä oli tuhoto vihollisen
tukikohto 24-25.8.43

haudasta, sillä naapurin uteliaat katseet kilpistyivät
väliimme jääviin mataliin kitukasvuisiin koivu- ja pa-
juryteikköihin. Tämä oikotie oli yleisesti käytössä.
Oli jotenkin vapaampaa, näki eteen, taakse ja sivuille-
kin, jota iloa ei aina jalkaväkisotilaalla ollut.

Astuessani komentokorsuun ja silmieni totutbua kor-
sun hämärään huomasin kapteeni Kilven laskeneen
juuri puhelinkuulokkeen kädestään. Silmälasit väläh-
tivät enteellisesti hänen nostaessaan katseensa minuun.
Tervehdin ja istuuduin. Outo hiljaisuus vallitsi kor-
sussa. Korpraali Pääkkö vaan ärhenteli korvike:ömp'
sänsä ja kamiinan kanssa. Kih,en haioessa tukkaansa
katsoin asialliseksi kysyä:

JR 6:n komenioio, eversli T. Ekm,cn

t

I

rt

- Mikä teitä kaikkia oikein vaivaa?
Ei vastausta. Kaikilla näytti olevan jotain tärkeätä

tehtävää, vaikka korsussa sillä hetkellä oli melkein
koko komentoryhmä. Tavoitin alikersantti Kosken
katseen, mutta en tullut yhtään viisaammaksi, kun
näin hänen kädellään pyrkivän kuvailemaan jotain
käärmeen matelua tai aaltojen liikettä. Uskalsin kysyä
uudelleen:

- Onko jotain hullusti - puhelukoi Kuka soitti?
Kapteeni Kilpi kääntyi puoleeni ja sanoi:

- Rykmentistä.

- Mitä ne haluavat?

- Vapaaehtoisia.

Jo sytytti minullakin ja ymmärsin alikersantti Kos-
ken tarkoituksen, jota olin luullut jonkinlaiseksi
muunnokseksi balilaisesta temppelitanssista.

- Partioko? Kuinka monta miestä?

- Upseeri ja 1) aliupseeria ja miestä, vastasi kap-
teeni Kilpi.

- Lupasitko?

- Sanoin ilmoittavani myöhemmin, vastasi hän
ajatuksissaan.

Myös omat ajatukseni kiersivät jo vinhasti rataansa'
Olin juuri tullut vuorolomaltani, luutnantti Heikki-
nen lähtenyt, ja seuraavana oli vuorossa luutnantti
Starckjohann. III joukkueen johtaja, vänrikki Leino-
nen oli vasta saapunut ja siten maastoa ja miehiä tun-
temattomana ei tullut kysymykseen - siis minä.

- Missäs sitä kurinpalautusta pitäisi suorittaa? sa-

noin jotain kysyäkseni.

- Tukikohdat 1 ja 4.

- Vastaus selvensi minulle heti edessä olevan teh-
tävän suuruusluokan, joten ihmettelin:

- Ketds muita lähtee?

- Rykmentin jääkärit.

- Kuka vetää? - Kysymykseni oli kai hiukan
kiihkeä, koska Kilpi katsahti minuun sanoessaan:
"Luutnantti Honkaniemi".



Kuullessani luutnantti Honkaniemen nimen tiesin
asian olevan kohdaltani seh,än, sillä olin aina toivonut
saavani tehdä "reissun" hänen kanssaan. Hänen mai-
neensa partion johtajana oli rykmentissämme ja var-
masti koko Pajarin divisioonassa (18.D) suorastaan
legendaarinen.

- Minä lähden ! - Vastaukseni rikkoi korsussa
vallinneen hiljaisuuden. Ehkä se oli liian varman ja
kipakan tuntuinen, koska vilkaistessani toisia huoma-
sin useamman katseen seuraavan minua. Tiesinpä osin
heidän ajatuksensakin, sillä olin kerran sattumoisin
kuullut korpraali Pääkön sanovan: "On se kanssa

Aleksondrovkon k,csormien rounioito

kumma äijä toi luti, neljä penskaa ja eukko, mut
joka paikkaan sen vuo pittää sitä ainootansa mennä
tarjoamaan". Jotain tämän tapaista kierteli kapteeni
Kilvenkin ajatuksissa, koska hän vielä kysäisi:

- Oletko tosissasi ?

- Varmasti, vastasin jo teennäisen rauhallisesti.
Pikainen soitto rykmenttiin sinetöi lupaukseni , ja, sa-
rnalla sain ilmoituksen, että luutnantti Toivo Honka-
niemi ottaa mahdollisimman pian yhteyden minuun.

Kapteeni Kilpi lupasi järjestää iltapäiväksi joukku-
eenjohtajille puhuttelun komentopaikalla.

Iltapäivällä selosti kapteeni Kilpi alustavasti kysy-
mystä, ja sen jälkeen minä sain tilaisuuden esittää
joukkueenjohtaiille pyyntöni vapaaehtoisina ilmoittau-
tuneiden nimistä mahdollisimman pian. Samalla toi-
voin saavani kaikki tiedot vihollisesta, sen asemista,
muutoksista maastossa, siis kaiken, mistä saattoi olla
hyötyä tulevalle tehtävällemme. Saatoin luottaa ,tie-
toihin, sillä useimmat niistä tulivat miehiltä, jotka

itse olivat käyneet ko. tukikohdissa tai ainakin niiden
etumaastossa, jopa takanakin.

Iltaan mennessä sain tiedot vapaaehtoisista. Erityi-
sen iloinen olin ylikersantti Sepän sanoista hänen
oj entaessaan nimiluettelon:

- Kyllä meiltä l:ihtisi koko joukkuekin, mutta
täytyyhän sitä var,tiomiehiäkin jättää.

Pidin ylikersantti Sepästä erityisesti niinkuin kaikki
toisetkin. Hän oli tosiaan esimerkillinen ihminen ja
sotilas. Ei tupakoinut, ei käyttänyt väkeviä eikä edes
korviketta. Voimasanatkin olivat hänelle tuntematto-
mia tehostuskeinoja. Aina hän kuitenkin oli mukana

niin iloissa kuin suruissakin. Hän kieltäytyi useamman
kerran UK:hon menosta, mutta saavutti matkansa
pään joukkueenjohtajana Talin Mustamäen valtauk-
sessa 22.6.44. Tuo päivä olikin synkimpiä I/JR 6:n
historiassa.

Saatuani kaikki ilmoitukset minulla oli enemmän
kuin kaksi kertaa tarvittava miesmäärä. Ilmoittautu-
neet olivat melkein kaikki aliupseereita. Heitä siis oli
pakko karsia, koska kapteeni Kilpi ei antaisi irroit-
taa komppaniastaan samanaikaisesti kovin monta ali-
upseeria. Aliupseereista valitsin mukaani ainakin ker-
santti Hämäläisen, alikersantti M. Lehtosen, E. Veis-
tolan ja O. Poreman. He olivat minulle tuttuja ia
luotin heihin taistelijoina enemmän kuin itseeni. Tie-
sin näiden miesten olevan jotain paljon enemmän,
kuin mitä heidän sotilasan,onsa osoittivat,

Tämän jälkeen alkoi työn ja toimen kausi. Jo seu-
taavana päivänä tapasin luutnantti Honkaniemen. En-
nen aamun sarastusta hän oli varannut ensiluokkaisen
tähystyspaikan suuresta koivusta Aleksandrovkan ka-
sarmien ohi kulkevan kivitien varrelta. Muissakin sa-

man tien varrella olevissa puissa oli tähystäjiä, jotka
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ankeassa tihkusateessa merkitsivät muistiin kaiken
mahdollisen tulevasta toimintamaastostamme. Naruil-
la ylösvedetyistä pakeista he "aitiossaan" nauttivat päi-
r'än lämpimän ateriansa.

