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NESTE LUO UÄVIPÖA
Uljylämmitys on taloudellista. Yhä
useammat taloudet silrtyvät käyttä-
mään Iämmi§ksenään öliYä. NESTE
on maan suurln polttoöllyien myylä
ja jo nyt !ähes loka kolmas litra maas'
samme käytetystä polttoö!iystä on
NESTEen suotaan toimlttamaa.

NESTE TUO UAIVIPÖA
NESTEeIIä on aiossa n. sata Yksi'
§isten !ilkennetsilölden omlstamaa
säiliöautoa, iotka huolehtlvat nopeastl
ja luotettavasti öliynkulietukslsta kalk'
klalle maahan.
NESTEeIIä on rannlkkovarastoia Ke-
missä, Oulussa, Kokkolassa, Porlssa,
Naantalissa, Helslngissä la Haml-
nassa.
Myymme ia tolmltamme NESTE-poltto-
öljyjä suoraan teolllsuudelle, kiinteis'
töille ia omakotitalollle.

Pääkonttori Helslnkl Kaivokatu 10 A puh. 13 833

Polltoöllymyyntl: Etelä-suomen alue: HELSINKI puh. 13 833

I Länsi-Suomen alue: Neste Oy NAANTALI puh. 26 080
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nimittää kapteeni Yrjö
Keinosen Mannerheim-

ritariksi 8.9.42

Tullessaan 8.9.42 nimitetyksi Mannerheim-ristin
ritariksi kenraalimajuri Keinosen ansioista mainittiin
mm. "Kapteeni Keinonen on johtanut komppaniaansa
erikoisella taidolla ja sitkeydellä, osoittaen itse aina
esimerkillistä rohkeutta, kestävyyttä ja uhrimieltä
yli kahdessakymmenessä vaikeassa taistelussa. Häikäi-
lemättömillä iskuilla on hänen johtamansa komppania
saattanut suurta tuhoa ja hämminkid. aikaan vihollisen
keskuudessa raivaten näin tietä muille joukoille.
Kaikki tärkeimmät partioretket johti kapteeni Keino-
nen itse siten esimerkillään kannustaen miehensä yhä
parempiin saavutuksiin."

Kenraalimajuri Keinonen ottaa puolustusvoimain
komentajan tehtävät vastaan 13. pnä marraskuuta.

Marski
llmari
ristin r

n im itetty puolu
KEN RAALIMAI URI KEI NONEN

stusvoimoin komentoioksi
TÅSÅVÅLLÅN PRESIDENTTI nimitti 27.8. tapah-
tuneessa esittelyssä puolustusvoimain komentajaksi
Mannerheim-ristin ritarin, kenraalimajuri Yrjö
Ilmari Keinosen.

Talvisodassa kenraalimajuri Keinonen osallistui
nuorempana upseerina Kev. Os. 12:n mukana Pitkän-
rannan rintaman raskaisiin sotatoimiin. Jatkosodan
alussa hän otti 7. D:n polkupyöräkomppanian päällik-
könä menestyksellisesti osaa Sortavalan seudun ja
Åunuksen valtauksiin. Sodan jatkuessa hän toimi
komppanian päällikkönä JR p:ssä Syr,ärillä sekä patal-
joonan komentajana JR 8:ssa Syvärillä ja Loimolan
suunnalla.



Esteitä rakennettiin
YH:n alkana
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Iatkokoulussa
YI{:n aikana
PEN77' RANTANEN

JUNA vihelsi, ja vauhti alkoi hiljentyä. Kiskojen kol-
kutus harveni ja päättyi lopulta kokonaan. Vielä yk-
si edestakainen nykäisy, joka valveutti asemalle jää-
vät matkustajat todellisuuteen. Lyhytaikainen sivii-
lissä olo oli päättynyt. Kaikki tulevaisuuden suunni-
telmat pysähtyivät heti alkuunsa. Ne jäivät pelkiksi
haaveiksi. Näistä ja kaikennäköisistä kapinallisista
ajatuksista minäkin havahduin nähdessäni vaunun ik-
kunasta tutun nimen, .iota olin jo kokonaisen vuoden
katsellut ja josta oli sekä kirjoitettu että puhuttu, kai-
ken aikaa ajatuksena vain poispääsy. - Aseman kil-
vessä luki isoin kirjaimin Terijoki.

YFI eli ylimääräinen kertausharjoitus, toisin sanoen
Iiikekannallepanomääräys oli saanut meidät liikkeelle,
vaeltamaan takaisin äskeiseen yksikköömme JP 1:n 2.

komppaniaan. Paluuaika oli 11.10.193). Yajaan kah-
den viikon siviilissä olo oli enää vain unikuva.
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Junasta kerääntyi asemalaiturille iso porukka en-
simmäisiä fa kaikkein nuorimpia YH-laisia. Ilmeistä
päätellen mieliala ei ollut erikoisen hilpeä. Naamat
olivat suurimmaksi osaksi synkkäkatseisia tai happe-
mia. Paitsi eräät, joilla oli mielen tehostusta matkas-
sa, kahdesti kirkastettua, taikka joitakin Alkon tuot-
teita. Ilmeitten s1'nkkyys ja hengen vakavamielisyys
ei johtunut pelosta. Mitäpä me olisimme pelänneet.
Syy oli se, että "vanhaa" tällä tavalla resitettiin. Vii-
meiset palvelusviikot ja -päivät olivat tulleet jo kyl-
lin pitkiksi ennen täältä lähtöä. Pidimme tätä "hrr-
joitusta" jonkinlaisena sotahullujen pelleilynä. Ei-
r,ätkö ne saaneet meitä vielä tarpeeksi kiusattua yh-
den vuoden aikana, kun piti ottaa tällaista lisuketta.
Toisin sanoen jouduimme "jatkokouluun", niinkuin
ennen kansakoulussa. Ilmeisesti olimme niin huono-
oppisia, että katuivat ja vaativat palaa,maan takaisin,
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Puhelinlangat lauloi - keskuk-
sista kutsuttiin reservejä kokoon
syystalven 1939 ensi lumille

ettemme pilaisi siviili-ilmaa. Voi jukelautal Nyt meil-
le nauravat reksit ja monnitkin, meidän rengasmat-
kallemme, kun niin juhlallisesti lähdimme muka si-
viiliin ja huusimme 

.f 
okaiselle "ohi on" ! Puhelinlan-

katolpatkin sen saivat kuulla. Tämän tapaista oli kes-
kustelu aseman ja kasarmin välillä. Sodan mahdo.lli-
suudet pidimme olemattomina.

Kasarmilla eivät kuitenkaan nauraneet reksit eivät-
kä ketkään muutkaan. Siellä oli selostettu maailman-
poliittista tilannetta niin paljon, että oikeastaan mei-
tä odotettiin palaaviksi.

Meitäkin valistettiin samanlaisella selostustilaisuu-
della. Komppanianpäällikkömme, luutnantti R. Hon-
kanen antoi määräyksen koota meidät "ikivanhat"
ulos l<asarmin eteen puhuttelua varten. Aluksi hän
toivotti meidät tervetulleiksi takaisin vanhaan tut-
tuun yksikköön kertoen tietäneensä jo lähtiessämme,
että pian tavataan uudelleen. Näin nopeasti hän ei
kuitenkaan sen luullut tapahtuvan. Tämän jälkeen
kuulimme suurvaltapolitiikkaa, Saksan ja Neuvosto-
liiton sopimuksen ja kuinka tämä oli hyvin kriitilli-
nen myöskin Suomelle. Selostus oli hyvin laaja, selvä-
sanainen ja sotilaallinen. Se sisälsi juuri ne syyt, joi-
den takia me nyt seisoimme nelirivissä Terijoen ka-
sarmin kentällä 2. komppanian rakennuksen edessä.
Kävi kuitenkin niin, että meidän lanttuumme puhe ei
tehonnut. Lyhvtaikainen siviilissä olo oli vienyt meil-
tä jonkin verran jauhot sekaisin, vai liekö tuo johtu-
nut paluun aiheuttamasta henkisestä matalapaineesta.
Vastareaktio oli ainoa, minkä puhe sai aikaan:

Tilanne Karjalan kannaksen etelärajalla 30.11.1939
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- Satuja meille nämä sotahullut kertoivat. Kaipa
ne menisir'ät vaikka Uraliin saadakseen yhden napin
kaulukseensa lisää. Jotain kurinpalautusta tämä än.
Mitähan pahaa olemme täällä kuluneen vuoden aika-
na oikein tehneet?

Muutamia päiviä me nyt saimme r.etelehtiä mie-
lemme mukaan ja olla mahdollisimman epäsotilaal-
Iisia. Lauma oli niiden päivien ainoa sulkeismuoto,
missä liikuimme. Vieläpä olimme tästä käytöksestä
leveitäkin: ei tässä vanhat reserviläiset enää pompi ja
pokkuroi, kuten nuoremmat mosurit. Päällystö 
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märsi mielentilamme ja antoi niin tapahtua. Tämä oli
ehkä hyväkin, sillä tänä aikana jo vähän tottui siihen
ajatukseen, että ruotuväki .jatkuu, sille ei nyt mahda
rnitään. Kuitenkin tuli aika, jolloin tähän asiaan alet-
tiin puuttua, kauan ei tällaista käytöstä sallittu. Vähin
erin, niinkuin suostuttelemalla, alettiin hakemaan ryh-
tiä ja ojennusta. Ote tiukkeni päivä päir'ältä. Jopa sii-
nä määrin, että sistt alkoi jo vähän niinkuin nousta
pintaan. Sitä ei kuitenkaan otettu huomioon, ja jos
otettiinkin, niitr päinvastaisessa mielessä kuin meidän
aiatuksemme oli. Ohjaksia kiristettiin yöhälytyksin,
santsimarssein ja juoksuin aina tihenevässä tahdissa.
Lopulta repesi meidän täyteen latautunut sisupussim-
me:

- Jumalauta pojat I Alokkaiksiko meidät tänne
kutsuttiin uudestaan, juoksemaan Terijoen metsiä ja
Puhtulan mäkiä, niinkuin lampaat suden edellä. Pa-
koonjuoksun harjoitusta tämä näyttää olevan, usko-
kaa pois, ja kuitenkin p^^s^avat harva se päivä sodan
uhkasta, vihollisen ryhmittymisestä rajan takana sekä
myös siitä, että meidän on oltava urhoollisesti sitä
vastassa puolustaen isänmaatamme. Vaikka linnaan
panisivat, niin minä en enää juokse metriäkäänl Juos-
kaa te, jos vielä huvittaa.

Seurauksena oli yksimielinen päätös, että kukaan
tästä porukasta ei enää juokse. Päätös piti ja kesti tu-
Iikokeet. Porukka oli tosiaan niin yksimielinen ali-
kessuja myöten, että me ainoastaan kär,elimme, emme
juosseet. Tietysti tilanne tästä sen kun paheni. Uhat-
tiin sotaoikeudella, sanottiin tätä kapinaksi, r,aihdet-
tiin joukkueenjohtajaa ia santsimarssia. Jynssäys-
täkin riitti. Nämä kaikki tehtiin ja otettiin vastaan,
mutta juostu ei. Kyllä \'armaan silioinen joukkueen-
johtajamme ja koulutusupseerimme alokasaiasta sark-
ka, vänrikki Salovaara, sai nuoresta iästään huolimat-
ta ison nipun harmaita hiuksia meidän takiamme. En
enää muista, kuinka pitkä tämä rangaistusoperaatio
oli. Se päättyi kuitenkin kuin yllättäen. Komppanian-
päällikkömme, luutnantti Honkanen tuli eräänä päi-
i,änä paikalle !a keskeytti meidän "maastoharjoituk-
semme" jossakin Kellomäen kankaan metsässä. Jouk-
kue otettiin kokoon, hän piti puhuttelun ia selosti
mm.:

- Juuri kuri ja käskyien noudattaminen ovat en-

siarvoisen tärkeitä sotilaalle. Oli käsky taikka määrät-
ty tehtär,ä mikä hyvänsä, se on ehdoton, siihen ei ole
olemassa mitään omaa muunnosta, se muistakaa ! Täs-
tä syystä on tämä lyhyt kertausharjoitus tarpeen teil-
Iekin, joukkueelle, johon me sodan syttyessä luotam-
me. Pidämme teitä, täysinpalvelleita iääkäreitä, esi-

kuvana nuoremmille. Tämä harioitus päättyy tähän,
ja joukkue siirtyy muihin tehtäviin!

Puheen päätyttyä olo tuntui oikein mukavalta.
Keventynyt mieli näkyi jokaisen poian katseesta. Oli-
han odotettavissa jotakin muuta ohjelmaa, eikä se var-
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maan huonompaa olisi kuin juuri äsken koettu. Li-
säksi pieni kehuminen nosti mielet kuin manalasta
maanpinnalle, ehkä pienen erän ylemmäksikin. Se
lauhdutti sisukkaimmatkin ja lievensi sitä katkeruut-
ta, mikä tähän asti oli päivä päivältä vain kasvanut.

Linnoitustyöt olivat ohjelmassa seuraavana. Åseet
sijoitettiin telineisiin, ja siinä ne joutivat olemaan
useita päiviä. Kirveet, lapiot, hakut ja kanget heilui-
vat tästä lähtien. Hyökkäysvaununestettä syntyi ki-
vistä ja maavalleista. Jermuilua ei enää ilmennyt, ken-
ties jokainen hengessään piti sitä kannattamattomana.
Työt oli organisoitu niin mukaviksi, että ne luistivat,
kaikki olivat urakoita, mitä nopeammin ne suoritti,
sitä runsaammin jäi vapaata aikaa.

Syksy kului, päir,ät vierir'ät toisensa perään. Jotkut
niistä menivät kuin huomaamatta, toiset taas saattoi-
vat olla kuin ten,aan tarttuneita, varsinkin silloin,

l::.,,"'"" 

ja poispääsv turivat mieleen' ori ainakin



Vartiomies Karjalan kan-
naksen raialla syksyllä
1 939

!

!

i

I

ii

Lehtiä luetaan ja tapahtu-
mia seurataan tarkasti re-
serviläisten keskuudessa
YH:n aikana

yksi hyvä puoli, ei tarvinnut r-aivata päätään päivien
.ja herätyksien laskemisella, koska ei ollut aavistusta-
kaan niiden lukumäärästä, saattoi oila 10 taikka 100,
ehkä enemmänkin. Lisäksi erinomainen huhurintama
ikäänkuin pinosi Iisää päiviä harteillemme. Se oli to-
siaan hyvin organisoitu. Kaikenlaiset huhut saivat ai-
kaan epävarmuutta ja hermostuneisuutta varsinkin si-
viileissä, mutta jossain määrin sotilaissakin. Vakoili-
joista kerrotiiin paljonkin, niiden menetelmistä, ai-
kaansaannoksista ja röyhkeydestä. Ålhoi epäillä jokai-
sen näkemänsä ja tuntemansa siviilin luotettar.uutta.
Kerrottiinpa erään paikkakunnan kansakoulunopetta-
jun kartoittaneen Iähiseudun linnoitustyöt ja men-
neen karttoineen rajan yli naapuriin. Huhuissa oli pal-
ion perääkin, koska mekin ennen pitkää jouduimme
vaihtamaan työaseet oikeisiin aseisiin ja harjoituspat-
ruunat koviin. Enteitä ne olivat nämäkin! Siita huoli-
matta vieläkin tuntui vaikealta uskoa sodan syttymi-
seen.