Turha liikkuminen oli ankarasti kielletty, sillä r'as-
tapelureillamme oli myös erittäin hyvä tähystysver-
kosto. Meidän lisääntyr'ä aktiivisuutemme olisi heille
saattanut paljastaa, mitä oli odotettavissa. Niinpä is-
tahdin puun juurelle ja merkitsin muistiin tärkeimmät
minua ja joukkuettani koskevat asiat, sitä mukaa
kuin "Sakeus" niitä puussa istuen ja tähystyksensä Io-
massa minulle julisti.

Tähystystulosten seulonta oikeutti päättelemään, et-
tei edessämme oleva venäläinen tukikohta 3 ollut jat-
kuvasti miehitettynä. Päivisin sieltä saatiin kyllä erit-
täin tarkkaa kivääritulta ja usein öisin pitkiä pikaki-
väärisarjoja ennen kaikkea "Kuusi"-tukikohtaamme.
Minkäänlaista liikettä ei sieltä kuitenkaan päivisin ha-
vaittu jatkuvasta, tiiviistä tähystyksestä huolimatta.
Tukikohtaani vastapäätä olevan eteentyönnetyn tuki-
kohta 4:n hallitsevana hahmona oli betonibunkkeri,
kaksikerroksinen yhdistetty tuli- .ia asuinkorsu. Sen ka-
tolla oli konekiväärillä ihanteellinen vaihtoasema.
Miehityksenä tukikohdassa oli todennäköisesti 2 .jouk-
kuetta vahvennettuina konekir'ääreillä ja kranaatin-
heittimillä.

Hyvissä ajoin ennen H-hetkeä saimme tietää, että
saamme mukaan lisäksi tulen.iohtoupseerin puhelinyh-
teyksineen ainakin alkutaipaleellemme. Samoin meille
alistetaan pioneereja Pion.P 23:sta Haapalasta sekä
lisäksi Lin.P 3:sta 2 paarikuntaa varakanlajineen ali-
upseerin johdolla.

Tehtävämme kiteytyi tukikohta 3:n tuhoamiseen ja
vangin sieppaukseen. Nyt tuli eteen lähtökohdan mää-
rääminen. Kuten kartta osoittaa, olisi lyhin tie ollut
"Kuusi"-tukikohdasta käsin, mutta taitava johtajam-
me, luutnantti Honkaniemi sanoi:

- Ei pojat, - - tana, ei lyhin tie aina ole paras
tie sodassa.

Kuten kaikki "kuutosen" miehet varmaan muista-
vat, oli luutnantti Honkaniemi noihin aikoihin melko
Iahjakas käyttämään kaikenlaatuisia voimasanoja. Rat-
kaisunsa oli varmasti oikea, ja niin lähtökohdaksemme
tulikin lohkomme oikea raja, josta tosin matkamme pi-
teni, mutta samalla yllätysmahdollisuutemme ja oma
turvallisuutemme paranivat melkoisesti. Emme vielä
tässä vaiheessa osanneet kuvitellakaan, minkälaista
harmia ja tuskaa meille tulisivat vihollisen miinoituk-
set tuottamaan. Elokuu kallistui jo loppuaan kohti,
kun vihdoin tuli odotettu tieto lähdöstä: "24.8.43
illalla kokoontuu Osasto Honkaniemi kasarmien pesu-
larakennukseen klo 19.30".

Tulipa kiirettä. Kävin vielä henkilökohtaisesti jouk-
kueissa tapaamassa mukaan lähteviä ja kertaamassa
tehtävän suorituksessa varteen otettavia seikkoja. So-
vimme kersantti Hämäläisen kanssa, että myös hän
huolehtii suunnistamisesta, vaikka Honkaniemi olikin
määrännyt varsinaisen suuntaryhmän jääkäreistään.
Varovaisuutta sanotaan hyveeksi, ja tiesin Hämäläisen
erittäin taitavaksi suunnistajaksi.

Vierähti pitkälle 24. päivän aamuun, kun vielä kello
l0 maissa päätin hieman torkahtaa. Sovimme lähettini,
korpraali Jussi Peltosen kanssa siitä, ettei minua he-
rätettäisi missään tapauksessa ennen kello 16. Aina ei
kuitenkaan käy niinkuin sovitaan, ei ainakaan sodassa.
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Jussi oli poistunut joillekin asioilleen, ja toiset kor-
sussa olevat eir'ät tienneet määräyksestäni mitään. Sil-
loin työntyi korsuumme sotamies Uuno Välinen, eräs
mukaanlähtijöistä. Hän oli vähemmän sotilaallinen pu-
keutumisessaan ja käytöksessäänkin, mutta hyvä ja
rauhallinen sotilas. Erikoista hänelle oli unien näke-

Stl-kua

lskuososton hyökköystö volmisteltcesso suoriiettiin tork'koo töhys-
tystä puuhun rokennetusto töhystyspoikosto. Kuvo Aldksondrovkorr
rintomolohkolto



minen, ja nyt hän ryhtyi, kuten korpraali Keinola
myöhemmin kertoi, tönimään minua olkavarresta, se-
littäen nähneensä unia, että "myö molemmat haavo-
tuttaa viel kerra, mut se ei tapahu täl reissul". Kun
hän ei saanut minulta vastaustå, hän lähti menemään
mutisten itsekseen: "A mie mään heittääksee kans vä-
hä pitkällee. Ens yön täytyy olla pirtee."

Kello 16 Jussi sopimuksemme mukaan herätti mi-
nut. Tarkistimme vielä kerran kaiken, ettei mitään
mukaan otettavaa ollut unohtunut. Siinä lähtökorvi-
ketta juodessani kirjoitin vielä muutaman rivin lisää
kirjeeseeni, joka minulla aina oli varalla, jos sattuisi
käymään huonosti. Oman komppaniani miesten ko-
koontuminen tapahtui hyvissä ajoin ennen määräai-
kaa omalla komentopaikallamme. Tarkastelimme siinä
vielä toistemme varusteiden kiinnitystä, mutta mat-
kakuume oli jo tarttunut, ioten jonomuodossa lähdim-
me edelleen kohti pesularakennusta. Vielä kuului ta-
kanamme kapteeni Kilr.en huudahdus:

- Muistakaa pojat, ensimmäinen komppania! -Se oli sotilaalle r.elvoite sekin ,ja kunnia myös, saada
palr.ella ensimmäisessä komppaniassa.

Lähestyessämme pesularakennusta huomasin yllätyk-
sekseni komentajamme, er.ersti T. E. Ekmanin olevan
myös siellä. Luutnantti Honkaniemen määräyksestä
ohjattiin miehet suorxan rakennukseen ja itse kiireh-
din ilmoittrutumaan er'. Ekmanille. Rykmenttimme
komentaja oli ryhdiltään ja koko olemukseltaan kun-
nioitusta herättär'ä sotilas. Hänen suhtautumisensa alai-
siinsa vaikeiden läpimurto- ja etenemistaistelujen ai-
kana oli sianut jokaikisen hänen johdossa olleen mie-
hen kiitoksen. Ekman joutui siirtymään vuoden 1941
lopulla vaativampiin tehtä\'iin prikaatin komentajaksi
Itä-Kar,ialaan.

Eversti Ekmanin käskystä siirryimme sisään pesu-
Iaan samanaikaisesti, kun mukaan lähter.ä tykistöluut-
nantti ilmoitti tulenjohtoryhmänsä hänelle. Luutnant-
ti oli rehdin näköinen ja varmasti ammattinsa taitava

mies. Lin.P 3:n miehet olivat tulleet jo aikaisemmin,
joten olimme kaikki koolla ja vahvuutemme oli tuol-
loin kokonaisuudessaan 3 upseeria sekä i4 aliupseeria
ja miestä. Osastomme jakaantui myöhemmin matkalla
tilanteen muuttuessa kahtia.

Pesulan sisään oli tuotu pari petromaksia, jotka
kirkkaasti r.alaisivat valtavan suurta holvimaisella ka-
tolla varustettua huonetta. Eteemme oli levitetty toi-
mintamaastostamme suuri karttaluonnos, jonka luo
nyt asettui partiomme johtaja, luutnantti Honkaniemi.
Hän kävi vielä kertaalleen läpi kaiken mahdollisen tu-
levasta tehtä\,ästämme salaamatta millään tavoin sen
vaikeutta ja vaarallisuutta. Eversti Ekmanin puhuttua
muutamia sanoja ja toivottaen meille onnea tehtäväs-
sämme minulle jäi elävästi micleeni hänen vielä pe-
räämme huutama lauseensa: "Miehet, muistakaa, älkää
iättäkö toverianne pulaan minkäänlaisessa tilanteessal"

Vielä vetäistiin viimeiset kiihkeät savut tupakasta,
ja niin olimme matkalla kohti lohkomme ra.iaa, josta
irtaantuminen omista asemistamme tulisi tapahtumaan
ja jossa pioneerit.olivat jo etukäteen tekemässä aukko-
ja omiin miina- ja ansakenttiimme.

Eversti Ekmanin erottua meistä mennäkseen tj-paik-
ka "Lyhtyyn", missä hän vietti koko seuraavan yön,
Honkaniemi pysäytti meidät kivitien ylitettyämme ,ja
ennen yhteyshautaan Iaskeutumistamme. Hän halusi
"omin sanoin" sanoa, miten tärkeätä oli ehdottoman
hil jaisuuden noudattaminen.

Hänen lopetettuaan kuului vaisu ääni kysyr,än:
_- Tokko suop pierasta?
Honkaniemi kuuli sen ja riemastui tuosta sekä oi-

kein pohjalaisittain tiuskaisi:

- Voi veljet, mul' on korsulla puoli tynnörillistä
ten'aa ja joka "sen" teköö, niin minä omakätisesti
tulen. . .

Mieliala oli joukossamme mitä parhain, ja jonossa
lähdimme pujottelemaan kapeata yhteyshautaa pitkin
lähtöpaikkaamme kohden.

Kersontti Louri Hämälöi-
nen Aleksondrovkon ose-
misso
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kounistoo koteio
Juuri JOKERillo mooloominen on todello voivotonto

- jc volmistd syntyy heti. JOKER muodostoo silkin-
himmeön jo pesuo kestövön pinnon jo se köy rop-
pous-, kuituleyy-, topetti- ym. pintoihin. JOKERin 20

vokiovörisävyd jo 38 kontosövyö torioovot löhes
roiottomot sövytysmohdollisuudet.

Pyytäköö vörlmyymölöstä llmoinen oppoomme
"Kounlsto mooloten"
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portoikkoihin yms, konnottoa volito

PESTO
semigloss
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Heti asemasta irroittautumisen jälkeen ryhmityim-
me este- ja miinakenttiemme ulkopuolella etenemis-
muotoon, joka oli avoparijono, väliä n. 10 m. Edessä
olivat pioneerit ja suuntaryhmämme. Jonojen välissä
eteni osastomme johtaja ja tykistön tulenjohtaja sekä
paarikunnat. Oikeanpuoleista avojonoa veti ylikersant-
ti Lumento ja vasemmanpuoleista minä. Lumento oli
Rymättylän poikia, railakas ja yltiöpäisen rohkea-
Eräällä toisella reissulla vuonna 44 hanen kohtalok-
seen tuli astuminen miinaan, jolloin hän menetti toi-
sen jalkansa. Jonossamme, heti takanani, seurasi ker-
santti Hämäläinen, joka tarkkaili suunnassa p1'syrnis-
tämme, ja hänen takanaan askelparin laskijat.

Ennen asemasta irtaantumistamme oli omasta tuki-
kohdastani kello 21.50 noussut viimeinen valoammus.
Senjälkeen oli ehdoton kielto valoammusten käytöstä
koko lohkollamme.

Maasto, jota etenimme. oli ojittamalla kuivattua suo-
ta. Se oli todennäköisesti palvellut kylän karjan lai-
dunmaana, mutta oli näinä sotavuosina villiintynyt
kasvamaan puolen metrin mittaista suolaheinää ja sen
ojanpenkat pientä pajukkoa.

Noin 100 m edettyämme kuului takaamme jotain
hälyttävää, ja osastomme maastoutui heti. Kuuntelim-
me. Ei mitään, ei risahdustakaan. Honkaniemi antoi
merkin matkan jatkamisesta.

Sää oli meille paras mahdollinen. Lier'ä vastatuu-
li antoi mahdollisuuden tehdä hajusta, kuten esimer-
kiksi mahorkasta, havaintoja. Raskaat, matalalla len-
tävät syyskesän sadepilvet olivat peittäneet taivaan.
Edellinen päivä oli ollut myrskyinen, samoin kulunut
päivä, mutta iltaan mennessä oli tuuli vaimentunut.
Se oli kuivattanut sateen j'å|j1ltd. maaston, ainoastaan
ojissa oli vettä tavallista runsaammin.

Tuskin olimme edellisestä pysähtymisestämme eden-
neet paljoakaan, kun kuulimme taas ääniä jälkiporu-
kasta. Nopea ja äänetön maastoutuminen. Tieduste-
luihin ei takaa tullut selvää vastausta. Honkaniemi
Iähti ottamaan asiasta selvää. Samoin minäkin lähdin
äänettömästi jononi jälkipäätä kohti. OIin noin puoli-
välissä, kun kuulin jonkun kuiskaavan:

Aleksondrovkon puolustuslohkollo oli mooslu yleensö olovoo ry-
tei,kköii toi poiupensoikkoo kosvovoo suoperäistö voiniotE. Ase-
mien tokono olivot Aleksondrovkon kirkon rouniot.