Enteet toteutuivat sitten siinä muodossa, että jouk-
kueenrme hajortettiin ia sijoitettiin railvartioinnin
vahvennukseksi ryhmittäin rajan eri kohtiin. Vartio-
ryhmä, mihin minä kuuluin, joutui Tulokkaalle, ai-
van Rajajoen varteen. Majapaikkanamme oli joen par-
taalla sifaitseva, sisäänlämpiävä, pienikokoinen riihi.
Sen läheisyydessä oli varsinaisena vartiopaikkana pa-
rinkymmenen metrin korkuinen puinen tähystystorni.
Joki oli tältä kohtaa noin kymmenen metrin levyinen

ja virtasi noin viiden metrin syvyisen uomansa iroh-
jrlla. Ympäristössän.rme Suomen puolella oli rairvar-
tijan asunto ulkorakennuksineen ja hyvin hoidettuine
peltoineen. Joeo takana oli maasto laajalta alueelta
aukeaksi hakattua ja kasvoi vain luonnonvaraista pit-
kää heinää ia pajukkoa. Parinsadan metrin päässä oli
puista ja risuista rakennettu joensuuntainen, korkea ai-
ta, näköeste. Hakkuuaukean takimmaisessa reunassa
kulki tie. Siellä oli myöskin puinen tähystystorni sekä
suuri rakennusryhmä, Mainilan kasarmit parin kilo-
metrin päässä. Tärnä oli se näkymä, jota jouduimme
vartiovuoroillamme seuraamaan tehden ilmoituksia
vähänkin erikoisemmista liikkeistä ja kuljetuksista.

Joen partaalla mutkitteli polku, joka oli ammattivel-
jien, idän pipolakkisten vartiomiesten tallaama. Vi-
hollisina näitä ei silloin vielä osannut pitää.

Tämä oli oikeastaan hienointa aikaa koko YH:n
kautena. Elämä oli suurin piirtein samanlaista kuin
nuoruudessa luetut seikkailukirjat kertoivat villistä
lännestä, kullankaivajista taikka ratsupoliiseista. Jo-
kainen kokkasi, keitti ja paistoi itse, siis huolehti hy-
vinvoinnistaan. Vartiovuorot varsinkin öisin, olivat-
pa ne pimeitä tai sateisia taikka kauniita kuutamoita,
toivat jonkinmoista jännitystä yksinäisen vartiomie-
hen mieleen. Mielikuvitus lisäsi kuultuja rapsahteluja,
ja kun vielä muiden äänien lisäksi, kuuli naapurin
miesten puheen pulinan, oli olevinaan aivan varma
siitä, että nämä olivat tulleet meidän puolelle jokea ja
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olivat ehkä jo aivan tornin juurella. Kun vielä tiesim-
me, että sieltä tehdään partioretkiä Suomen puolelle,
tämä lisäsi huomattavasti jännitystä, mutta se saattoi
myöskin jokaisen tarkkaavaisemmaksi ja huolellisem-
maksi tehtävässään. Pataljoonan, siis JF 1:n 1.K:n loh-
kolla oli venäläinen partio kaapannut kaksi meikäläis-
tä heidän ollessaan vartiokierroksella joen varressa.
Tämän jälkeen miehistä ei tietääkseni ollut kuulunut
mitään. Tähän aikaan meillekin oli jo määrätty liik-
kuva partio, jonka reitti kulki kilometrin verran joki-
r'.rrtta kumpaankin suuntaan. Aluksi oli ollut vaio tor-
nivartio, nyt näitä molempia vuoroteltiin, toisen vuo-
ron joutuessa kiertämään ja toisen tähystämään. Oli-
han sekin vaihtelua.

Tilanne tuntui vain käyvän yhä vakavammaksi. Tu-
li ankara määräys:

"Tiedotus kaikille vartioasemille. Vaikka tilanne
kehittyisi minkälaiseksi tahansa, olipa se kuinka uh-
kaavaltakin näyttävä, niin missään tapauksessa ei saa

laukaustakaan ampua paitsi sitten, jos venäläiset ovat
ylittäneet Rajajoen ja hyökkäävät Suomen puolelle.
Vasta silloin voimme ryhtyä toimenpiteisiin."

Td.nd. mdd:rdys johtui siitä, että naapurin puolella
alettiin tehdä valehyökkäyksiä tarkoituksella saada

meidät hätäpäissämme ampumaan. Tällaisesta välikoh-
tauksesta olisi heille tullut muka syy sodan aloittami-
seen. Venäläiset lentokoneet ylittivät näihin aikoihin
useasti raian lentäen ylitsemme Suomen puolelle. Jäl-
keenpäin kuulimme niitä ammutun alaskin. Sattuipa
niinkin, että samanaikaisesti, kun ioku lentokone len-
si matalalla ylitsemme, oli ialkaväkeä ryhmittynyt suo-
ja-aidan taakse, iosta se samalla hetkellä lähti vyöry-
mään meitä ja Rajajokea kohti ampuen ja pitäen ko-
vaa meteliä, useasti vielä panssareitakin mukanaan.
Aluksi tämä tuntui oudolta ja pani katselemaan ym-
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Kansanedustajat huolissaan maanpuo-
lustusasioista käymässä Kannaksen ra-
jalla YH:n aikana. - Everstiluutnantti
E. Honko selostaa tilannetta

pärilleen, että minnekähän tästä loikkaisi suojaan.
Tornista ei kuitenkaan mihinkään loikittu, eikä muu-
tenkaan ollut mahdollisuutta suojautua. Ei tosin ol-
lut tarviskaan, sillä joen taakse ne aina pysähtyivät.
Tämä oli aivan rauhanomaista harjoitusta, vaikka sen
sijoitus oli kylläkin hieman outo. Siihenkin tottui, ei-
kä myöhemmin enää paljoa jännitettykään. Ilmoituk-
set vain teimme erikoisemmista tapahtumista, sehän
kuului tehtäviimme. Olimme niinkin Iäheisessä koske-
tuksessa rajavartioihin, että keskustelimme joen ylitse
keskenämme, tietenkin vain sellaisten kanssa, jotka
olivat suomen kielen taitoisia, vaikka sellainen oli
kiellettyä niin heiltä kuin meiltäkin. Keskustelun ai-
heet eivät olleet erikoisia, kaikenmoista aivan jouta-
vaa juttelimme. Joskus he kysyivät vieläkö trfoskovan
neuvottelut jatkuvat, mutta kun emme niistä enempää
tietäneet, niin sekin aihe jäi siihen. Sotaa nämä var-
tiomiehet eivät osanneet odottaa sen enempää kuin me-
kaan.

Onkohan niissä sodanennusteluissa sittenkin jotain
perää? Mikä tästä loppujen lopuksi seuraa, sillä erää-
nä päivänä tuli määräys:

- Illalla vartioryhmä kokoaa kaikki varusteensa ja
tähystysvälineensä. Vartiopaikka siirretään tämän pel-
toaukean taakse metsänreunaan, siellä on io tehty
kaikki valmistelutyöt. Samalla suoritetaan vartion
vaihto.

Jokainen alkoi keräillä kamppeitaan, vaikka muut-
toaika ei vielä ollutkaan käsissä. Muutamia vartiovuo-
roja oli edelleen tehtäl'ä entisessä paikassa. Mielellään



Rajan takana olevaa Mainilan
kylää näkötorneineen. - Mo-
lotov väitti suomalaisen tykis-
tön pommittaneen tätä kylää
26.11.39. Vaikka suomalaiset
ilmoittivat tykistönsä olleen
niin kaukana, ettei se kyen-
nyt ampumaan rajalle ja Mai-
nilaan saakka, sanoi Neuvos-
toliitto irti hyökkäämättö-
myyssopimuksen ja aloitti
30.11. aamulla hyökkäyksen
Suomen rajan yli

jokainen näytti pakkaavan reppujaan siitä huolimatta,
että riihemme ja koko vartiopaikka oli ollut mukavin
niistä, mitä oli koettu siviilin jälkeen. Vartiovuoron
päätyttyä oli ollut vapaata, eikä ollut turhia juoksu-
ja ja tehtävämme tuntuivat tarpeellisilta. Oli laskettu
autoja, tykkejä, hyökkäysvaunuja ja kolonnia, kiika-
roitu tähystyspalloja ja niiden kovin ohuita vaijerei-
ta. Vaijerin katkaiseminen oli meillä salaisena haa-
veena. Meillä oli näet jonkinlaista kaunaa näitä am-
mattiveljiä kohtaan, he kun voivat tähystää meitä pal-
lostaan paljon korkeammalta. Monasti teki mieli po-
mauttaa pallo tyh.iäksi, kuten joskus tehtiin kaverin
vappupallolle.

Paikan vaihto tuntui taas mukavalta. Illan tullen,
kun tuli kyllin pimeä, otimme omaisuutemme selkään
ja jätimme vartioasemamme. Uusi vartiopaikka oli jo
valmiina, asemat kaivettuina ja naamioituina. Teltta
oli sijoitettu hieman taemmaksi suojaisaan paikkaan.
Miehityskin oli jo paikoillaan. Luovutimme työt ja
tehtävät, selostinrme tilannetta sekä voimassa olevia
määräyksiä. Sen jälkeen matkamme jatkui. Nousim-
me pyörille ja ajoimme länttä kohden.

Pyörämarssista ei muodostunut kovinkaan pitkää,
jokunen kilometri vain, ja niin olimme seuraavassa
etapissa. Tämä niin sanottu lepovuoro-ohjelma käsit-
ti korsun rakennustyön Haukijärven maastossa. Työt
olivat jo pitkällä, monttukin melkein kokonaan kai-
vettu. Työn tekijänä oli ollut JP 1:n 2.K:n neljännen
eli YH-joukkueen pääosa. Vastaanottoseremonioihin
otti osaa koko porukka. Lapioita tai kirvestä heilaut-
taen toivotettiin meidät tervetulleiksi lapiokaartiin,
kyseltiin kuulumisia sekä tiukattiin, mihin olimme
jättäneet raskaat aseet, joilla olimme Mainilaa tulit-
taneet ! Emme oikein ymmärtäneet heidän pilaansa en-
nenkuio meille selostettiin, että oli kuulemma tullut
nootti muka tällaisesta tapahtumasta. Suomalaisten
tykkien väitettiin ampuneen Mainilaa. Nauroimme,
kun tiesimme, ettei tykkejä ollut nähty ensinkään
näillä seuduilla, moni ei ollut nähnyt niitä koko elä-
mänsä aikana. Majapaikkanamme oli teltta, ja ruoka
valmistettiin kenttäkeittiössä. Kaverit kehoittivat pi-
tämään kamppeet kasassa ja pakkaukset valmiina, sa-

noivat täällä harrastettavan hälytysharjoituksia var-
sinkin öiseen aikaan. Ne kuulemma piristävät näin
lapiotöiden lomassa vanhankin jäseniä, etteivät ne
maatessa pääsisi puutumaan. No, mikäpä siinä, pide-
tään pakkaukset valmiina, niistä ei ole sitten suurta-
kaan vaivaa, jos hälytys tulee.

Tämä työkomennus osoittautui niin lyhytaikaiseksi,
ettemme ehtineet edes kunnolla lapionvarteen tarttua.

Marraskuun 29. pnä saimme iltalomaa. Vanhaa tut-
tua Terijokea sitä tietenkin piti lähteä katsomaan, ja
pyörille vain, r,aikka oli jo satanut lunta sen verran,
että se haittasi ajamista. Sellaiset esteet eir,ät saaneet
jääkäilä pidättää, eir,ät ainakaan lomalle lähdettäessä.
Terijoellahan oli jokaiselle jotakin mielenkiintoista,
tyttöystävät, tanssit, elokuvat ja kellä mitäkin. Kuu-
Iuin elokuvaporukkaan ja muistan vielä, että esitet-
tiin "Idässä palaa"-nimistä filmiä.

Seuraavana aamuna (30.11.) kello 1 käskettiin häly-
tysvalmius, kehoitettiin panemaan kamppeet kasaan,
reput kuntoon ja asevarustus ylle. Ne olivat jo suu-
rin piirtein kunnossa, mutta iltaloman jälkeen nukut-
ti niin makeasti, että taas hetken päästä kuorsaus jat-
kui täydellä r,auhdilla. Lämmin, kotoinen teltta, mis-
säpä sen makeammin unettaisi. Nämä hälytykset ja
muut harjoituskonstit eivät enää paljoakaan hermoja
rasittaneet, lepo se vain maistui niin makealle.

Vartiomies kiersi Ieirialuetta. Hän oli juuri kello
kuudelta tullut vuorolleen ja oli jo muutaman kier-
roksen ehtinyt tehdäkin, kun alkoi kuulua kummallis-
ta ääntä, kuin kaukaista rummutusta. Yhtäkkiä ääni
voimistui, ja nyt kuuli aivan selvästi, että se iohtui
räjähdyksistä. Vartiomies pinkaisi teltoille huutamaan
hälytystä, mutta sielläkin oli sama ääni kuultu ja pan-
tiin kampetta kasaan kovalla kiireellä. Aavistettiin,
että "harjoitukset" taisivat loppua ja tosi oli edessä.

Ammusten räjähdykset alkoivat kuulua yhä selvem-
min. Joukkueen.iohtaja huusi miehiä suojautumaan.
Emme ehtioeetkään kuin heittäytyä maahan siihen,
missä kukin sattui olemaan, sillä samalla hetkellä "ra-
nut" paukkuivat jo joka puolella. Siinä jo luuli hen-
kiriepunsa lentävän saven ja kuusenoksien mukana il-
maan heti alkajaisiksi. Onnea oli kuitenkin, kukaan
ei kuollut eikä muistaakseni haavoittunutkaan. Se, et-
tä emme ehtineet enemmän suojautua, koitui onnek-
semme. Jokainen olisi ilman muuta juossut valmiiksi
kaivettuun monttuun, mutta se olisi ollut tuhoisaa,
sillä juuri siihen tuli kranaatti ja muotoili kaivannon
omalla tyylillään. Tykistön vaiettua ja juodessamme
ammusten iättämän savun makuista saikkaa komp-
panianpäällikkömme piti meille tilanneselostuksen:

- Neuvostoliitto on aloittanut sodan maatamme
vastaan. Äskeinen tykistön häirintätuli ulottui rajalla
koko Kannrksen leveydelle. Nyt on vihollinen ylittä-
nyt rajan useasta kohdasta ja hyökkää panssarein sekä
jalkaväen voimin. Sotilaatl Meidän tehtävämme on
nyt alkanut, ja iuuri tämä IV joukkue tulee olemaan
kohdallamme vaikeimmissa tehtävissä, koska te olet-
te saaneet täydellisin-rmän jatkokoulutuksen.
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Raudun asema v. 1939 - ra-
kennettu keisarivallan aikana
suureksi tarkastus- ja tulliase-
maksi Pietarista Raasulin -Hiitolan kautta yli Suomen
suunniteltua Atlantille ulotet-
tavaa strategista kaukorataa
varten

MARRASKUTIN 30. päivän aamuna l9)9 kello puoli
kuuden maissa valmistauduin Raudun asemalla isäni,
konduktööri Mafti Tiaisen kanssa iähtemään junavuo-
rooo. Junan oli määrä lähteä kello 6.)5 tavanmukaisel-
le vuorolleen Rautu-Hiitola-Rautu ja paluu tapah-
tuisi samana päivänä kello 13.30 takaisin Rautuun. Äi-
tini valmisti eväät, keitti aamukahvin, ja lienee pistäy-
tynyt tämän jälkeen jokapäiväisille aamuaskareilleen na-
vettaan. Neljä nuorinta sisarusta jdi vield, nukkumaan,
mutta veljeni Ilmari lähti samalla junalla oppikouluun
Käkisalmeen. Hän oli palvellut YH:n aikana, vapaaeh-
toisista koulupojista muodostetussa sissikomppaniassa,
mutta koulun alettua kolme päivää sitten sissipojat oli-
vat luovuttaneet sotilasvarustuksensa ja aloittaneet
opiskelun uudelleen. Kipeän varustepulan takia varus-
teet o-li jaettu saman tien toisille palveluksessa oleville.