SA-tuoa



Vol'keosooren j,o Aleksondrovkon niihin puolustusosemiin, iotko
olivot vihollisen völittömön tulen oloisio, oli jöriestetty esteitö
esponioloi,sisto rotsuisto jo piirk'ki,lon,ko,lieriöistö. Toustollo näkyy
venälö i'sten luiosti vorustomo mä,ki

- On kai ottanut rohkaisua.
Tajusin sanoien tarkoituksen ja suutuin silmittö-

mästi. Tiesin Honkaniemen suuttuvan vielä hurjem-
min ja kiiruhdin nopeasti tarkoituksenani rauhoittaa
tilannetta. Näin jälkeenpäin ajatellen luulen, että jos
olisin ehtinyt syyllisen luo ensin, olisin suuttumuk-
sellani pilannut varmaan kaiken.

Edetessäni joku tarttui jalkaani pysäyttäen minut.
Samalla hetkellä kuulin Honkaniemen rauhallisen ää-
nen aivan läheltäni:

- Ootkos sä kelmi juonut?
Katkonainen ääni takelteli vastausta:

eei... hiu. .caa... kamfferttia. .

- Älä . . .tana puhu p. . .aa, miks' et ottanut lysoo-
lia, kuului Honkaniemen pakoitetun rauhallinen ääni
sanovan ja jatkoi:

- Nyt alat suunnistaa kohti koti-Suomea, voi vel-
jet, jos sieltä kuuluu inahdustakaan, niin tulet var-
masti muistamaan sen ikuisesti. Mies oli Lin.P 3:sta
toiseen paarikuntaan ilmoittautunut mies, joka oli
erehtynyt etsimään rohkaisua väärällä ,tavalla. Miehel-
lä oli ihmeellistä onnea paluumatkallaan, koska saa-
pui ehjänä omille linjoillemme, mutta joutui tietysti
myöhemmin vastaamaan tekosistaan. Meitä oli siis yksi
vähemmän, mutta onneksemme oli asia selvinnyt jo
näin varhaisessa vaiheessa. Turhaa ajanhukkaa koitui
tästä tietysti, vaikka aika ei ollutkaan meille rahaa -se merkitsi paljon enemmän - elämää.

Etenemisemme jatkui nyt ilman pysähdyksiä, ja
saavutimme pian ojan, jonka samaistimme kartoil-
lamme esiintyväksi purolinjaksi. Ojassa virtaavan ve-
den määrä ja ojan syvyys pettivät meidät pahemman
kerran, vaikka emme sitä tuolloin huomanneetkaan.
Honkaniemi lähetti tunnustelijat pioneerien mukana
eteen etsimään kosketusta ns. "Räjäytettyyn bunkke-
riin", joka oli meidän kiintopisteemme ja ensimmäi-
nen tavoitteemme.

Åika kului, ja tunnustelijat toisensa jälkeen saapui-
vat ilmoituksin - ei kosketusta. Olimme tähän men-
nessä noin 300 m matkaan käyttäneet pitkälle toista
tuntia. Laskeuduimme Hookaniemen kanssa suojaavan
ojanpenkan taakse, ja toisten suoiatessa hän uskalsi
himmennetyllä taskulampullaan tutkia karttaa. Kaikki'
piti paikkansa. Meidän täytyi olla aivan bunkkerin vä-
littömässä läheisyydessä. Suuntamme oli ollut ehdotto-
masti oikea. Åskelparit antoivat myös vastaukseo: ta-

Suosittu tolvinen
hiihtokeskus

Voltion hotellissq
yhtyy nykyoikoinen
polvelu historiolli-
sen perinteen luo-
moon viihtyisyyteen.

IMATRAN
VALTION HOTELLI
PUH. IMATRA 1201
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t voitteessa! Vielä kerran liihtivät tunnustelijat liikkeel-
le. Meidän oli löydettävä kiintopisteernme, muutenhan
törmäilisimme kuin päättömät kanat, sinne sun tänne.

Silloin Honkaniemellä sytytti. Meillähän on puhe-
linyhteys tulenjohtopaikka "Lyhtyyn". Hän otti sinne
yhteyden. Neuvottelun jälkeen päädyttiin seuraavaan
ratkaisuun: "Lyhty ottaa yhteyden lähtökohtaamme
sekä "Kuusi"-tukikohtaan, joista molemmista ammu-
taan valoammus, ja kun me ilmoitamme kompassilu-
kemat "Lyhtyyn", niin saaduista lukemista "Lyhty"
voi määritellä paikkamme tarkasti.

Honkaniemi määräsi viisi kompassimiestä ottamaan
lukemia, ja kaikille annettiin määräys suorittaa tark-
kaa tähystystä valorakettien aikana. Aika kului ja
"Lyhty" ilmoitti:

- Kolmen minuutin kuluttua valoammus lähtö-
kohdastanne ja 5 minuuttia sen sammumisesta valo-
ammus "i(uusi"-tukikohdasta 

- kuuntelen.
Hermostunutta odotusta, ja kymmenet silmäparit

olivat valmiina tarkkailemaan kaikkea ympärillämme.
Kuului vaimea poksahdus, ja hiukan ennen lakipistet-
tä syttyi ammus valaisten maastomme häilyvien var-
jojen sekametskaksi. Silmämme yrittivät tunkeutua pa-
jupensaiden Iäpi etsien epätoivoisesti kohdetta. Mutta
valo himmeni, putosi maahan ja sammui. Ei näköyh-
teyttä. Sama tiedoitus joka suunnalta. Kompassiluke-
ma oli toki saatu ,ia ilmoitettiin "Lyhtyyn". Vielä ki-
duttavat 5 minuuttia. - Nyt! Valo kaartui kauniisti
meidän suuntaamme, mutta ei näköhavaintoja, ei mi-
tään. Ympärillä r'ain läpitunkematon pimeys. Saatu
lukema ilmoitettiin kuitenkin "Lyhtyyn", ja Honka-

niemi jäi kuuntelulle. - Pian kuului hänen pettynyt
äänensä sanovan: ". .kiitos. . yritämme vielä. . ilmoi-
tan.. loppu." Tämän vuoksi kysäisin:

- Mitä ne sanoivat?

- Olette juuri bunkkerin välittömässä läheisyydes-
sä, lukemien mukaan bunkkerin sisällä.

Teki mieleni huutaa: "Älkää valehdelko", kun Hon-
kaniemen humoristinen kysymys palautti minut tasa-
painoon: "Jos ne p.. .t on varastannu sen7"

Taas lähtivät tunnustelijat eteen, sivuille ja osin
taaksekin. Jos kului aikaakin, niin onni näytti suosivan
meitä sysimustassa yössäkin. Edestä palaavat tunnuste-
lijat ilmoittivat:

-.- Bunkkeri suoraan edessä, purolinjan takana,
matkaa vajaat 5O metriä.

Ylitimme puron, joka oli tosiaan selvä puro ja
seisoimme bunkkerin välittömässä läheisyydessä, näke-
mättä sitä, mutta tietoisina siitä, ettei sitä ollut varas-
tettu. Kello oli edennyt pitkälle yli puolenyön.

Tässä r'aiheessa oli meillä jo täysin varma tietoisuus
siitä, ettei tukikohta 3 ollut miehitetty. Honkaniemi
ilmoittikin siitä "Lyhtyyn", josta tuli eversti Ekmanin
uusi käsky:

- Tutkittava mahdollisuuksia tukikohta 4:n tuhoe-
miseksi ! - Tämä antoi meille vapauden tehdä sen,
minkä Honkaniemi oli pukenut sanoiksi: "Painutaan
takaovesta tukikohta 4:äå.n. Takaovestahan kuokka-
vierahat tavallisesti menöö." - Mutta se takaovesta
kulkeminen ei ollut niin yksinkertaista kuin saattoi
ehkä olettaa.