Kyseinen marraskuun aamu ei ulkonaisesti poikennut
millään tavoin muista päivistä. Kuitenkin tämä aamu
oli muuttava kokonaan minun ja monen muun elämän
sekä koko kansakunnan kohtalon. Runsaiden evakuoin-
tikuljetusten takia oli vähälukuinen rautatiehenkilökun-
tamme, joka oli kuukausikaupalla tehnyt ilman lepopäi-
viä l6-17 tuntisia työpäiviä, äärimmilleen rasittunut.
Tämän vuoksi ei jaksettu enää kuunnella myöhään il-
lalla radiosta tulleita tiedotuksia, vaan jokainen töistä
liikenevä hetki käytettiin lepoon. Tämän vuoksi kävimme
myös 2!.11. illalla aikaisin nukkumaan. Asemapäällikkö
S. Paukkunen oli kuitenkin kuunnellut illalla myöhään
radion iltauutisia ja saanut tiedon tilanteen vakavasta
kiristymisestä. Tästä hän ilmoitti ainoastaan sähköttä-
jälle ,1a jätti muun henkilökunnan tietämättömänä odot-
tamaan seuraavaa aamua. Silloin näimme asemapäällikön
ja sähköttäjän perheiden tulevan junaan tavaroineen,
mutta emme kiinnittäneet siihen suurempaa huomiota,
koska tähän aikaan kulki vapaaehtoisia evakuoitavia jat-
kuvasti puoleen ja toiseen.

Saimme junan kuntoon madrd'aikaan mennessä ja pää-
simme lähtemään aikataulun mukaisesti kello 6.)5. Ku-
kapa olisi silloin uskonut, että tämä oli viimeinen aika-
taulun mukainen juna Raudun asemalta pohjoiseen ! Vain
viisi minuuttia tiistä hetkestä - 

ja Talvisodan alkaminen
oli tapahtunut tosiasia! Kello 7 Suomen aikaa avasi ve-
näläinen §kistö tulen raian takaa, ja sen raskaiden,
kauaskantavien patteristojen tuli ylti noin 7,5 km pi-
tuisen matkan rajalta Raudun asema-alueelle saakka
ja siitä ohikin. Olimme täten ehtineet muutamaa mi-
nuuttia ennen sodan syttymistä pois tykkirulen alta ja
olimme edelleenkin tietämättömiä sodan sytlymisestä ju-
nan kiitäessä täysin valoin hämärässä aamussa kohti seu-
ta vaa Lsemaa.
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Päästyämme Petäjärven asemalle totesimme itäisen tai-
vaanrannan punertavan kauttaaltaan vihollisen tykkitulen
kajastuksesta. Meille ei tarvinnut selittää, mitä se mer-
kitsi. On mahdotonta tulkita kaikkea, mitä sillä hetkellä
tunsimme sydämissämme. Pelko, epätoivo, viha, huoli,
kaikki ne myllersivät mielessämme yhtenä kaaoksena.
Päällimmäisenä oli huoli isänmaan kohtalosta, huoli so'
dan jalkoihin joutuneista äideistämme ja sisaristamme.
Epätoivo ja velvollisuudentunto kävivät kovaa kamppai-
lua sydämissämme, kääntyäkö takaisin, lähteäkö pelasta-
maan ja auttamaan, vai viedäkö tämä juna ihmisineen
eteenpäin turvaan ! Ehkäpä paluu olisi myöhäistä, tur-
haakin. Oli pelastettava, mikä pelastettavissa oli ! Heik-
ko toivonkipinä oli meillä kuitenkin vielä Raudussa ole-
vassa ylimääräisessä junassa, jota pidettiin lyhyessä läh-
tövalmiudessa sodan syttymisen varalta. Mikäli ei sattui-
si pahoja vahinkoja, olisi sen avulla pieni mahdollisuus
rautatiehenkilökunnan ja aseman lähiympäristön ihmis-
ten pelastamiseen.

Kirvelevin sydämin jatkoimme matkaamme kohti seu-
ruavaa asemaa lisääntyneine lasteinemme. Täällä, Ki-
viniemen asemalla, saimme kuulla tarkemmin sodan
syttymisestä. Helpotukseksi saimme kuulla myös omais-
temme pelastumisesta, tosin yöpuvuissaan ja vaio päällys-
vaatteet niiden yllä. Kranaattisateessa ei ollut aikaa pu-
keutua, ja tdmd' "katastrofijuna" oli tehnyt äkkilähdön
kello 7.10, vain 1) min. aikataulunmukaisen junan jäl-
keen. Kiviniemeen saapui nyt myös veljeni, mutta hän
palasi takaisin Rautuun liittyäkseen vapaaehtoisena ra-
jalla taisteleviin rajavartiojoukkoihin. Seuraavan kerran
tapasimme vasta rauhanteon jälkeen Ruokolahdella.



llmatorjuntaa pylvääseen nojaten -
mutta osuuko?

Suvanto talvisodan syttyessä.
Vasemmalla Sakkolan rantaa ja
oikealla Taipaleen kannasta

Epäselvän tilanteen takia pääsimme lähtemään Kivi-
niemestä edelleen pahasti myöhästyneinä. Sen vuoksi
ernme ehtineet tarpeeksi ajoissa ennen päivän valkene-
nemista pois sotatoimialueen läheisyydestä. Saapuessam-
me 30.11. hieman yli kello 9 Sakkolan asemalle, suo-
ritettiin ilmahätytys. Mitään ohjeita emme olleet saaneet
aikaisemmin sellaisen varalta. Yritimme kuitenkin toi-
m:a parhaan ymmärryksemme mukaan kehoittaen niitä
matkustajia, jotka siihen omin voimin kykenevät, siirty-
mään suojaan läheisten puutavarapinojen väliin ja lii-
kuntakyvyttömiä suojautumaan mahdollisen ilmahyök-
käyksen sattuessa parhaansa mukaan vaunuihin. Junas-
sa oli näet vanho,ia ja heikkoja evakuoitavia runsaasti.

Nyt alkoi tämän tragedian toincn näytös, josta krri-
kesta vakavuudestaan huolimatta muodostui miltei farssi,
ainakin niiden mielestä, jotka olivat selvillä tapahtu-
neesta. Mutta kerrotaanpa asiat aikajärjestyksessä. Kohta
ilmahälytyksen jälkeen laapui Kiviniemeliä päin radan
suuntaisesti matalalla lentäen kolme melko hidasta
vihollishävittäjää. I(oneet lensivät ensin junan yli sitä
tulittamatta. Sakkolan asemalla ei ollut tapahtumahetkellä
muita sotilashenkilöitä kuin vartiossa oleva is- tai sk.mies,
jolla oli aseena kivääri. Kehoitin miestä tulittamlan ma-
trlalla lentäviä viholliskoneita, mutta mies vain katseli
niitä, elettäkään tekemättä. Kysyin, miksi hän ei ammu
koneita? Mies selitti, ettei hän saa ampua muuten kuin
itsepuolustukseksi. Huomautin, että nyt on sota, ja kun
vihollisen koneet hyökkäävät, niitä saa tulittaa.

Juu, mutta ne eivät ampuneet minua, änkkäsi mies
vastaan.

Nyt oli minun uskottava, että on niitä Sven Dufvia
muuallakin kuin Vänrikki Stoolin tarinoissa ! Väitelles-
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sämme olivat koneet hävinneei ionnekin, ja menin ve:tr-

rin päälle keskustelemaan veturimiesten kanssl vastai-

sista toimenpiteistä.
Hävittäjäi olivat tehneet jossakin näkymättömissä kier-

roksen ia saapuivat paikalle uudelleen Kiviniemen suun-

nalta. Tällä kertaa muuttui ääni kellossa sotaisemmaksi
hävittäiien tulittaessa junar konekivilreilläin. Seur.''sin

veturin päällä niiden lähes:vmistä. kuntres niiden kone-

kiväärien suuliekit alkoivat lepattaa. )olloin I'edin pläni
piiloon veturin tenderin rautaisen vesisäiliön reunan
taakse. Tulituksen alkaessa mainittu vartiomies puikki
pakoon llheiser.r halkoauman taakse. Koneet katosivat iäl-
leen näköpiiristä ja poistuival moottorien jyrinästä pää-

tellen Suvannon suuntaan Laatokalle tarkkaillakseen il-
meisesti Taipaleen lossin ja sen pohjoispuolella siiaitse-
vien rannikkolinnlkkeiden seutuja.

Tarkastin nopeasti junar-r ia totcsin ilokseni sen säi-

Iyneen matkustaiineen vaurioitta. Tämän iälkeen kii-
ruhdin halkoaumallc vartiomiehen luokse. Sapetti ko-

v;rsti. kun vartiomies ei vieläkään tulittanut koneita. r'aik-

ka siihen olisi ollut erinomainen tilaisuus. Åinoa henki-
lö, jolla oli edes jonkinlainen ase. juoksi henkikultaansa
pellrstaakseen ensirr.rmäisenä pakoon I Päätin 1'rittiii til-
hin Su.n Dufvaan uutta keinoa. Löin sotilaspassin ukon
kourlan ja sanoin:

- Tutkihan tuotr vähän. rninä otan paikalla olevrlrl.r

vanhin.rpana sotilashenkilönä nyt komennon, vaikke mi-
nulla o'r'atkin "siviilit" päällä vielä tällä hetkelläl Seu-

raavllla kerr,rlll kun koneet tulevrt. anr-rat torrakkasi
minuile ia minä ammun niin. että piippu punoittaal

Silli-rin liaveri löi vLrorostatn viirneisen valttins;r pöy-
triän l:eksien, että hän on vartiomics eikä saa luovttttar
asetiaan sivullisille, ei e.les upseerillel

Siinä r'äitellessämme alkoi jälleen kuulua hävittäjien
moottorien jyrinää. j;r koneet tulivat kolmannen kerran
slmaltir suunnllta tulittaen junaa. kuten aikaisemmin-
kin. [i auttanui muu kuin painaa pää turpeeseen fa ih-
metellä, että "inhimillisellä älyllä on rrjoituksensa, mutta
tyhmyydellä ei ole mitään kattoa".

Tulitettuaan junaa hävittä jät tekivät pienen Ienkin
Pyhäiärven suuntaxn ja palasivat jälleen takaisin rajrlre
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päin lentäen nyt matalalla vinottain ratapihan yli. Vih-
tloin viimein olivat ratapilran läheisyydessä maiailleet
IiJR 24:ään kuuluvat joukot heränneet sikeästä aamu-
unestaan, ja eräs pk.ampuja oli saanut pikakiväärinsä
kuntoon sekä asettanut sen aidan pylvään nenään. Siitä
hän ampui sarjan lentävää hävittäiää kohti. Sarja osui
ilmeisesti lentä jään. koska kone syöksyi silmänräpäyk-
sessä nraal'r;rn ratapihan viereiscen mäntymetsikköön. Se

oli varmaankin ensimmäinen Terlvisodassir alas xmmut-
tu viholliskone.

Sattuman oikusta sain olla tämän historiallisen ta-
pahtuman toclistajana, .fopa eräänä osapuolena. Näl.r-
dessäni koneen syöksyvän maahan yritin saatla asemalla
olevan vartiomiehen mukaani sen luo siltä varalta, että
Ientäjä olisi hengissä ja aikoisi paeta tai ryhtyisi vasta-

rintaan. Vartiomies keksi taas nokkelasti uuden selityk-
sen. Hän ei voinut muka poistua vartiopaikaltaan, vaikka
pudonnut kone oli tuskin 100 m päässä asemalta.

Nyt ajattelin, että minä pinkaisen kävi miten kävi ko-
neen luokse, sillä jos lentäjä on hengissä, hän on varmas-

ti loukkaantunut ja tarvitsee aPua. Kone voi myös syttyä

palamaan, ja siinä menisivät arvokkaat kariat yms. Pai-
nuin juoksujalk;ra koneen luo. Lähestyessäni siti totesin

sen olevan pahasti ruhjoutuneen ia lentäjän singonneen
koneen ulkopuolelle. !äh,empj 

tarkastelu osoitti hänen

saaneen surmansa srmdnräpäi'ksessä. Otin tllteen mie-
hen aseen ja karttakotelon, iotka luovutin p.rik;rlle saapu-

neellc upseerille. Muistoksi tästä I.ris:ori.tllises:t tapauk-

sesta py1'sin saada koneen kankaisen tunnuksen. joka
minulle auliisti luvattiinkin. Tämä merkki herätti myö'
hemmin matkan varrella ansaittu;r huoirtio:.t.

Tämän mielenkiintoisen välikoht.ruksen i.ilkeen päI-
simme iLnahälytyksen loputtu;r i;rtkrm.rrn iunrlla matkaa.
Kuulin, että toinen koneistr oli krrhr.r timin jälkeen
ilmmuttu alas it.kli:lla Kiviniemra k:s:rar:.rlueella. Maan
mainion vartiomiehen hyv,is:elimm. S.ikl<olen asemalla,
enkä ole kuullut hänestä mi:.iln sen jllkecn.

Hiitolassa jouduin.rme ur','öhenrmin sirmina päivänä
12 vihollispommittairin pr.nrmituksen kohteeksi. mutt;r
se onkin jo toinen jutru. kur.n Kipling sanool
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OLIN kcsällä 1939 sairaanhoitaiana Uudenkirkon
kunnansairaalassa. Suomessa elettiin silloin ulkonai-
sesti kukoistar,issa oloissa, oli ruokaa, rahaa, tavaraa
jn työtä. Valmisteltiin ol1'mpialaisia. Kaunis kesä oli
kulumassa. Kukaan ei puhunut sodasta.

Mutta Ioppukesällä kävir'ät sanomalehtien palsiat
tumr.nemmiksi. "Euroopan pinnan alla kuohui '. niin
kerrottiin. Ja Karjalan kannastakin alcttiin linnoitt.r.r.

Sairairlarnme oli Kanneljärvclle mener,än nt.rentien
varrella, jonka kautta linnoitustyör,äl:eä kuljerr.rr'.rt
autot kiitir'ät ltrustettxlille linjoilleen. Oli svirr'.'n\ t
meille tunter.nattomasta s1'ystä alkunsa rr.rnut liiilinä,
.joka i,oisi kärintyä r,aikka räjähdy'kseenkin. Suomen-
lahdclla jo piirtelivät tummina elokuun öinä Kron-
strdtin r elonheittirnien nuolet taivaallrr jr r rl.risir'.rt
laajo.ja alueita 

- 
koko kylämmekin. Suomersrr alkoi

liikekannallcl:ano jir Iakkaan.ratta alkoi harrn.rit;r soti-
Iasrilistöjä rasl;ain askelin marssia rajal kohden, ja
mrrrrlskuun 3{). päir änä aamun sarastJesi.l s) rtli so-
dan palo. Tuo ajatuskin oli luonnoton ja krruherr.

Joimme aamnkahvia pienen sairarllmme suojissa
radion ääressä. Oiva Soini siinä lauloi juuri "Laps'
Suomen ällös vaihda pois, sä maatas' ihanaa" - kur-r
yht'äkkiä talo tärisi, ja kuulimme terär,iä räjähdyksen
ääniä. Jokainer.r meistä kuunteli niitä sydän syrjäl-
lään j: henkeään pidätellen silmäili ulos. Sota oli syt-
tynyt.

TO'NI NÄNAÅ

Mustana pilvenä iLnestyir'ät vihollisen lentolioneet
pian taivaalle eikä kestänyt kauirn, kun jo ensimn"räi-
siä siviilihaavoittuneita kiidätettiin sairaalaamme.
Eräskin äiti sai synnytyspoltot, ja lääkärimme oli rin-
t-imrlir. Kr-rin aikaa uhmaten syntyi pelon ja hälinän
keskellä tyttö.

Näin tempautui koko elämämrle yht'äkkiä pois
jokapäiväisiltä raiteiltaan. Jo monena piivänä olin"rme
seuranneet rajan kansan vacllusta läheisellä tiellä. Suu-
rei lehn-rälaumat yöpyivät lumisessa mitilstoss:r sur-
keasti huutacn, siellä niitä Iy'psettiin, sielli nc siiir'ät,
joivat ja lepäsirät. Meidänkin lähtöhetkerlnre tuli so-
dar.r toisena päir,änä kello 24 yöllä, kuten oli '-nääräy's.

Suoritimme lo1:r1'ruun matkavalntistelr.rt. Potila.rt
odottclir.at,jo vucteissaan ptrcttuir-ra. Pieni Hannl-
Helinä kastcttiin viime tingassa. Kaikki oli valrniina.
Odottelinrr:re 1'ön, tuli aamu ja päir'ä, mtrtta no',rt.r,jia
ei kuulunutkrrirn. Potilaat tulir.at Ievottomil:si.

Menin nimisuriehen kansliaan. Kerrottuani,rsirini
sain kuulla, että meidät oli unohdettu. Koko kylärn-
r;re evrrkuoitiin jo viirne 1önä. Ei voida cnää mitään.
Suuresti ihr.i-retelleu jatkoin n-ratkaani suojclr-rskunnan
esikunt:1an, n-rutta sielläkään ei asialle voitu mitään.
Ei ollut kuljetusr,älineitä.

Ta;rs ajelin pakolaisjonojen täy'ttämää tietä. Py-
sähdyin osuuskaupan ticnristeyk:een. Toinen tic vei
Viipuriin, toinen Kanneljärvelle. Sairaalaan oli r.ain

SA,RAAN HO ITAIANA
KANNAKSELLA

Kanneljärven rantakylää
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muutama kymmenen metriä, mutta mitä tehdä, yksin
en paljoakaan voinut.

Viholliskoneet palasivat pommitusretkiltään, ja
kuin ukkospilvi ne kiertelivät pääni päällä lentäen
miltei puiden latvojen tasalla. En ymmärtänyt lähes-
tyväd vaaraa. Näin ihmisten heittäytyr'än maahan,
ojiin ja talojen seinustoille.

Silloin muistin n.ryös armeijamme huollon, ja pääs-
tyäni tien päähän kirhlrsin lumisessa maastossa eteen-
päin. Mutta tämäkin tie päättyi lyhyeen. Näin edessäni
vakavakasvoisen sotilaan, kiväärin piippu uhkaavasti
suunnattuna minua kohti. Kuulin sanottavan: "Tun-
nussanal" En toki tiennyt sitä, en ollut kuullutkaan
sellaisesta.

Sain palata jälleen kerran takaisin. Mieleni alkoi jo
madaltua, pimeäkin kattoi tienoot, eikä itkukaan ollut
enää kaukana, kun niin poliisin. Ja taas kerrotttr;rni
asiani sain hänet tuekseni, ja nyt matka taittui pian
autolla. Löytyi "salainen paikka", sain sairasautoja ja
heti kiiruhdin sairaiden luo. Ne siirrcttiin Perkjän'cn
kenttäsairaalaan jt sicltä edelleen lähetettär'iksi. Työ-
toverini Aino .ja Kinga ser.rrasivat mukana. Itse palasin
takaisin jäädäkseni Uudellekirkolle Rr'.Pr:n lääkin-
täjoukkueeseen.

Myöhään illalla kävin vielä entisessä työpaikassani.
Sairaala paloi silloin, ja pioneerisotilaat valelival ben-
siiniä vielä palamattomiin taloihin.
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Lähestyin kirkkokukkulaa. Taottu rautaportti na-
rahti, kun sen avasin päästäkseni kirkkotarhaan. Tääl-
lä sota tuntui olevan kaukana ja kuitenkin niin lii-
hellä, sillä idässä näin tykistön suuliekkien leimah-
telut öisellä taivaalla, ja kaikki aseet tuntuivat siellä
olevan toiminnassa.

Mutta mikä lienee kirkkomme ja kellotapulin koh-
talo, joiden suojista vain muutama tunti sitten kan-
nettiin autoomme ensimmäisiä sankarivainajia?

Apteekin luona pääsin alrtoon ja vihdoin päämää-
rääni lääkintäjoukkueeseen. Siellä lääkärit puuhasivat
uupumatta. Koulun lattiallr oli hiurvoittuneita rivissä.
Tunsin voimieni loppuvan, kun näin heidät.

Tuossa kantoivat sotilaat haavoittunutta kokelasta.
Hän valitti ääneen ja toisti sanaa: lunta, luntal Tar-
josin hänellc 'r'että. Ahnecsti takertuivat hänen elä-
mänhalua uhkuvat huulensa juomainukir-r reunaarl
ikäiinkuin peläten, että se otettaisiin häneltä pois.

Siinä hän makasi huopaan kIärittynä. Tiesin, ettri
hänen tilansa oli vakava. Kun kär'imme fa;1riin kii-
siksi, huomasimmc huovan alla suuren htvtynccn vcri-
Irrnrmikon. Hän katseli mcitä r-.'relkein liikkunrrrtiontin
silmin. Hän oli jo matkrllrr kotiinl

Milteipä heti seurasin päir'1-stävriä sairaanhoitallr
etäämpänä oievaan autiotaloon. jossrr eräs venäläinen
nrrinen oli kuolemaisill.rln. kuten kerrottiin. Talo oli
pimeä, r,ain öljylyhtv valaisi lattiaa. Lähesty'in parrirr,



Tienviitta kenttäsai-
raalaan Kannaksel-
la sodan alussa

SA'tuta

jolla makasi tuttava naincn. Huudahdin Anna-nrme.i.
Kuultuaan ääneni hänen kelmeille kasvoilleen tuli
onnellinen hyn-r1'. Hän ponnisti viimeiset voim.rns.r j.r

puristi kättäni rintaansa vasten. Anna raukkal rrjatte-
Iin, sillä hän oli toista kertaa veljiään faossa. nvt puo-
liksi horroksissa. Här.r oli lallankumouksen uhre jr.
cräs opettaja, eotinen potilaani. Elonkorjuu 1äheni,
näinsen...

Työt jatkuivat. Kcllo läheni aarnutunteja. Sair,rs-
auto sujahti pihaan pimennetyin valoin. Sotilaat kan-
toivat paareja. Niillä oli kaksi venäläistä lentä.jää, ne
jotka ampui'r.at luutnantti Gallen-Kallel.rn.'foincn
heistä oli kuollut, toinen kuoli leikkauspöydälle.

Luutnantti Gallen-Kallela makasi paareilla päälliiän
hamraata sarkaa, aivan valkoisena jir k1,lnänä, kasr'ot
olivat veren tahrimat ja niissä oli luodin iättämä jälki.
Painoin raollaan olevan silmän kiinni, puhdistin vc-
ren jättärnät jäljet, ja paarit kannettiin hiliaa odotta-
vaan autoon. Moottori käi'nnistyi - isänmaa oli sa.r-
nut osansa.

4.12. saimme perääntyrnismääräyksen. Lähtö tapah-
tui nopcasti. Kranaatteja tippui .jo kirkonkylään, kuu-
lin sanottavan.

Vain n.ruutama tr.tnti lähtömme jälkeen alkoi kert-
kera taistelu Kannaksen kauniista pitäjästri, Uudesta.
kirkosta.

I

Lehmiä evakuoidaan Kannaksella
Talvisodan alussa 1939

;l
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Pelsamon vuonojen ran-
noilla kohoavia puuttomia
tu ntu reila

,J,i;tI{l:REN rint.rnr.rk;rist.rll.r. jok.r mcid;in k,rh.l.rl-
t:unnrr r.rjoitttri K.rl,rst.rjirsrerc!rnou k.rnn.rkse:r Sut'r-

nren Ii1qllciq6cr) ()s.r.Lu seks.rl;ristcn pitiicssii h.rlluss,t.Ln
k:LItltiLl<sclt toistrt 1.111r11,1,:::rttui LLscin. cttli s.riis.rl.risi.r
sotileit.r trrli urcitliinkin l)rr()lellcnrnrc, ios tilannc
rrrit'tti r.ih,inliin t.rr.Lllist.r vrk.rr irntnt.rlt.L, sill:i ntcitri-
hiin oli vriin r'.rj.r.r. h.rrlentunut kompl;:rni.r om.rll,t
Iohkoll.rnrmc. \lcil<rilriisct olir..rt 11'hmiltyncct jouk-
kucrtt.rin. kukin loukkue outilirn, erillisecn tukikoh-
t.r.rns.r. nrissii jok.rinen yritti pitiiii r ihollist.l loitoll.r k\-
ky'nsii muk.r,in. V.r.rr.rllisinrmalisi j.r s:rnrrrlll nrviis kuu-
luis.rksi tukikohtl.rk,;i ntuodostui ilr.ltln muut.r "H.rr.r-

k.rnp(j5ii'. joka olr .Lvointa k.illiotr. Siihen oli r'.rin
liihrittv ;orrkinl.risi.r rintavlrustuksi.r Pienistii irtoki-
r iit,i. jotk.t uir;it r oincct t.rr jot.r s.tn()it.t\'tntl..r.I slr() j.t.t

tukrkohtl;rr.r luolust:rjille vihollisen ti'kistiiä j,r konc-
tr.rl i,rscitrr virstir.r,n. K:rikcn kukkuraksi r ihollinen i'ritti
vrittrimästii piiristy;irinkin jonkinlaista Iripimurtoa tristri
hei koksi tiet;intristririn kohdastrt.

I:lokLrun lo1>lrulruolellt 1941 oli JR 1'1:ään kuulur.r
joukkuecmn-rc vuoroll;r.rr-r Hlrrrk;rr-r1)esäs:iä, j.r nrcl-
kc:nIri jok.r p:iii;i olittrrle s.r.urcct torjua suurcr.rrr.n.rn
t.ri pienenrmän rihollisjoukon asentientme eclustalt;r.
Krikkein kipcrin.rntässii kohdassa, "surr.nrrnkirnuss;r",
oli nreillä t.rvirllisesti vain kaksi parivartiota, joiden

Puolustcttrrvrrna oli :o 6tt nt levy'incn keista e|ätrt-
s.rist.r k.r ll r orl'kelmiir.i. Sc rler.r i prrikoi n loivemp,rn.r, p.1 i -

koin iikkilr rkkänri rotkon.r M.ratti- j.r Purnm;rnginvrrt-r-
nojen r älisecn alankoon, jota vihollinen piti hallus-
saen. Olin r':rrtitrss;r korpr,tali R.rit;rsen kanss.r, j.r toise-
n;r pirrivartionx olivlrt ntuistaakseni korpraali Katunpriä
ia sotamics Kekki. Hcti vlrtionvlihdon tepahduttua
vihollinen alkoi toimia, mutta uskoimnle, että se olisi
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r .rirr t.rr.rllistl h;iirint:i:i. joll,ristrr t.If rhtui .Iur.r \.tr'.
tionr'.rihJon rrik,rn.r, sillii r ihollisrn trihystrijillc oli tic-
tysti rritri helpoint.r niihdri meidän liikkecntr.itc .rr oi.
mcll.r kalIiotasantccllr-

\/iihitcllcn aloimmc kuitenkin h,rr.tita, ettii r ihol-
l incn ol i tiillri kerta.L tosiss,r.rn, si llri scn I-Jtterir
,rvrsir.rt nrclko kiivirrrn anlrtunnJn suorirllir sttunt;ruk-
scll.r tirsiurtecn.ttr-te tllustirssir olcvir.r, useit.I nletreiii
korkc.rt.r k.rllionseinrinrää kohti. l'äll.rincn .InlntLrnt,t
oli .rin;L osoittatrttrntrt trrhois;rksi trls.rntecn pu()lustir-
jillc. Sirp.rleet ja kivcnlohk.rreet sinkoilir';rt silloin
yn.rpririIliimn-re ulisten .ja räisk1'en. ja ilrnanpainekin oli
toisinerrn r-riin kovl, että micsten oli srrnantnuklisesti
kvnsir.r ham;,ain pureutluttava kallioon. ettci l.rirte
olisi ternmennut hcitä rnukanaan.

Kyyhiitimnre kukin kolossnntnlc iir )'ritinlme suo-
jrutua niin kuin taisimntc, sillä tässii tilanteessahitn ci

voinut tehdä oikeastrran mitiiiin mtrr.rte kuin olla pai-
koill.urn. Ammunnan iit kranaattien riiiskc sai aikalrr
scllaisen metelin, ettei txhtonut \ierellään m;rk;Iil\'!trl
tovcrinsa riäntä kuulll, r'aikka kurkun tiiydeltä hutr
tlen 1'ritinrmc s;lno;l jot,rkin toinen toisellenrme. S.tin
huudetuksi Katunpärillc, että tämii lrihtisi alirs rot-
koon, kokornrlrrn miehiä r'alrniiksi p,rikrrlle, sillä kun
t1'kistökcskitys lo1'rpuisi, tiesimt.ne lihollisen yrittä\';in
suurernl)rrr hyökkiiystä heti tulivrrlnristelun jälkecn.

K.rtunpään onnistuikin r\'öntiii kolost;r.rn ja hirut-
tauru.r verkk.rirn pois va.rrait'öh)'kkcestä. Hän kiertcli
"bungakrviltir" toiselle herätellen jokaisen jäljelLi ole-
van miehcn, jotta nämä r';rlmistautuisivlt tulemalr-t
"Haraklnpesällc" heti. kun tvkistökcskitl's r'ährin vli-
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Tukikohta
"tJarakanpesö"
Iöömeren
rintqmallq
KAARLO ER}'O

Keskitystä ei kestänyt kauan, mutta se oli sitäkin
ankarampaa. Kuin ihmeen kaupalla säilyimme me kaik-
ki kolme "Surmankirnussa" ollutta hengissä, vieläpä ai-
van naarmuittakin. Tilanteen loputtua sotamies Kekki
päätteli, että kyllä me oltiin oikeita onnensotureita.
Ja siltä se tuntui meistä toisistakin.