(Jatkuu n:ssa l/64)

Uuno illettlnen

TÄMÄ tapahtui Kuhmossa Kilpelänkankaalla talvi-
sodassa tammi-helmikuun vaiheilla.

Yksikkömme oli ollut aikaisemmin Hukkajärven
maastossa kenttävartiossa varmistuksessa, mutta Doli-
nin venäläisen hiihtoprikaatin hyökätessä sen oli ol-
lut pakko siirtyä taempiin, maastollisesti edullisempiin
asemiin. Joukossamme oleva kersantti Kukkonen, jos-
tain Rauta'r,aaran puolesta, oli riisunut päällystakkinsa
ja laittanut sen kuormastoon kyetäkseen nopeammin
liikkumaan ryhminensä sivustoilla ja partiossa. Kuor-
maston ajomies oli kuitenkin keventänyt hänkin ajok-
kinsa kuormaa ja heitellyt mielestään toisarvoista ka-
maa tien sivuun. Siinä oli mennyt myös alikersant-
timme päällystakki, ja sen taskussa oli ollut hänen
ryhmänsä Iuettelo.

Siirrettiinpä yksikkö sitten Kilpelänkankaalle Kuusi-
jokilinjalle, jossa vihollisen painostus oli tunnetusti
ankaraa. Kaiken muun lisäksi se käytti myös propa-
ganda-asetta varsin ahkerasti. Voimakkaiden kova-
äänisten välityksellä se jauhoi myös joka yö tunnin
ajan tunnettua virttään haukkumalla ensin maamme
hallituksen ja sodanjohdon sekä lausui lopuksi kau-
niita sanoja antautumisesta ja vankien hyvästä kohte-
lusta.
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Yiivytystaistelua
Eräänä yönä vihollinen kertoi myös edellämainitun

alikersantti Kukkosen ryhmineen päivineen antautu-
neen vangiksi ja varmemmaksi vakuudeksi luetteli
kaikki ryhmän miesten nimetkin.

Tämän kuuli alikersantti Kukkonen, harvapuheinen,
"oekee immeinen" sodassakin, työntyi touhulla kor-
suumme ja purkautui:

- Kuulittako työ ? N1't se p-na vasta valleen lao-
kas. Minä siellä r'ankinal Se hevosmiehen pahuus,
sehän se kävi viivytystaistelua sillä piällysnutulla, ja
viskas sen sinne tielle sitä varten, jotta kahteloopahan
se sitähii siellä aekasa, jotta hän ennättää karkuun
kaakillaan. Sen taskussa kun olj se ryhmäluettelo, niin
sen se nyt siellä luki. Voe sen korvennettava - -. Kun
minä ies tavottasin sen vietävän hevosmiehen - -. Mi-
nun pittää het kirjuttoo äetille. Heän se jos soap tuon
vielä tietee - -. Ja huutaahan se vanjan mokoma sen
tok moalimalle sillä ratijolla - - -.

Näin hän touhusi, kirjoitti äidilleen, rauhoittui ja
palasi vartiopaikalleen.
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Ensio Nikulo

Joukkojen keskitystö Korjolon kcnnokselle
YH:n oikono 1939

FORSSASTA pojat me kotoisin ollaan!
Näin lauloimme lokakuun 10. päivänä lpJp, kun

härkävaunuissa matkustimme Forssasta Hämeenlin-
naan. Kuuluin eversti I. Karhun komentaman JR
15:n III pataljoonaan, joka oli kauttaaltaan hdmd'-
läistä soturiainesta. Varsinkin Tammelan pitäjä oli
vahvasti edustettuna.

Sodan tuloa uumoiltiin ja puolusvoimiin kuulumis-
tamme kuvasivat hyvin rasvatut kiväärit ja sivi:lipää-
hineisiin kiinnitetyt sinivalkoiset kokardit. Lapiot,
kuokat ja kanget taas edustivat kulttuurisäätyämme,
olimmehan maanviljelijöitä. Sotaista tunnelmaa tehos-
tivat junan katoille asetetut konekiväärit.

- Pulujako ne noillr aikovat räiskiä, r,iisasteli joku
vakavaa tilannetta aavistamaton matkamies, joka ei
käsittänyt, että herrojen nenät haistoivat sodan kat-
kun helpommin kuin tavallisen rivimiehen syysnu-
hainen nokkavärkki.

Hämeenlinnassa rykmentti sai lisää varusteita, saa-
tiin myös hevosia, kenttäkeittiöitä ynnä muita sota-
välineitä. Sitten "yyhoo" jatkui, siirryimme Karjalan
kannakselle ja marssimme Kämärältä Summrn kylille.
Nyt oli raiaa vartioitava lujemmin kuin koskaan, ja
sen vuoksi myös kiireimmin vahvistettiin kaikkia puo-
lustuslaitteita, korsuja, pesäkkeitä, tankkiesteitä ja
taisteluhautoja. Niin kului aika, kunnes marraskuun
viimeisenä rävähti sota.
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JOUDUIN HYörKÄYS-
VAUNUN MAHAN ALLE

Edestä Kaukjärven ja Perkjärven suunnilta alkoi
kuulua taistelun melskettä ja räjähdyksiä, alkoi kajas-
taa tulipaloja. Vihollisen viivyttäminen päättyi 6.12.,
ja sen joukot syöksyivät panssareineen asemiamme
vastaan. Aamuyöllä 7.12. vihollinen jo valtasi yllättäen
Summan etuvartioaseman.

Taistelun alusta lähtien jouduttiin uuvuttavaan
kamppailuun vihollisen hyökkäysvaunujen kanssa, ja
tässä oli niillä huomattava yliloima, koska joukoil-
tamme puuttuivat varsinaiset panssarintorjunta-aseet.
Käytettävissä olevat aseet, polttopullot ja kasapanok-
set, olivat kuitenkin niin tehokkaita, että ensi päivästä
lähtien tuhottiin niiden avulla lukuisia panssareita.

lltyöskin vihollistykistö paahtoi niskaamme erisuu-
ru:sia kranaatteja, niin vimmatusti, että 19.12. men-
nessä olivat oksat poissa puista kuin suutarin joulu-
kuusesta.

Puhelinyhteydet olivat alituiseen poikki. Niitä kat-
koivat alueella liikkuvat miehet, k;anaattien sirpaleet
ja täysosumatk:n. Lähdin korpraali Viljo Hakalan
kanssa tästä syystä r'ikapartioon l).12. ja juuri silloin
vihollinen hyökkäsi noin sadan tankin tukemana alu-
eellemme.

Juoksimme yhieyshautaa pitkin taisteluhautoja koh-
ti, kun näimme usean hyökkäysvaunun ylittäneen etu-
maiset asemat. Vasemmalla meistä roihusi eräs noista



teräshirmuista täydessä liekissä. Sen takaa vilahti liik-
keelle kolme vihollista, jotka yrittivät paeta omiensa
luokse. Muistan, etteivät päässeet, koska heitä tuli-
tettiin usealta taholta.