Välittömästi keskityksen jälkeen oli havaittavissa
liikehtimistä vihollisen puolella. Eikä aikaakaan, kun
konepistoolisarjat alkoivat räiskyä vihollisen yrittäes-
sä nousta rosoista kallionrinnettä pitkin asemiimme.

Katunpää saapui ajoissa apujoukon kanssa, joten
päälukumme kolminkertaistui. Tästä huolimatta tun-
tui mahdottomalta pidättää eteenpäin ryömivää luku-
määräisesti vahvaa vihollista, joka kiipesi lohkareelta
lohkareelle kivimurroksessa suojautuen louhikossa ole-
vien kivenjärkäleiden taakse, missä se oli varmassa

Kalastajasaarennon vuo-
ristoasemia. Vasemmalla
kivistä rakennettu korsu

tulisuojassa, meikäläisten ollessa aivan suoiattomia
vihollisen etäämpää tulevalta konekivääritulelta. Vi-
hollinen nousi yhä lähemmäksi ja lähemmäksi asemi-
amme. Meillä ei ollut muuta mahdollisuutta, kuin
torjua hyökkäys tai sitten kaatua paikoillemme.

Vihollinen oli lopulta käsikranaattietäisyydellä ja
syyti niskaamme tuhottomasti sirpalevaikutteisia käsi-
kranaattejaan. Alkoi jo tuntua siltä, että poikien luon-
to ei enää kauan kestäisi, kun huomasin, että minusta
r'ähän oikealla olevan rotkon reunalle oli tullut saksa-
laisia sotilaita, jotka tulittivat vihollista konepistoo-
leillaan. Huusin minkä jaksoin:

- Ei hätdä, pojat, saksmannit ovat tulleet apuunl
En tiedä, vaikuttiko huutoni meikäläisten taistelu-

intoon sen paremmin kuin vihollisenkaan toimintaan,
mutta niin vain kävi, että melkein välittömästi huuto-
ni jälkeen vihollinen alkoi vetäytyä takaisin. Uskot-
tavasti tämä iohtui siitä, että vihollinen oli kärsinyt
suurta mieshukkaa, jonka voimmekin todeta jälkeen-
päin. Vihollisen alkaessa vetääntyä saatoimme vil-
kuilla vähän sivuillekin, vaikka sen konekiväärit edel-
leen tulittivatkin tasannettamme.

Tällöin huomasin, että äsken näkemiäni saksalais-
sotilaita olikin ollut vain kaksi, niistäkin toinen kaa-
tui melkein heti ja putosi kallionkielekkeeltä alas rot-
koon. Nyt näytti toinenkin saaneen osuman, koska
nousi polvilleen, heitti aseensa ja hoippui hefken aikaa
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rotkon reunalla yrittäen nousta seisaalleen. Mutta
juuri kun hän oli pääsemäisillään jaloilleen, hän hor-
iahti uudelleen ja kaatui pää edellä kallionkielekkeeltä
alaspäin, käsien haparoidessa tyhjyydessä, kuin tukea
etsien. Hänen toinen jalkansa kuitenkin tarttui jo-
honkin rosoisten kivenjärkäleiden rakoon, niin että
mies jäi roikkumaan jalastaan kallionseinämälle. Ilmei-
sesti hän ei ollut pahasti haavoittunut, koska yritti
rimpuilla tukalassa asemassaan saadakseen käsillään
kiinni jostakin, mutta sileässä kalliossa ei ollut mitään
sellaista kohtaa, mihin hän olisi voinut tarrautua edes
tukeakseen itseään, poispääsemisestä puhumattakaan.

Vaikka omakin tilanteemme oli kyllin tukala, sillä
kk-tuli jatkui yhä, päätimme, että miestä oli mentävä
auttamaan jollakin lailla; oli ainakin mentävä yrittä-
mään, jos hänet saisi jollakin keinolla pelastetuksi.

Lähdimme Raitasen kanssa matkaan. Meidän oli
ryömittävä useita kymmeniä metrejä epätasaisessa ja
epävarmassa maastossa vihollisen tulittaessa jatkuvasti,
mutta lopulta pääsimme kuin pääsimmekin tukalassa
asemassa olevan miehen tuntumaan. Oli hyvä, että
mies oli suistunut sellaiseen paikkaan, missä hän oli
puolittain suojassa vihollisen tulelta, mutta se kallion
kieleke, miltä hän oli pudonnut, oli niin kapea, ettei
siinä ollut tilaa kahdelle miehelle, varsinkaan kun
näiden tulisi kiskoa kolmas ylös rotkosta.

Tarkasteltuamme tilannetta tulimme siihen päätök-
seen, että toisen meistä on mentävä vähän alempana
olevalle kapealle kallionkielekkeelle nostamaan miestä
ainakin sen verran, että saataisiin puristuksessa oleva
jalka irti. Sen jälkeen voitaisiin mies ehkä hilata 1'lös
tai Iaskea alempana ole'r,alle kielekkeelle ja estää hänet
putoamasta syvemmälle rotkoon, jonka pohja olikin
jo vihollisen maata. Raitanen piti itseään itseoikeu-
tettuna menemään alemmalle tasanteelle, mikä oli
melkein avoin vihollisen tulelle, joten minä sain jäädä
turvallisemmalle paikalle, ylempänä olevalle tasan-
teelle.

Raitaselta kului melkein puoli tuntia ryömimiseen,
mutta lopulta näin hänen ilmaantuvan vajaan metrin
levyiselle tasanteelle suoraan alapuolellani. Tasantei-
den väli oli ehkä kolmisen metriä, joten Raitanen
hädin tuskin ulottui miehen olkapäihin, mutta viholli-
sen tulesta välittämättä hän kurottautui onnetonta
kohti etsien jaloilleen tukea olemattomista epätasai-
suuksista kallionseinässä.

- Kun huudan, niin koeta silloin irroittaa jalkaterd
puristuksesta! kiljui Raitanen - mutta älä hemme-
tissä hellitä, ennenkuin sanon !

Lupasin toimia hänen ohjeensa mukaan ja tartuin
onnettoman raudoitettuun kenkään. Hetken kuluttua
tunsin, että mies kohosi hieman ja samalla kuului
Raitasen huuto:

- Koeta nyt äkkiäl
Minä rynkytin ja temmoin, rnutta kenkä tuntui juut-

tuneen lähtemättömästi kivien väliin.
Kivenlohkareet muodostivat kuin haarukan, jonka

kärjet olivat loivasti ylöspäin, kuin vanhanaikaisissa
ketunpyydysraudoissa, ja miehen nilkka oli aivan haa-
rukan pohjassa. Oli saatava jalka kohoamaan ainakin
kymmenisen senttiä, ennenkuin tulisi kysymykseen-
kään sen irroittaminen puristuksesta. Raitasen huohot-
taessa alapuolellani irroitin vyöni, pujotin siitä silmu-
kan jalan ympäri ja kiersin vyön toisen pään rantee-
seeni. Sen jälkeen huusin Raitaselle, että hän yrittäisi
nostaa miestä uudelleen. Heti kuuluikin vastaus:
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- Nytl ja r'älittömästi tunsin miehen taas kohoa-
van. Olin istuvassa asennossa kielekkeellä, ja samalla
kun Raitanen nosti, minä yritin työntää jalallani mie-
hen jalkaa kolosta. Lopulta se liikahtikin. Työnsin
työntämistäni jalkaa ulospäin ja kiristin samalla otetta
vyöstä, jonka olin pujottanut lohkareen haaran taakse.
Kiljuin Raitaselle, että hän koettaisi kannatella miestä
vielä vähän aikaa. ia tuuma tuumalta jalka siirtyi
haarukan kärkiä kohti. Vaikeinta oli saada se pyö-
rähtämään pois itse haarukasta, mutta lopulta sekin
onnistui.

Huusin taas Raitaselle, että hän voisi hiukan her.r-

gähtää välillä, koska iaksaisin kyllä pitää miehen pai-
kallaan jonkin aikaa. tr{iehen paino tuntui siirtyvän
yksinomaan vyöni kestokyvln varaan, minun taas ei
ollut kovinkaan tr'ölästä kannattaa sitä paikallaan,
sillä kallion reunan muodostama kitka toimi hyvänä
jatuna, ettei miehen paino kokonaan ollut käsivoi-
mieni varassa.

Hetken kuluttua kuulin Raitasen huutelevan, että
miehe n nostaminen ylöspäin olisi suora mahdotto-
muus, mutta voisimme yrittää laskea hänet hiljalleen
alemmalle kielekkeelle. Niin teimmekin. Raitanen
tuki alhaalta voimiensa mukaan, kun minä puolestani
aloin verkkaan soluttaa vyötäni alaspäin. Onneksi
mies ei ollut menettänyt tajuntaansa, joten hän itsekin
kl,keni jonkin verran olemaan apuna; pahinta vain
oli se, ettemme ymmärtäneet ollenkaan toistcmme 1'ru-
hetta. Raitanen sai miehen kuitenkin tajuamaan niin
1:,aljon, että tarkoitus oli laskea hänet ensin käsiensä
lara^n, ja siitä sitten vähitellen kallionkielekkeelle
vatsalleen. Näin sitten suunnitelma toteutettiinkin,
mutta lopussa me olimme voimattomia ponnistelusta
jokaincn. Huohottaen istuimme itsekukin omassa pai-
kassamme, r,äsyneinä, mutta iloisina onnistumiscstalr-
me.

Kesti vielä ainakin tunnin, ennenkuin saksalainen
sai jalkansa sellaiseen tilaan, että pääsi raahautumaan
pois kalliolta. Muuten hän olikin kunnossa, sillä hän
ei ollutkaan haavoittunut. Jokin kivenlohkare oli is-
kenyt hänet puolipyörryksiin, r.aikka hän itsekin oli
luullut kranaatinsirpaleen osuneen päähänsä.

Tämäkin päir,ä siis päättyi kohdaltamme onnelli-
sesti, vaikka sen tapahtumat olivatkin sellaisia, ettei
niitä voi koskaan unohtaa.

LUIIA LUTTA

Joudtrimme Talvisodan aikana Koiviston Tiurin-
saarella lähtemään kerran kesken ruokailun asemiin.
Hälytystila ei kestänyt kuitenkaan kauan, siIIä herne-
soppa oli vielä vähän lämmintä palatessamme taloon.
jossa majailimme. Rakennukseen oli tällä välin sattu-
nut kranaatti rikkoen osan kattoa ja kaikki ikkunat.

Muuan kaveri mutisi syödessään, että soppaan oli
'r,armasti käytetty pilaantunutta lihaa, sillä, hänen väit-
tämänsä mukaan, siinä oli outo sivumaku.

- Mutta luut ovat lujia, sanoi kaveri ja otti suus-
taan noin sentin paksuisen ja kolmen pituisen kranaa-
tinsirpaleen.
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Kuva Tuulosjoen rintamalta elokuulta 1941.
Taisteluhaudassa kulkevat pataljoonan ko-
mentaja, majuri Teppo Sorri ja kertomuk-
sen kirjoittaja, hänen 6.K:n päällikkönsä,
luutnantti Eino Hellevaara peräkkäin aina
silloin tällöin pysähtyen puntaroimaan ja
keskustelemaan

Tuulosjoen suu ja Laato-
kan ulappa

TÅIV^LTÅ oli tehty ja vihaa pidetty vastustajan
kanssa jo vajaat kaksi kuukautta. Korpiselästä oli JR
23:n eteneminen alkanut, ja nopeata tahtia jatkui. Tol-
vajärven tiellä olimme saaneet nähdä aseveljemme sak-
salaisen tarkkaa här'ittäjäkoneiden tulta maamaaleja
vastaan. Korpien halki samoten olimme joutuneet no-
pealla koukkauksella selvittelemään Jänisjärven ranta-
mien motteja. Suistamolla sentään ennätettiin paistaa
räiskäleet ja syödä suihimme lentokentän suolakur-
kut. Oli ohitettu Pitkänrannan palavat muonavaunut ja
siinä sivussa ajettu merijalkaväkeä Lunkulasta pitkälle
uintimatkalle Laatokan aavoille. Siinä jo perunatkin
alkoivat kypsyä, ja joskus isot siatkin törmäilivät telt-
toihin häiritsemään rintamamiesten hyvin ansaittua
yöunta. No, mikäpäs siinä. Pataan ne joutuivat ja
näin omalta kohdaltaan osallistuivat tähän totaaliseen
sotaan.

Eteneminen oli nopeata ja häikäilemätöntä. Niinpä
6. komppaniamme painuessa pitkänä autokolonnana
kohti Manssilaa saatiin vihollisen pommituslaivue nis-
kaamme. Ennätettiin sentään nummelle matalaksi, kun
pommit putoilivat miesjoukkoon. OIi siinä perusteltua
aihetta uskoa tappioittemme muodostuneen hirmuisik-
si, mutta aivan ihmeellinen varjelus tuntui meitä seu-
ranneen, sillä vain kaksi haavoittunutta nämä parisen-
kymmentä pommia olivat räjähtäessään aiheuttaneet
puolentoistasadan miehen rypäleessä.

Vanha raja sivuutettiin tutkimalla Rajakonnun val-
taisia betonibunkkereita ja Viteleessä päästiin saunao
tekoon Laatokan rannan mainioihin hiekkapenkerei-
siin. Saatiinhan se löylyhuone valmiiksikin, mutta kyl-
pemään ei enää ehditty, sillä Tuulosjoen rantaan oli
rintama pysäytetty ja siellä tarvittiin meitäkin.

SA-ktu
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Lounais-Hämeen rykmentin "Åntra patalioona" (II/
JR 23) - kuten sen komentaja, majuri Teppo Sorri
sitä nimitti - hoiteli täten muiden mukana leivis-
kaan sa.

Saattaaksemme juttumme oikeisiin puitteisiin lienee
syyiä hien-ran viir,ähtää tässä "Antra patalioonan" kip-
1'rarissa. Tärnä r'ilkas, tiukkaotteinen ja suorapuheinen
majuri oli I(arjalan miehiä ja omisti suurella kun-
nioituksella sanottuna "luonnon'.'äärät leuvat". OIi oi-
kea nautinnon hetki kuunnella, kun ne nivelet tärisi-
\'ät. Olipa sitten kysymyksessä jonkun meher,än tari-
nan kertominen, asiallinen tilanneselostus tai rehelli-
set moitteet omista toilauksista. Hän osasi nasevasti
silnoa sen, mitä sielunsa sisimn.rässä hautoi. Sanat ja
r':ralliset kasvojen juonteet saattoivat tuntux siltä, kuin
ne ennustaisivat hirttotuomiota, mutta joi<a hänet tun-
si, tiesi, että hu;noristi hänessä nauroi ja psykologi
t',rtki sanojensl vaikutustl.

Kornentajan ja pataljoonan sul.rde ei alkuun ollut-
kaan hyvä. N{iestä eir,ät Hämeen jäkäräpäät t.rhtoneet
oikein ymmärtäå, ja useampi ukko puristi nyrkkiä tas-
kussaan. Tilanne muuttui kuitenkin kuin taikaiskusta
heti taisteluien alettua, sillä majuri kulki luotien räis-
keessäkin poikiensa edellä huudellen näille: "Tulkaa-
han perässä, ei täällä ketään ole!" Tämän todettuaan
tuumivat jermut, että tuollarnen mies saa aina vähän
rauhallisissa oloissakin rähistä. koska hän rähinöi mu-
kana ruudinkin palaessa.

Lähimmille alaisilleen oli i<,rmentaja sekä ruosklra
käyttär,ä isä että rohkaiseva äiti. "Kuivia puita", ku-
ten me hänen moitettansa nimrtimme, tuli harva se

päir,ä, mutl,a saimme pian havaita. että hänen :rnois-
saan pulppusi elävä r'iisaus. Tyyliin kuului. ertä al.ri-
sen oli aina henkeen ja 'r'ereen puolustetta\',r olnrir
mielipidettään, mutta pienen leukar.oimistelutuokion
jälkeen sitten sanottiin: "Kyllä, herra majuri!" ja asia
oli sillä siisti. Hyvin kuvaava oli kerrankin tilanne,
joka koettiin Syvärin rannalla Segesassa. Pataljoona
oli juuri vastaanottanut asemat saksalaisilta. Komppa-
niamme sai linjaa niin paljon, että joka sadan met-
rin päähän riitti parivartio. Olipa komppanian pääl-
likkö, tämän kirjoittaja, teettänyt espanjälaisia ratsuja-
kin sinne tänne. Tuli sitten kippari tarkastukselle ja
erään "eskadroonan" sijainnista tuli tavanmukainen
\,äittely. Päällikkö piti omaa sijoitustaan oikeampana
ja yritti painostaa kohdan vaarallisuutta. Komentaja
kuunteli, näytti sitten ruusukkeitaan ja tokaisi:

- Joo, ratsut olisivatkin oikeassa paikassa jos sinä
olisit majuri ja minä luutnantti, mutta koska sinä olet
luutnantti ja minä majuri, niin tuolla on parempi
paikka.

Mitäpäs siihen muuta osasit sanoa, kuin "kyllä,
herra majuri". Näin hienosti hän pelasti luutnanttinsa
kannan, pitäen siitä huolimatta päänsä, sillä kuka olisi
tässä vaiheessa voinut mennä valalle, kumman paikka
olisi ollut tärkeämpi. Pari päivää myöhemmin vihol-
Iinen tuli joen yli "luutnantio kohdalta", mutta olisi
ilmeisesti tullut "majurin paikasta", ellei esteitä olisi
ennätetty muuttaa,

Pelon näyttämistä ei majurimme myöskään hyväksy-
nyt. Se oli hänelle kalkkunan heltta. Menipä hän jos-
kus niinkin pitkälle, että mikäli komppanian päällikkö
selvitteli - tehtävän ollessa tarjolla - miestensä vä-
symystä ja ajoittain huonoa taistelukuntoa, joka johtui
mm. pitkäaikaisesta, yhtämittaisesta taistelun paineesta,
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hänellä oli herkässä leukava huomautus päällikön hen-
kilökohtaisesta pelosta ja heti perään parin pst.tykin
lupaus tämän hengen turvaksi. Huumoriahan tämä
oli ja ehkäpä tarkoitettu kaikille piristykseksi. Joka
tapauksessa siihen pian totuttiin eikä turhista vali-
teltu, eipä aina asiastakaan. Kun vielä todettiin, ettei-
vät tältä tyyliltä säilyneet majurimme esimiehetkään,
niin oltiinkin komentajan kanssa samoissa soinnuissa.

Palaamme sitten takaisin Tuulosjoelle. Siinä oltiin
nokakkain vihollisen kanssa. Syötiin rantaviljelysten
kaalia ja juotiin Tuulosjoen vettä, jota aseeton mies
sai kaikessa rauhassa virrasta noutaa. Tämä sama oi-
keus oli vastapuolellakin. Kirjoittamaton sopimus val-
litsi, ettei aseetonta veden noutajaa kummaltakaan
puolelta ahdisteltu. Päivät kuluivat tavanmukaisessa
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r,:e;den tlrl:istuk;essa, mutt,r yöllä kulutettiin, \/.1r-

sinkin joen toisella puolella olevassa sillanpääasemas-
s;rmme, r.riin paljon ruutia, että liikkuminen nlapuri-
Iohliollakin oli harhaluotien iohdosta melkeinpä v.rr-
rallistr. Kuoleman uhmairmista oli kuitenkin rseen
lirnssa päir'ällä näyttäytyrninen, sillä helposti j.r vii-
'.y'ttelemättä lähti vrstapuolelta pk. tai kk.suihku. jos

ilitteli a,,rkeilla kul jeskella.
Taistel,,rlinjr ei ollut yhtenäir.ren, r l,rn n'tu,,-dostui

resäkerylu.nisti. Toisesta tukikohdast.r ioiseen siirty-
ninen vairti irin.r taitse kierron. Niinp-ä sitten srttui-
\in tiiällä tirpilus, joka oli yhtä jännittli'Li liuin n.rikä
i.t.tuu hf i'änsä sodan jännitystilanteistl. P.rnos ei ni t
ollut kor in suuri, olip.rhan r lin lh.len lr.rutn:ntin
lienl<iriepu, muttr sekin oli aik.r peljoir .rin,rk:n lsirn-
(,nt.li .en itscns,i nr,clestli.

Puclcn päivrin rikaan saanui l;omentr j.r lin ja,r tarkirs-
tlntran. Siinri kulliivat majuri jl lr-rriri'r.rntti peräkkäin
.rin,r silloin trillöin pysähtyen puir::roimlrn .i.r keskus-
ielemaen. Oltiin luoroin s.rn'r.r.r i.r i Lroroin eri mieltii.
jr trrlsitti;n pitkin yhteyshrucl.rn pohj;r.r. Tultiin siinii
sittcn erään pesäl<keer-r äärimn:äi:,een reunlan ja lio-
:rent:rj:r k1'seli seLrraavan vrrr;ir'rn pail<kar. Ltrutnentti
näytti sen n. 4O m:n päästii j;r ilmoitti san'ralla, että
:rvl olisi p,rllttavr takaisin ja kierrettärri metsän kaut-
tl miiinittuun pc;rikeryhrnään, siliä oli todettu, että
i'älillä näyttäyty'minen sai heti r'.rstustrjln konetuli-
:'.seet laulat'uirer-r. Tälnä ilmoitus ei kuitenka.rn rnlju-
ria tvydyttänyi, \':r:rn hän toks.rutti:

OIetko koett.rnut 7

Luutnantti ei ollut liatsonut tarpeelliseksi tästä

asiasta henkilökohtaisesti varmistautua, koska oli serr

jo useaan kertaan muiden kohdalla havainnut ia olipa
vielä kieltänyt miehiltäänliin turhat uhn.railut. Hä-
nen vastauksensa oliliin seh'ä: "En". Mutta muuta ei

tan,ittnkaan, kun r.r.ra juri jo säntäsi ylös ja jonkun
harjalaul<auksen ia m1'öhästyneen kk-suihkun saatta-

rnana juoksi nuo kymmenet metrit jir prainautui tii-
viisti seuraaviin ktropiriin.

Nyt alkoi luutnanttimme ai'r'osolujen vin.rm;rttu pii-
rileikki. Hän tiesi vihollisen huonlanneen .iuoksun
ja aseet virlmiina odottil\'in, tuleel<o toinen 1'rerässä.
Hän tiesi myöskin, n.rinliiilrrinen leukava keskustelu
alkaisi, mikäli ei kornentrrjrir seuraisi. Pal,lon ei tähän-
kään mietiskell'yn ollut aikaa ul.rrrta. Nopea käsky
vain lähetille: "Sinri ct tltle!" ja hyppäys ylös.

Ilelvetillinen rätinä llkoi. Tuntr-ri aiv;rr.r siltä, liuir.r

alueell;r ei olisi l'.roclitontir pail<klrr. Ei .iuoksijakun
vitkastellut, r';rein kiiti cliimänsii pikamatl<ln ja lo;rpu-
kiriksi sulielsi pää edcllri l.elast:l\'irall monttllull lllit-
jurin viereen. Tämä ketseli hengristynyttä al:ristiritn.
Vetäisi sitten suupielensä tiivrnurr.rkrtiseen hylnyyn j'r
pamauiti:

- 
Årvasir.rhan minä, ei siinä kuinkaan kä1'I

Taisipa siinä luutnantti hieman vihaisesti r.r-rulkaistrr

e.;imiestään ja varmran hänen teki mieii, selr'ällä ier-
mujen kielellä slnottuna, vähän silittää majurin tur-
pirir, nruttr kun siitä hengitys tusaar.rtui, niin sotil:rs
hänessä roitti ja här.r tokaisi:

- Kyllä, herra Inajuri I

KAKSI KUULUA
TOKION KULTAA

AMMUTTIIN
LAPUAN PATRUUNOIN

Lapuan patruunatehtaan valmistamat
pienoiskiväärin patruunat tolvat Suo-

melle kaksi kultamitalia Tokion Olym-
pialaisissa. Lapuan patruunoiden "an-

sioluetteloon" kuuluu lisäksi yksi

aikaisempi olympiakulta sekä yli kak-

sikymmentä maailmanmestaruutta.

Teidän on toki hyvä luottaa patruu-

noihin, jotka ovat näin keskeisesti

vaikuttaneet suomalaisen ampuma-

urheilun mainetekoihin. Muistakaa

kysyä LAPUAN PATRUUNOITA!

LAPUAN PATRUUNATEHTAAN
VALMISTUSOHJELMAAN KUULUVAT

pienoiskiväärin patruunat, pistoolin
patruunat, kiväärin patruunat (erityi-

sesti mainittakoon tarkkuuspatruuna
7,62x53 R), erilaiset metsästyspatruu-

nat, messinkiset haulikon hylsyt sekä

luodit ja hylsyt eri patruunalaatuihin.

LAPUAN PATRUUNATE
LAPUA

U
HDAS
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\ . l-L.t; a .f. l-lart
JR 5:n komentopaikka
Maaselän lohkolla

JR 5:n komppanian ko-
mentopaikka Maaselän
lohkolla (vas. luutnantti
V. Tervasmäki ja vänrikki
Lehtonen)LEO V'IL'A'HEN

rin kohdalle. Tämä jos mikään on korkcinta henkistri
krafulxx, tarinoi lääkintäkersantti Poutanen.

Tohtorimmc oli iuuri paiannut vuorolomrltaan jir
elcli ilrneisesti vielä dagen efter-tunnclmissaan.

- 
Virolaisen vuoro on krit ensiksi olla kipinä-

n.rikkona. Hänhän onkin onriaiin tämän Ä{aaselän hau-
tausrnaan yöpäivystäjäksi, onhan pojalla suvussa p.rp-
pismiehiäkin, totesi lopuksi kor;rraali Hen.rrni Terva-
hartiala.

Näin tarinoiden valmistluduimme yönviettoon j.r

viihitelleen vaivuimme rintamamichcn koirenuneen,
kuka nähdäkseen kuvia tule'r,asta tei n.renneestä lo-
mastaan, naisistaan, siviilistii, rauhastl tri sodan mcls-
keisistä tapahtumista.

Komppaniamme tukikohdat olivat Maaselän kylän
reunamilla. Näkyvimmät suuntamerkit vainoojan
puolella olivat vesitorni ;a hotelli, jotka korkeina kivi-
rakenteina vangitsivat katsecn ntuuten röttelömäisestä

Sieppaqiat
"RISTIÄ kuin hrrutlusnra.rll,r" s;rnoi sotamies \rirolai-
nen ja ler-itti korsun l;rverillc pokerin ristrvirin. Sir-

tecntihkuincn vuodcn r942 lokakuun r7. päir'1n ilta
vaihtui yöksi 3. JR l:n konrentopniftalla, missä me
lrrutnantti Kalle Ruulion liihetit tapoinrme aikaa kort-
ti.r läiskien.

Kornppanianrn.re oli kuukatrtte aikrrisen.rn'rin siirty-
nl't lcvosta N{aasclän hautlusntaan tienoille. Syksy oli
sateinen je allkuloinen, r'anjan tiedustelijat lisrisir'ät
vartiomiesternrne tirIppauttir ja hermostuncisuutta. Vä-
hän r'äliä risteilir'ät valopistoolin ammukset etunraas-
tossa r,f,ttion.riester.r tuijottaessa rär'iihtynein silmin
aavemaisen valon paljastamaa vartiokaistaansa.

- Kyllä f'e lähetit pääsette tämän puhdetyökau-
den aikana liian helpolla. Ei tarvitse slteclla pimeässä
vapista vartiomontussa sielrpraajan pelosta. On se kiu-
sallista tuo poteromiehen hiljainen odotus, joutuuko
kuopastaan vangiksi vai sattuuko tämä kohtalo kave-
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lf aaselän asemakylästä. Matalin tunnusmerkki edes-
sämme oli em. hautausmaa, jonka sijainnista näin
Iinjojen välittömässä läheisvydessä oli tullut hirtehis-
humoristinen lisä aseveikkojen korsukeskusteluihin.

Åsemissamme vasemrnalla edessä oli IV joukkue,
tukikohdan päällikkönä vänrikki Aittola Riihimäeltä.
Keskellä oli luutnantti Anton Ortamon I joukkue,
ja samassa tukikohdassa eleli myös 1. konekir.ääri-
ryhmä omassa korsussaan. Etuviistoon oikealla oli
r'änrikki Anderssonin III joukkue, jonka tukikohtr
oli samalla pataljoonan saumassa. Maasto tukikohtien
ympärillä, edessä, takana ja r.älissä oli suoperäistä kas-
r.aen matalaa puustoa ja pensaikkoa. Tukikohdat kor-
suineen oli kaivettu soraharjanteisiin, mitkä pullahte-
Iivat esiin suomaastosta kuin korkit vedestä. Kornp-
p-anian komentopaikka oli n. 300 metriä Ortamon tu-
kikohdan takana, ja komentokorsun vieressä n. )0
metrin päässä korsusta oli II joukkue reservissä. Näis-
sä puitteissa painuivat komppaniamme miehet yön
viettoon kiroten, nauraen, peläten, r,älinpitämättömi-
nä tai ikävöiden, kukin oman luonteensa mukaisesti.

- Pojat, ylös ja äkkiä! havahdutti kello 3 jälkeen
yöllä Virolaisen huuto korsussamme nukkuvat. Naa-
puri on vallannut Ortamon tukikohdan.

Uni putosi silmistämme ja tilalle tuli pelonsekainen

!,lty"a ilme. Luutnantti Ruulio laski samalla alas pu-
helintorven ja sanoi puoleemme kääntyen:

- Ortamo soitti juuri ja sanoi vihollisen olevan
tukikohdassa. Pojat ovat loukussa korsussaan. Yritti-
vät ulos, mutta eir.ät päässeet. Pari miestä kaatui ja
joku haavoittui ryntäyksessä. Onneksi ei tapsia oltu
vielä katkaistu.