Samalla hetkellä havaitsinkin puhelinlinjassa vian
ja ryhdyin sitä korjaamaan. Korpraali Hakala huusi
heti varoittaen:

-_ Varo, tankki tulee !

Tankki se olikin. Iso, rasvaa tihkuva koppakuoriai-
nen oli jo aivan nokkani edessä. Näin korpraali Ha-
kalan hyppäär'än kranaattikuoppaan. Puhelinlankojeni
yhdistäminen keskeytyi, ja pudotin itseni 1,h1sy5hxr-
taan vihollistankin syöksyessä ajamaan ylitseni - . .

Yhteyshauta oli kapea, sen seinät olivat tuetut
melko lujasti, ja kun ne lisäksi olivat vahvasti jääty-
neet, ne kestivät panssarien painon eivätkä sortuneet
kokonaan päälleni. Peityin kuitenkin telaketjujen
työntämän jäätyneen maan ja lumen alle. Kiväärin-
lukon tappi alkoi painaa rintaani, koetin kiskoutua
pois painon ilta ja sainkin pääni esille. Kauhukseni
totesin silloin, että panssarivaunu oli pysähtynyt sil-

JR I5:n komentoio, eversti l. Korhu

Toisfeluosemisso Summon rintomcllq iou'lukuusso I939

***

KEMIA VALLOITTÅA MÅAILMå,A

Everstiluutnantti Pärmi istui junassa. Osastoon as-
tui koppavan näköinen saksalainen upseeri ja istuu-
tui levittäen ympärilleen voimakasta hajuveden tuok-
sua. Kun hän alkoi lisäksi viilata lakattuja kynsiään,
Pärmi ei osannut olla huomauttamatta vieressään istu-
valle suomalaiselle:

- Duoda, duoda, kemia valloittaa maailmaa duoda.

STADIN PEESTOSSA

Kevyt patteristo 10:n tulenjohtopaikalla Juksovassa
tulkitsi tykkimies Taipale tulenjohtajan tylipyynnön
patteriin seuraavasti :

- Hei, kundit, stikatkaa pari knakua tohon van-
haan mestaan! Siella venttaa handullinen sloboja! Pan-
kaa töpinäksi, ettei ne ennätä smiitaa vek!

JOUKKOSIDONTAPAIKÅLLA
Eräs sotamies, joka oli pinnari tyypiltään, yritti saa-

da vapaata palveluksesta valittamalla, että selkä ja
sivut olivat äkkiä tulleet kipeiksi. Lääkäri pani hänet
tekemään voimisteluliikkeitä ja taivutusliikkeitä mo-
neen suuntaan:

- Teillä eivät ole sivut eikä selkä kipeä, Te pin-
naatte, näen sen selvästi...

- Sitten minulla on ainakin vatsa epäkunnossa.
Sitä Te ette näe, herra tohtori . . .Summon toisielumoostoo
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Summon rintomrllo Iiikkui tolvisodon oikono vihollisen hyökköys
vounujo suurin ioukoin

Iaksi yhteyshrudan ylitsc, ja makasin tuon sillan allir
pääsemättä liikkumaan mihinkään päin.

Samassa tuo vaunu alkoi ampul. Se nytkähteli am-
muntansa rytmissä, ja lisää hiekkaa valui päälleni.

En tiennyt, miten toverini, korpraali Hakalan oli
käynyt. Uskoin pahimpaan ja olin vtlmis siunlamaan
itsenikin kcntällä hautautnneena. Kir'äärinlukon nuppi
painoi 1,hä rintaani, olin tukehtul kauhustir, ja keuh-
koni haukkoivat öljyn katkuista ilmaa.

Olin varmrr siitä, etten selviydy' tilanteesta. Kauhua-
ni lisäsi myös pelko, että suomalaiset nakkaisivat
polttoainepullon yläpuolellani räiskir'än tankin nis-
kaan. Se olisi varmir tuhoni, paahtuisin kuoliaaksi
tukalassa tilassani, kun palava öljy valuisi päälleni.

Koetin riuhtoa itseäni vapaaksi. Paino alaraajoissa-
ni oli valtava, enkä r'oinut liikuttaa kuin r'ähän va-
senta kättäni. Pyyhkäisin silmilleni valunutta hiekkaa
pois ja kuuntelin puolittain tiedottomana, kun hyök-
käysvaunu Iasketteli sarjo.jarn.

Kuinka kauan lienen maannutkarrn hin'iön mahan
alla. Aika oli pysähtynyt. Kuulin ammuntaa ja huutoa.
Oli hiljaisuutta, oli kamalaa meteliä. Ehkä menetin
tajuntanikin tuokioksi. Vaikka oli tulipalopakkanen,
hikoilin tuskasta ja pelosta. Riuhtaisin vasenta jilkaa-
ni ja tunsin, että saappalrni irtautui. Tilanteeni tuntui
aivan epätoivoiselta.

Silloin panssarivaunu liikahti. Scn telaketjut möy-
rivät jäätynyttä kamaraa, ja silta I'läpuoleltani katosi.
Poistuessaan se pudotti päälleni suuren lisäannoksen
mullansekaista lunta. En tiennyt mitään tilanteesta.
Oliko alue vihollisen hallussa, r'ai oliko hyökkäys
torjuttu. Vastauksen sain tähän virstir tuokion kestä-
neen tajuttomuuden jälkeen. Tunsin, kuinka minua
irroitettiin haudan loukosta esille ja kiskottiin vyöstä-
ni. Tunsin vapautuvani painosta. n.rutta pidin silmäni
suljettuina. En rohjennut katsoa, koska en ollut varma
siitä, olivatko esiinkaivajani omia r,ri vihollisia. Vasta
kun kuulin puhuttavan maakuntirni murretta, tiesin
olevani turvirssa.

i; lrlil
d,:.i.,si:,,

tifao ': I

Joku kuului sanovin:
- Nikule poik se ol ja elää, r'aik on ko kuollutl

Avasin silmäni. Näin tuttuja naarnoja, p.rrtaisia,
mutta hymyileviä l'orssan ja Tamrnelan poikia. Koho-
sin istumaan ja kysf in:

- Jok sc meni . . . se tankkiT
. - Jo meni, selittir'ät pojat. Monta käryää tuhot-

tuna. Ei ne moneen päir'ään yritä.
Tykistö pehmitti aluetta. Siihen oli totuttu. Minut

talutettiin korsuun n:o 6. Siellä sain kuulla, että korp-
rlali Hakirla oli haavoittunut lier'ästi. Ennen sidonta-
paikalle menoaan hän oli ilmoittanut. että minä olin
jäänyt hyökkäysvaunun alle, joka oli minut ruhjonut.
Kun tillnr.rc oli selvinnyt, pojat olivat lähteneet etsi-
mään jäännöksiäni ja löytäneet m;nut mainitusta ase-

mastani,,iossa olin ollut suunnillcen puolen tunnin
ajan. Rinnassani oli mustelma, kir'äärinlukon nupin
painama jälki. N{uuten olin kunnossa ja sotanikin oli
loppuajan tavallista sotaa - Sumt.nan sotaa, josta ei

ole mielestäni muuta kertomista.
Tuo hyökkäysvaunu, jonka mahan alla makirsin, teki

sodastani sellaisen, että kerrottuani tämän olen kcr-
tonut kaikki - tai ainakin sotani jännittävimmän
tilanteen.

Mutta kyllä ne Forssan ja Tammelan pojat kokivat
jännittär,ämpiä hetkiä. Niistä kertovat sankerir',rinr-
jaristien taajat rivit kirkkopihoisslrmme lrorssan ynt-
päristöpitäj issä.

Toi mitukselle soopunutto kiriol I isuutto

- 
[sa Anttala: VIIMEINEN PARTIO,

Kirjayhtymä, Helsinki 1963

- l(s512n Vilkuna ym: VAALIEN VÄLISSÄ,

poliittisia kaskuja, Kirjayhtymä, Helsinki 1963
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Poovo l. Kuittinen

TALVISODAN Uomaan rintamalla taistelut vain kiih-
tyivät ennen rauhan tuloa uusien vihollisdivisioonien
ja uuden sotamateriaalin vyöryessä rajan yli.

Hevosmies Hara oli komennettu vänrikki Haatajan
komppanian toimitusjoukkueesta hevosineen vänrikki
Purasen teltalle Arttusenmäkeen tehtävänään kaatunei-
den ja haavoittuneiden kuljetus etulinjoilta taakse-
päin. Hara joutui suorittamaan muitakin ajotehtär,iä,
etupäässä korsuhirsien ajoa Prokkosenmäessä, jossa
hirsien ajo oli suoritettava yöllä pimeän turvin, sa-

moin kuin korsujen rakentaminenkin. Usein hän vii-
pyi näillä retkillään yökausia ja lepäili sitten päivällä
Purasen teltassa. Samalla hän syötteli hevostaan, joka
tylsän piittaamattomana seisoi katetussa poterossaan
kiven takana ja rouskutteli joskus eteensä saamiaan
vähäisiä rehuannoksia.

Vole kuollut
Prokkosenmäestä on kuulunut keskeytymätön tais-

telun melu. Sieltä oli juuri tullut taistelulähetti ilmoit-
tamaan, että konekir'äärijoukkueen korsuun oli sattu-
nut täysosuma. Joukkueenjohtaja käskee sairaskulje-
tusajoneuvon tulla viivyttelemättä paikalle.

On kaunis kuutamoiltr. Hara pukeutuu huolella
armotonta pakkasta vastaan vetäen päänsuojuksen ja
turkislakin visusti korvilleen. Hän ei tapansa mukaan
pidä kiirettä, \raan istuutuu nytkin hetkeksi puupöl-
kylle kaminan lähelle, ja kaivaa päällystakkinsa hi-
hankäänteestä tupakan ja sytyttää sen kaminasta otta-
mallaan hehkuvalla kekäleellä.

Rumputuli jymisee yhä Prokkosenmäkeen.

- Ajomies Haran on lähdettävä nousevaan ukon-
ilmaan ? mainitsee Puranen osarottavasti.

- A. . .a. . .arlvilla on aina hu. . .hu. . .huono tuurli.

ISBD3SA TB8§Ttr8,8
- trriehet kertovat

Sotom u istoyhd istys r. y:n
B. vuosikerto '1 964

Ti loush into 7 m k

I Kunniakkaita sotamuistoja I Kohtalokkaita tuokioita
I Sankaripoikien tekoja I lännittäviä hetkiä I Pirteitä
sotakaskuja I Historiallisia tapahtumia I Maanpuolus-
tuskysymyksiä

Löhettököö tilouksenne töhön numeroon liitetyllö tilouskortillo.
Voitte tiloto lehden myös postisto jo osiomiehiltö
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Lukiiaimme huomioon !

KANSA TAISTELI-lehden viime nume-
ron tälle sivulle oli ikävän erehdyksen
kautta tullut mainosilmoitus eräästä mo-
raalisesta vastuusta välittämättä julkais-
tusta »Sissiluutnantti» nimisestä kirjasta,
jossa valheellisia kuvauksia kyhäilemällä
on heitetty karkeita solvauksia sodissamme
toiminutta lottaiärjestöä kohtaan.

Lehtemme haluaa jyrkästi korostaa, että
se pitää tuollaisen siveettömän kirjoittelun
ja sen julkisuuteen saattamisen tuomitta-
vana ja vastuuttomana. Tiedämme, että yli
sataantuhanteen nous e v at Lotta S värd- j är-
iestömme jäsenet, jotka palvelivat niin tal-
vi- kuin jatkosodassakin erilaisissa, usein
mitä vaikeimmissakin tehtävissä rintamalla
ja sen takana,olivat kauttaaltaan isänmaal-
lisia ja uhrautuvia naisia. He ansaitsevat
kaikkien kunnioituksen.

Sotamuisto-yhdistys r.y:n
hallitus

Ku. . .ku. . .kuolema istuu aina vierlelläni kuskilau-
dalla, änkyttid. Hara ja tassuttelee mustissa pitkävar-
tisissa huopasaappaissaan teltasta ulos.

Pakkanen on kiristynyt, ja reki natisee kiteisessä
pakkaskelissä hevosen madellessa laiskasti eteenpäin
kohti etulinjaa, silld, hevonenkin näyttää vaistoävan
etulinjan vaarat eikä pidä kiirettä. Åjomiehen on ai-
na välillä tartuttava kin.eeseen raivatakseen tykistö-
keskityksessä tien yli kaatuneita puita. Huoltotie on
viime aikoina käynyt kuoppaiseksi lakkaamattomissa
pommituksissa, ja reen jalakset karahtelevat sirpalei-
hin, joita on paikoitellen kasoissa pitkin tietä. Hän
saapuu viirnein perille Prokkosenmäkeen.

Aseveljet nostelevat kaatuneiden .toveriensa vielä
notkeat ruumiit, joita on kaikkiaan neljä, ajoneuvoon.
Kiväärinjohtaja, alikersantti Ahola peittelee ne hellä-
varoen kuormastopeitteellä. Saattajat seisovat vielä het-
ken ajoneuvon edessä, synkkinä ja äänettöminä. He
olivat toimittaneet viimeisen palveluksen tovereilleen,
.jotka vielä tunti sitten olivat elävinä olleet heidän
ympärillään ja torjuneet vihollisen toistuvia hyökkäys-
aaltoja konekivääriasemissa. Kenen vuoro on seuraa-
valla kerralla, sitä he eivät vielä tiedä.

Hara irroittaa marhaminnan, jolla hevonen oli si-
dottu puuhun, ja sitoo sen toisen pään oikeanpuolei-
seen rahkeeseen sekä istuutuu sitten eteen ajoneuvon
kuskilaudalle välinpitämättömäo näköisenä. Katsomat-
ta edes taakseen hän tarttuu ohjaksiin ja hoputtaa he-
vosta liikkeelle. Vastoin tapojaan koni ottaa heti hölk-
käjuoksun. Se vaistoaa etulinjan vaarat ja tahtoo mitä
kiireimmiten päästä takaisin oman poteronsa turvalli-
seen katokseen, eikä ajomiehelläkään ole liioin halua
viipyä etulinjassa kauemmin kuin on tarpeellista.

Hara istuu puolittain tylsänä kuskilaudalla. Hän ei
viitsi ajatella edes kaatuneiden toveriensa kohtaloa ja
kuoleman läheisyyttä, olihan hän niitä joutunut kul-
jettamaan niin monta kertaa ennenkuin JSp:lle öiseen
aikaan pimeässäkin. Nyt näin valoisassa kuutamossa
hän ei tuntenut pienintäkään pelkoa.