Nyt tuli meille läheteille kiirettä. Tervahartiala
lähti hälyttämään reservijoukkuetta vastaiskuun. Itse
sain epäkiitoilisen tehtävän juosta IV joukkueeseen
r'änrikki Aittolan luokse. .johon svystä tai toisesta ei
saatu puhelinyhtey'ttä. Nappasin pvstvkorvani kaina-
loon, ja lähtiessäni kaikui kon'issrni päällikkömme
sanat:

- Olkaa varovainen, naapuri voi olla jo sielläkin I

Tämä n. 400 metrin matka Åittolan tukikohtaan
tuntui pitkältä ia tuskastuttavaltr. En juossut tavallista
yhdyspolkua myöten, vaan hiivin pensaikon läpi kor-
vat höröllä ja sydän läpättäen. - Piruakos sen Pouta-
senkin piti maatamennessä povata niistä r,anginsiep-
paajista. Näinköhän tupsahdan suoraan Vasilin syliinl

Tukikohta häämötti jo edessä, ja hiljaa hiipiessäni
olin erottavinani r.aimeata hyrailya korsulta päin. Lä-
hemmäksi hiipiessäni tunsin äänen kuuluvan joukku-
een lähetille Pälville eli Pihville. Huikkasin Pihville,
ja heti tuli vastaus:

- Mitäs kummaa Sinä pahanilmanlintu tähän ai-
kaan yöstä hiippaat ja säikyttelet rauhallista tukikoh-
dan päir.ystäjää?

Kyllä helpotti tuntuvasti kuulla Pihvin rumaa ääntä
ja nähdä hänen pisarnaiset kasvonsa. Olivathan sääs-

t1 neet Aittolan pojat ainakin toistaiseksi ja samalla
itsekin epämiellyttär'ältä yllätykseltä. Nopeasti järjesti
Aittola varmistuksen Ortamon tukikohdan suuntaan,
ja minä painuin takaisin kon-rentokorsulle. Tällä ker.
taa huomattavasti nopeammin kuin tullessani ja myös
lakituista polkua myöten enkä pensaikkoa hiipien.

Perille palatessani oli paikalla kova hyörinä, reser-
vijoukkueen järjestäytyessä vastaiskuun. Meistä lähe-
teistä määrättiin mukaan Tervahartialan Hemmi ja al-
lekirjoittanut. Sain kuulla puhelinyhteyden Ortamon

Maaselän kannaksella Maaselän asema-
kylän kohdalla oleva l/JR 5:n lohko pää-
puolustuslinjoineen, tukikohtineen ja ko-
mentopaikkoineen

Vihollisen puolella olevan
Maaselän asemakylän ho-
telli (nuoli) JR 5:n asemis-
ta nähtynä. Rintaman väli-
maasto suoperäistä rytei k-
köä, johon taistelutkin
ovat jättäneet jälkensä.

109



korsuun katkenneen ja toivoimme sen johtuneen ar-

r)oastaan tapsin poikkileikkaamisesta. Pitemmälle
mener,iä ajatuksia emme juuri tohtineet pukea sa-

noiksi.
Rescrvijoukkue ketjuuntui ja hiivimme kuin varjot

kostcaan pimel'teen. Krh:n tai tykistön tulitukca ei

nreille a:.rnettu, sillä tilanne oli t'ielä epäselr'ä ja 'r'as-

taiskurnme piti perustua yllätykseen. - Saisimrneko-
han tukikohdan haltuumme, oliko siellä paljon aron
poikia, mitcn omat miehemme jaksavrrt, ketkä kaatu-
vat tai haavoittuvat, toivottar-asti er-r ainakaan minä
ja jos haavoitunkin r.riin lier'ästi? - Näitä j.r muita
jokaisellc vastaiskun,ichelle tuttuia rijatuksia kierteli
kypäriemme alla.

Olimme edenncct lähes puolet mltkirsta, kun ctlestii
nousi ilmaan punainen valoraketti. Sarr-ralla l<uului
naapurin puolelta krh:n inhoittavaa haukuntaa, lähtö-
laukauksia. Emme päässeet siis 1'llättämään. Sanassl
painuimme kranaattien leimahduksien sekaan suohon.
Kiivas keskitys tuli sulkuna hieman eteemme, raskaam-
mat heittimen ammukset rä;ähtelivät'r'aimeasti syvällä
suossa, herkemmät pinnalla ja nakujen ammukset jopa
puiden oksillakin. Pari minuuttia kestettyään sulku
siirtyi kuitenkin ylitsemme komentokorsumme tie-
noille, ja päättyi yhtä yllättäen kuin oli alkanutkin.
Edestä kuului kiivasta konetuliaseiden rätinää, mutta
tämä kuulosti kuitenkin tulevan paremminkin tukikoh-
dan edestä kuin itsc tukikohdasta.

- Eteenpäin, kuului käsky ketjua myöten, ja näin
hiivin saman tunnin aikaan jo toisen kerran, nyt tosin
aseveljieni rinnalla, kohti pimeää tukikohtaa toivocn
ja cpäillen. -

Miten sitten tilanne oli luutnantti Ortamon korsussa

kehittynyt ?

Noin kello 2 yölln tuli päivystär,ä alikersantti vuo-
ronsa loputtua tarkastuskierrokseltaan I joukkueen
korsuun ja herätti Ortamcn seuraavaan vuoroon. Päi-
vystäjä kertoi vartiopaikoilla kaiken olevan kunnossa.
Naapurin puolelta pidettiin kuitenkin yllä ehkä hie-
mirn tavallista rlrnsaampaa kii.ääritult;r. ja etumaas-
tosta epäiltiin kuuluvan jotain liikettä. NIitään hälyt-
tär'ää ei kuitenkaan nä1'ttänyt olorrn tekeillä. Ortlmo
ryhtyi kiskomaan saappaita jalkoihinsa. ja alikersant-
timme meni ovelle aikoen viclii pistävtvä ulkonr.
Tällöin alkoivat tapahtumat r'1'ön'ä, jr tukikohdan
puolustajien pahimnrat painajaisunet muuttLri\.rt to-
deksi.

Ovi tempaistiin auki alikersantin edestä, Iaukaus
kajahti, ja alikersantti retkahti kuollecna korsur.r lat-
tiirlle. Hämärään korsun oviaukkoon työnty'i kolne
1;una-an.ncijan puvuissa olevaa sotilasta. Yksi nä1'tti
taskulampulla valoa lavcreilla mirkaavia miehiä l<ohti,
toinen päästeli sarjoja konepistoolistaan ja kolntas
heitti pari käsikranaattia. Herätys oli l<armean shokki-
mainen, kuka luuli viin.rcisen hetkcnsä tulleen, toinen
ei taas kuullut muuta kr-rin kp:r.r ritinää, muttci tah-
tonut uskoa sitä tocleksi. I(orsu n.riehistöineen näy'tti
olevan tuhoon tuomittu. Yllätysmon.rentti oli siksi
vakuuttavasti vihollisen käsissä. . .

JR 5:n lohkolla Maaselän
kohdalla oleva sotilaskoti
"Aavepirtti"

Sodan raiskaaman Maa-
selän kylän hautausmaan
läännöksiä
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Mutta ei, - - yksi rniehistä tajusi herättyään
heti tilanteen. Sotamies Virtanen (nimeä en aivan var-
masti muista) Helsingistä makasi laverillaan, hämäräs-
sä nurkassa vierustoverinaan ladattu puoliautomaatti-
kir,ääri. Varovainen, rauhallir-ren aseen suuntaus, kol-
me terävää laukausta ja yhtä monta vihollisen ruumis-
ta rojahti kuolleen alikersanttimme viereen.

Korsussa vallitsi synkkä tunnelma. Lääkintr:rries
Sihvola piteli konepistoolin reijittämää, r.ertavuota-
vaa säärtään. Lähinaapuri kaiveli korr-iaan kuullak-
seen paremmin, sillä käsikranaatti oli lennähtänt't hä-
nen päänaluksenaan olleen repun taakse ja teki silp-
pua sen sisällöstä, muttei r.ahingoittanut itse repLur-
omistajaa.

Ensi säikähdyksestä seh,ittl'ään korsun miehistö
huomasi päässeensä uskomattoman r'ähällä rajusta he-
rätyksestä.

Mutta ilo oli liian aikaista. Nvt tävtyi ),rittää \,ielä
ulos korsusta. Ensimmäisenä syöksyi oviaukosta ulos
kersantti Pihlajamäki suoraan korsun ulkopuolella
olevien vihollisen varn.ristajien tuleen. Ei ehtinyt ot-
taa kuin pari askclta ja siihen jäi. Toiset perässä tu-
Ievat eir,ät päässeet niinkään pitkälle, r,aan kiireesti
sulkeutuivat takaisin korsuun. Nyt tajusivat miehe';
uudelleen tilanteen toivottomuuden. Oliko koko tu-
kikohta vallattu ja me korsussa olevat motissa? Luut-
nantti Ortamo koetti puhelinta, väänsi kampea ja kas
kummaa, tapsi ei ollut vielä poikki. Tähä; soittoon
heräsi kon-rentokorsu, kuten kerrottu, ja Ortamolle
iuvattiin apua:

- Vastaisku tulee 15 minuutin p.-rästä, koettakaa
ke;tää siihen asti I

Miehet olivat korsussa vetäytynee t aseet valniina
pitkin seinustaa. Ylhäältä savutorven suunnasta kuu-
lui ääniä ja jo samassa ensimmäinen käsikranaatin rä-

.f 
ähdys. Savutorvi oli onr.reksi vedeity' tarkoituksella

mutkalle, ja kran.iatti räjähti katossr. l{uttl kruan ei
voi kestää, ennenkuin str-ukln:r'.r.rukear. j.r kasapa-
nos tekee seh'ää epätoiloisisrr miehisrd.n'rn.re. Yriter-
tiin kuurneisesti I;eksiä keinoj.r tilenreesrr selviämi-
seksi, .ia samanaikaisesti kuului katolta räjähd1'ksii. jr
soraa rapisi korsun lattialle. Joku kiinnitti huomiota
korsun ikkunaan. Ikkuna oli pieni ja ulkoa päin hy-
vin naamioitu. Ilmeisesti ei vihollinen ollut sitä huo-
mannut, koskapa ei heittänyt sitä kautta korsuun ka-
sapanoksiaan. Pieni mies voisi ryömiä ikkunan kautta
ulos ja tarkkailla tilannetta korsun oviaukon suun-
taan. Eräs nuori, juuri äskettäin saaDunut täyCennl,s-
mies astui esiin, kiipesi ikkunalle ja ryömi ulos pi-
meään yöhön. Samassa alkoi takamaastosta kuulua
kranaatiien räiskettä.

- Reservijoukkue tulee, huusi joku, naapuri am-
puu sulkua !

Käsikranaatin äänet lakkasivat myös savutorvesta,
ja ikkunan ulkopuolella oleva tähystäyä ilmoitti vihol-
lissotilaiden juoksevan pois katolta. Vapautuneina kal-
r.avasta odotuksesta miehemme juoksivat ylös liorsus-
ta ja pian saapui myös vastaiskuosastomme tukikoh-
taan, laukaustakaan antpumatta.

Näin odottamatta ja perin r'ähäisin tappioin seh.isi
tämä aluksi vakavalta näyttäny't r.älikohtaus. Omat
tappiomme olivat Ortamon joukkueesta 2 kaatunutta
aliupseeria ja yksi pahemmin haar.oittunut mies sekä
konekir,ääriryhrnästä 1 kaatunut, jonka vihollisen var-
mistajat olivat ampuneet tämän tullessa tilanteen alet-
tua kk-korsusia ulos Iuonnollisille tarpeilleen. Voi-
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Onko Teil lä henkivortijoo?
Monilla sellainen jo on, ei tosin kuvan osoittamalla tavalla,
vaan nykyaikaisen henkivakuutuksen muodossa. Salaman
henkivakuutus on hyvä henkivartija. Siihen voi liittää sai-
raalavakuutuksen tai muun työkyvyttömyyslisävakuutuksen
täydentämään lakisääteistä sairausvakuutusta ja vakuutus-
turva on inflaatiota vastaan varmistettu Salaman indeksi-
ehdolla.

Salaman henkivakuutus
Teidänkin
henkivartijaksenne !

d.ran lain liuvitella, minkälaiseksi tilanne olisi muo-
dostunut. ellei Virtanen puoliautomaattikivääreineen
olisi ollut paikalla.

Vihollisp.rrtion johta,faksi todettiin korsuun kaatu-
nut luutnantti. Häneltä tavattiin kartta, mihin Orta-
mon tukikohta oli selvästi merkitty. Miehillä oli li-
säksi mukanaan köyttä ja tyhjn säklii. Tarkoituksena
oli ilmeinen r.angin sieppaaminen ja muun korsun
miehistön tuhoaminen.

Partio, joka oli vahvuudeltaan n. 10 miestä, oli tul-
lut tukikohtaan takaapain, minne se oli luikerrellut
patal joonien saumasta. Tuioreitin se oli viitoit.'arut
;raperisuikalein paluumatkaansa varten. Vetäytyessään
takaisin oli partio sivuuttanut vastaiskuporukkamme
n. 20 metrin päästä, mutta pimeän yörr turvin se oli
hiljaisuudessa päässyt huomaamatta ohi. Lisäpiirtee-
nä mainittakoon, että olimme saaneet uuden saunarn-
me valmiiksi n. viikkoa aikaisemmin ja ttimä sijaitsi
komentokorsun tasalla )0 metrin päässä reservi-
joukkueen sijaintipaikasta. Matkallaan olivat partio-
miehei, .ioita arr.elun mukaan oli n. 10 miestä, Ier,än-
neet uudessa salrnassamffle ja laskeneet sen puhtaille
lauteille siivottomuuden käyntikortit. Saunan-rme ra-
kennusryhmän keulana toiminut savolainen korpraali
Pikkarainen sanciliin saunansa sottuisuuden nähdes-
sään:

- Rohkeita miehiä, rnutta aika porsaital
Näin päättyiväi tämän lokakuisen yön tapahtumat,

joiden tukalat hetket vatmaan säilyvät pitkään Orta-
mon miesten mielessä.
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AINA kun sotatapahtumat palautuvat mieleeni, nousee
ensimmäisenä eteen kuva Kumsjärven tapahtun.rista lo-
kakuun 27. pnä 1941. Silloin olin näet vihollisen van-
kina vajaat viisi minuuttia.

Vaikka olin ensimmäisen luokan radiosähköttäyä, jou-
cluin uhraamaan sotapanokseni Er.P 21 :ssä eli majuri
Nikke Pärmin pataljoonassa. Syynä tähän oli pieni rike,
jonka olin tehnyt yhteiskuntaa kohtaan. No. olin nuori,
ja Taivisodan aikainen alituinen ti-taa-ti-t.rr piipi§'s o1i-
kin jo ehtinyt käydä hermoilleni. Tunsin rlr-tvr'äisyyttä
vaihtuneisiin olosuhteisiin.

Kun kokoontumispaikallamme Riihimäellä näin ensim-
mäisen kerran majuri Pärmin, oli ensrr',rikutelmrni mie-
hestä, että tuolla äijänkäppyrällä ei tehdä sodrssr mi-
tään. Vaikutelma osoittautui kuitenkin r'liräksi. Itrjuri
Pärmi oli korpisoturio ruumiillistum.r. mies. joka oli
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syntynyt komentosauvl kourassaan. Hän oli omalaatui-
nen, rohkea upseeri. jota me kaikki kunnioitimme.

Tässä kirjoitelmassl tuon esiin Kumsjärven nuhruisei
maisemat, harmalt hirsinkennukset, ,jotka olivat kuin
samalla muotilla r';rletut. sekä Porustajoen, joka Tuo-
nelan virran tavoin sulki :iemme sinne, mihin pyrimme.
eteenpäin . . .