Hän vetää päänsuojuksen tiukemmalle päähänsä ja
koettaa taistella väsymystä vastaan pysyäkseen hereillä.
Siitä huolimatta hän välillä nukahtaa tuokioksi ja he-
rd'ä aina, kun reki heilahtaa kuoppaisella tiellä.

Hän on sivuuttanut Arttusenmäen tukikohdan ja
oman tutun majoitusalueen ja on jo aukealla suolla,
josta on endd" vajaa kilometri JSp:lle. Vihollisen yötie-
dustelukone tuntuu kehräävän jossain korkealla huol-

totien yläpuolella. Se on juuri heittänyt kirkkaasti va-
laisevan valopommin, joka laskuvarjonsa varassa lepat-
taa melkein paikoillaan kuin taivaallinen kuu, ja va-
laisee metsien salaperäiset varjot.

Hara säpsähtää hiukan tdtd. aavemaista valoilmiötä,
jota ei ennen ole vielä nähnyt. Pian se kuitenkin sam-
muu ja putoaa jonnekin kuusikkoon oikealla. Vain
kelmeä täysikuu valaisee suoaukean ja pakkashuurtei-
sen, hiljaisen korpimetsän. Reki natisee tutusti pakkas-
lumella, ja hevonen matelee laiskasti eteenpäin.

Ruumiskasasta kuuluu silloin korahtava rykäisy ja
liikettä. Hara valahtaa kalmankalpeaksi. Hän säikäh-
tää niin, että on pudota alas kuskilaudalta. Hän työn-
tää päänsuo,iuksen syrjään ja kuuntelee. Sittenkään .tä-

mä ei liene totta, vaan hän lienee nähnyt painajaisun-
ta. Mutta kun korina .ja yskiminen kuuluu jälleen yhä
selvemmin ja peite ruumisajoneuvon päällä liikkuu
ihan selvästi , saa Hara sellaisen kauhuntunteen, että
hän kiljaisee täyttä kurkkua:

-_ Pa. . .pa. . .paholaineo !

Sydänyön hiljaisuudesta vastaa vaarojen takaa kaiku:
"Paholainen !"

- Vo. . .r'o. . .r'oi nyt sinua, Arlvi pa. . .pa. . .parlka,
että olet joutunut pi...pi...pissiin tänä yönä! vaike-
roi Hara ja peittäa kasvonsa koirannahkarukkasillaan.

Varovasti hän kääntää päätään taaksepäin ja kau-
husta jäykistyneenä näkee peitteen nousevan ylös.
Nyrkkiin puserrettu kaatuneen likainen, kellertävä kä-
si ojentuu peitteen alta kammottavan näköisenä. Hä-
nen tekisi mieli huutaa apua kaikin voimin, sillä mi-
kään muu se ei voi olla kuin kummitus, josta vanhat
olivat hänelle lapsena kertoneet.



- Hg1's5rnies I Älä aja ! kuuluu karkea miesääni
takaa.

Hara yrittää huitaista hevostaan ohjasperillä pääs-
täkseen nopeammin pois tältä kirotulta suolta, kun vl-
lekuollut tarttuu takaapäin ohjaksiin ja ärähtää r,i-
haisesti:

- Oletpa sinä pelkuril Annahirn kuolemrn istuu-
tua kuskilaudalle vierellesi !

Hara yrittda hypätä reestä alas tiepuoleen antaark-
seen kuoleman yksin kulkea eteenpäin, mutta valekuol-
lut tarttuu häntä hihasta kiinni ja sanoo käslier'ästi:

- Ajomies! Rauhoitu ja istu tuohon rinnallenil
Tässä on käteesi ohjakset ja ala tjatl

- E . . .e. . .ethän sinä r'ain liene sittenkin p.r. . .

pa. . . paholainen? epäröi Hara.
Hara katsoo silmät pelosta pyöreinä kuolleesta nous-

sutta haamua. Hän ei vieläkään käsitä kyllin selr'ästi,
että hänen rinnallaan istuu elär'ä ihminen, kasvot ja
silmäkuopat ihmisr.eressä, jota on valunut päällimmäi-
senä oler aste kratuneen ruumiistr.

Valekuollut istuu ajomiehen rinnall;r kuskilaudallr
ja syleksii suustaan verta hangelle selostaessaan ajo-
miehelle tapaustaan. Åjoreen heittelehtiessä kuoppai-
sella tiellä hän oli alkanut palata tajuihinsa räjähdyk-
sen aihcuttamasta tiedottorluuden tilasta. Hänen pääs-
sään humisee, kon,at soivat, ja hänen on vieläkin ko-
vin vrikea olla. Mutta hän elää kuitenkin ja on huo-
lissarn siitä, etteivät pojat vain ehtisi kirjoittaa hänen
vaimolleen evakkoon hänen kaatumisestaan Prokkosen-
mäessä.

JULKILAUSUMA
Jotta sotaa kokenaton ikäpolvi saisi oikean kuvan

naisten 
- erityisesti lottien - e5uuds5ta talvi- ja

jatkosodassa, haluavat alla mainitut järjestöt, ,yoiden
jäsenistä suurin osa on omakohtaisesti kokenut sota-
vuosien tapahtumat, julkituoda seuraavaa:

Vuosien 1939-1945 aikana palveli maanpuolustus-
tehtävissä vapaaehtoisina 

- yhteensä yli 100.000 nais-
ta. He työskentelivät kanslia- ja muonitustehtävissä,
:sairaanhoitajina sekä tietoliikenteen ja ilmavalvonnan
palveluksessa etulinjan yksiköistä ylimpiin esikuntiin
saakka vapauttaen siten vastaavasti miehiä r,arsinli-
siin taistelutoimiin. He jättivät kotinsa, luopuivat rau-
hanaikaisista toimistaan tai keskeyttivät opintonsa voi-
.dakseen mahdollisimman tehokkaasti auttaa maan va-
pauden puolustamisessa. Epäitsekkäästi ja vaivo jaan
"säästämättä he täyttir,ät vaativat tehtär,änsä. He pysyi-
vät paikoillaan vaaranalaisissakin tilanteissa, ja monet
heistä menettir,ät henkensä tai jäir'ät loppuiäkseen in-
valideiksi maamme vapautta puolustaessaan.

Me allekirjoittaneet järjestöt annamme suuren ar-
von sodan aikana maanpuolustustehtävissä työskennel-
leiden naisien osuudelle maamme puolustamisessa ja.kunnioitamme 

heitä. Me uskomme, että jokainen tosi-
asioita tunteva kansalainen tekee samoin.

Helsingissä marraskuun 9. p:rÄ 1963.

Kadettikunta ry JäZikäriliitto ry
Reservin Aliupseerien Liitto ry Aliupseeriliitto ry
Sotainvalidien Veljesliitto ry Upseeriliitto ry
'SuomenReserviupseeriliittory Upseeritevp.
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Konsikuvo:

Suomen noiset 
- 

Lono Svärd .jöriestö io Sotilcskoti-
liitto 

- 
suorittivot sodon oikono korvoomottomon

orvokkoito polveluksio puolustusvoimille
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