Sotamme alkoi Onk.rmuks.ssr. kun JP 7 luovutti meil-
le asemansa. Näimme kour:llrsen taistelun näännyttämiii
miehiä, joukossa useir.r h.r.r\,ri::.rneitakin. Varmistimmc
erään kapeikon, eikä rlku nii::j.nvt todellakaan lupal-
valta. Kaatuneita vihollisir ioi:i jokr taholla, ja teil
kohta huomion, että heidln jLr.lios:l.rn puuttui par.rs
ikäluokka. Kaatuneet olir'.rr jokc -.ii- rri ali-ikäisiä, osit-
tain siviili- ja sotilasasuisir. rseisr'.:isenr vrnhoja keisa-
rivallan aikaisia, pitkäpiippursrr iinjrkisilreitä. Tyh-
jiä hylsyjä oli joka puolellr osci::rm.rssr. e:tä osattiin
sitä ruutia silläkin taholla poltrr.

Olin l. komppanian päällikön, luutnrntti Jruhon tais-

telulähettinä. Se oli asema, iossr aina sai ollr liemessä.

Kannoin patruunoita liniaan jl hoivasin haavoittuneit'r
edestä taaemmas. Välillä piti vielä hoitar yhteyttä pa-
taljoonaan ja naapurikomppanioihin.

Näihin aikoihin tapahtui myös yliloikkauksia, mutt.r
niiden määrää tavattomasti suurenneltiin. Joutuihan kyllä
eräs joukkueemmekin miltei kokonaisuudessaan vangiksi,
siihen se kuitenkin joutui rehellisessä taistelussa. Varsi-
naiset aatteeliiset loikkarit, iotka pakenivat kapitalistista
järjestelmää, olivat sen sijaan laskettavissa yhden käden
sormilia. Minkälaiset olot toisella puolella lienevät olleet-
kaan, ainakin lentolehtiset valokuvineen niitä kovin ylis-
tivät.
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- Koneella koristettua p-a paperia, luonnehti sota-
mies Reinikka yllämainittuja lentolehtisiä. Lieneekö sit-
ten sanonut näin vain esimiestensä mieliksi ?

Oli kuinka oli, jouduimme tuon kadonneen joukkueen
takia yiimääräiseen puuhaan. Luutnantti Jauho otti mi-
nut mukaansa tiedustelumatkalle, ja kohta alkumatkasta
törmäsimme vahvaan vihollispartioon. Onneksemme äk-
käsimme sen ensin ja heittäydyimme oitis maahan. Jau-
hon konepistooli sylki tulta venäläisten niskaan, mutta
minuo Bergman-konepistoolistani ei lähtenyt kuin ker-
tatulta, kopeloinpa sitä sitten miten tahansa. Hallussani
oli neljä käsikranaattia, jotka nakkasin umpimähkään
partiota kohden. Niiden tyyppi oli outo, oli irroitettava
jonkinlainen korkki, ennenkuin ne olivat toimintavalmii-
ta. Se vei aikaa niin, että luutnantti ehti sillä välin ampua
kaksi patruunarumpua tyhj?iksi.

Edestämme alkoi sitten kuulua sellaista ryskettä, kuin
kokonainen panssaridivisioona olisi ollut lähestymässä.
Peräytyessään menetti pataljoonamme kaikki asiapaperin-
sa, ja kun pian valtasimme alueen takaisin, oli komento-
paikkamme entisellään. Vihollinen ei ollut havainnut si-
tä maastossa. Se olisi ollutkin hyvä saalis tärkeine pape-
reineen ja päivärahoineen.

Näissä kahakoissa menetimme monta hyvää miestä.
Heidän joukossaan vänrikki Rein. nuori helsinkiläispoika,
toisen joukkueen johtaja 3.K:sta kaatui. Räjähtävä luoti
osui pistoolikoteloon ja repi miestä pahoin. Luutnantti
Jauho ja minä selvisimme tuurilla. Vihollisen nakkaama
käsikranaatti irroitti vain iuutnantin lapikkaasta pohlan
jalan saamatta silti naarmuakaan. Majuri Pärmiä tuo
vahinko nauratti. Hän tarkasteli lapikasta ja totesi am-
mattimiehen vakaumuksella:

- Duoda, tästä ei saa enää galua. Duoda, tdytyy saa-
da jostakin uusi lapikas. - Muistnakseni hän antoikin
luutnantille omat ylimääräiset jalkineensa, ettei yhtä lapi-
kasta tarvinnut vaihtaa.

Juustjärvelle sitten saavuttuamme pataljoonamme alis-
tettiin JR 26:lle eli kuuluisalle Ässä-rykmentille. Tätä
selittäessään majuri Pärmi lausui:

- Nyt duoda näytämme Ässälle, kuinka Pärmin po-
jat purevat, duoda.

Ja se näytettiinkin !

Taistelu alkoi 26.10.41 Porustajoen partaalla. Viholli-
sen tuli oli kiivasta, ja vastarannalla oli vanha bunkkeri-

' ltinnoitus. Ensimmäinen hyökkäyksemme lyötiin verissä
päin takaisin, ja miehiä kaatui paljon. Erityisesti olivat
upseeritappiot suuret, mutta kaikesta huolimatta ylitti
pataljoonamme joen ensimmäisenä useammasta kohden
ja pian oli kaistale sillanpäätä hallussamme. Siihen pu-
reuduttiin.

Sitten alkoikin kurja yömarssi 26127.10.41 kohti Kum-
san kylää. Kurja on ehkä liian lievä nimitys, sillä mars-
si oli saatanallinen. Oli pimeää korpea suoalueineen, jo-
ta myöten väsyneet miehet kantamuksineen rämpivät.
Jos millään taipaleella on kiroiltu enemmän kuin tällä,
niin hyvä on. Jos jollekin tuli halu vapautua liiasta pai-
nolastista, niin perässä tuleva ärjäisi kohta:

- Älä, s-na tiputtele kamojasi! Niitä tarvitaan vielä!
Upseerit talsivat taakkoineen samassa liemessä, ketään
ei säästetty. Pimeässä oli kaikilla samat arvomerkit.

- Helvetin henkihaukka, keksi nyt tämäkin ! kuulin
takanani kiroiltavan. Luutnantti Jauho naurahti. Ketähän
henkihaukalla tarkoitettiin? Pärmiäkö vaiko Laaksosta?
Tai ehkä itse Mannerheimiä?
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KERATIN%,ffi
Mutta rämpimisemme palkittiin. Yöllä saavurmme

Kumsan kylän laitaan, ja majuri Pärmi hoiti asian niin
hyvin, että kylä vallattiin yllättäen vain lyhyen taistelun
jälkeen.

Sotasaalis oli valtava ja siitä on aikaisemmin kirjoitet-
tu. Itse sain haltuuni puhdasverisen, valmiiksi satuloi-
dun ratsun. Tein elämäni ainoan hevoskaupan vaihtamal-
la ratsuni erään vänrikin kanssa kahteen votkapulloon.

Vastapuolen komentajana oli ollut majuri Valli, josta
kerrottiin jos jonkinlaista legendoja, ja useat väittivät
jopa tuntevansa tyypin. Hän yritti sisukkaasti vastaiskuil-
la saada kylää takaisin. Erääseen kohtaan työntyi {00-
päinen vihollisosasto ja meidän ainoa pst.kiväärimme
meni epäkuntooo. Siinä rytäkässä ei oltu puolin eikä
toisin selvillä tilanteesta. Luutnantti Jauho lähetti minut
erään venäjän kieltä taitavan pojan kanssa huutamaan
viholliselle antautumiskehoituksia ja siinä jouduin van-
giksi.

Isokokoinen kirgiisi työnsi konepistoolin suun ma-
haani vasten ja kiskasi lakistani kokardin. Seisoin höl-
mistyneenä, ia kirgiisi päästi kurkustaan käsittämättömiä
sanoja. Vasta kun mukanani oleva karjalaispoika oli mo-
neen kertaan selittänyt asiamme, loppui lyhyt vankeusai-
kani. Kirgiisi laski aseensa, vaikka taempana olevat po-
litrukit puivatkin nyrkkejään.

Eräässä vastaiskussa haavoittui luutnantti Ojasti. Hän-
kin oli erinomainen upseeri, mutta pitkään en joutanut
hänen lähettinään olemaan. Tapahtumat kulkivat nopeas-
sa ternpossa, kun vihollinen koetti edelleenkin hinnalla
millä hyvänsä vallata kylää takaisin.

Luutnantti Ojastin määräyksestä lähdin noutamaan
luutnantti Jauhoa haavoittumispaikaltaan. Pääsin hänen
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luokseen, irroitin erästä vajasta oven ja asetin sen kel-
kan päälle. Siihen nostin sitten haavoittuneen ja levitin
manttelini hänen suojakseen. Luutnantti oli taiuton, mut-
ta availi silloin tällöin silmiään. Se oli mielestäni hyvä
merkki.

Pauke vasemmalla oli yltynyt, vihollisen konekivääri
papatti aivan lähelläni. Tarkoitukseni oli tämän vuoksi
kiertää erään edessäni olevan, vallatun vihollistankin luo
ja sitä tulisuojrna käy'ttäen päästä pois. Åjatukseni jäi
toteutumiiiE sillä kun olio vetänyt kelkkaani kappaleen
m.1tki.l. tunsin vatsassrni vihlovan jysähdyksen. Sii-
missini alkoi hämärtää, ja samassa toinen jysähdys nak-
kasi minut kellelleni kelkan viereen.

Loppul väl?ihti mielessäni, mutta taiuntaa en menet-
nänyt. Tunsin miten alusvaatteet kastuivat verestä, muu-
ten olin täysin puuduksissa. Jalkani retkotti miltei irral-
lisena. Ahmaisin suuhuni likaista lunta ja koetin huutaa-
kin, mutta luulen, että äänestä lähti vain käheä parah-
dus. Paukkina kuului korvissani aavemaisena ryskeenä, ja
juoksevia sotilaita vilahteli ohitseni. En tajunnut, olivat-
ko ne omia vaiko vihollisia, enkä tiedä sitäkään, kuinka
kauan siinä makasin. Sinä aikana tapahtui mielestäni
paljon. Lähellä oleva sotasaalistankki sai torniinsa osu-
man. Kansi lensi taivaan tuuliin, ja luukusta syöksähti
ilmoille tulenlieska. Se synnytti suunnsttoman savuPat-
saan, joka muistutti niitä kuvia, joita nykyisin näkee
atomiräjähdyksestä. Tankki teki parin metrin ilmahy-
pyn ja rämähti sitten ket.iuilleen. En voinut olla hymyile-
mättä, niin hullunkuriselta se minusta näytti.

Tästä tuskin tarvitseekaan jatkaa. Molemmat pelas-
tuimme, luutnantti ja hänen enemmän tai vähemmän
urhea taistelulähettinsä. Jalkani oli piloilla, ja se lei-
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kattiinkin pois. Selkärankani vioittui. ja sitä on kyllä
paranneltu, mutta viallisena tuntuu vhä pysyvän. Joskus
paholainen kuiskii korvaani, että olisi ollut parempi.
jos se kokardinanasta.ja olisi vienyt minut mukanaan sin-
ne kalmukkiaroille. Jalkani olisi silloin ainakin sääsrynyt.

Molempi parempi I

Majuri Vallin jättämää
venäläistä sotakalustoa
Kumsan tiellä
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JR 33:n tiedustelupartio
yöpymisnuotiolla

LOKAKUUN 8-9. pn tienoilla 1944, ollessani vt.
komppanianpäällikkönä JR 33'n "Poronpään" patrl-
joonassa, sain käskyn sonnustautua "pahantekoon"
pohjoisella suunnalla saksalaisten selustassa. Komensin
komppanian neliriviin ja kysyin vapaaehtoisia käskien
halukkaiden astua esiin. Lähes puolet komppanian vah-
vuudesta heti ilmoittautui, ja näistä valitsin 32 miestä.
He olivat kaikki kokeneita, urhoollisia ja karaistuneita
pohjoisen Lapin miehiä, Sodankylän ja Kittilän kun-
nista, olipa joukossa eräs aito lappalainenkin.

Tiedustelupartioni kuljetettiin linja-autolla Ranuan
eteläpuolelle niin pitkälle kuin katsottiin turvallisia teitä
riittävän. Ensimmäisen miehen lähtiessä ulos autosta.
hän hyppäsi suoraan polkumiinaan ja hänen jalkansa
murskaantui nilkkaa myöten. Annoimme hänelle ensi-
avun ja lähetimme hänet kiireesti autokuljetuksella
taakse, jotta verenvuoto ei ehtisi tulla kov.in suureksi.

Poikkesimme Rovaniemelle menevältä tieltä me:sään
ja otimme suunnan pohjoiseen. Edetessämme tarkliailin
miehiä löytääkseni heidän joukostaan sellaisia, joilla oli-
si luontaiset taipumukset tähystykseen ja suunnistami-
seen ja saadakseni jokaiseen tehtävään parhaan mahdol-
lisen miehen. Ilokseoi huomasin, että koko partion mie-
histö oli hyvän taistelukoulutuksen saanutta ia kuriin
tottunutta, sitkeätä ja huumorintajuista joukkoa. Lisäksi
heillä olivat oikeat poromiesten vaistot, ja juuri nämä
ominaisuudethan tekevät miehestä hyvän partiomiehen.

Etenimme saksalaisten majapaikkaa ja varastoaluetta
kohti, jossa majailevia saksalaisia meidän oli määrä
häiritä ja jouduttaa heidän vetäytymistään pohjoiseen
sekä estää heitä tekemästä tuhoja. Pidimme myös sil-
mämme auki keksiäksemme saksalaisten polttopartioita,
joita tiedettiin olevan liikkeellä joka suunnalla siviiliasu-
muksia tuhoamassa. Etenemismaastomme oli kohtalaisen
helppokulkuista, oli polkuja ja kanervikkokankaita. Kar-
tat olivat sen sijaan aika heikkoja.

Lokakuun 13. päivän aamupuolella näimme saksalai-
sia, jotka olivat parakkialueensa hävityspuuhissa. Tulim-
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me vain liian myöhään paikalle, sillä alue oli jo käy-
tännöllisesti katsoen kokonaan tuhottu. Siirryimme Ra-
ng4n-f,6vx11iemen tien itäpuolelle 12. kilometripylvään
kohdalla ja jäimme maaston suojaan tarkkailemaan lii-
kennettä. Illan pimetessä, ollessamme parhaillaan ruo-
kailupuuhissa, näimme saksalaispataljoonan marssivan
paikalle ja asettuvan istumaan tien vierelle kuin pyyn
pojat oksalle, aivan nenämme eteen. Eikä aikaakaan, niin
siihen ajoi myös hevos- ja autokolonna. Oli kysymyk-
sessä ilmeisesti marssi- ja lepotauko. Nyt oli meidän
hetkemme tullut.

Odotellessamme täydellistä pimeyttä kävin mielessäni
läpi opetukset ja kokemukset, joita partiomatkoillani
Pddmajan kaukopartioiden johtajana sodan alusta asti

olin saanut. Harkitsin miten saataisiin paras häirintätulos
ilman omia tappioita, sillä vihollisen ylivoima oli suuri,

ia jos se jotenkin huomaisi meidät ja pääsisi ylivoimaan-
sa käyttämään, meillä ei enää olisi sen jälkeen mitään
sanomista asiassa. Vähitellen sain suunnitelmani val-
miiksi. Koska tien itäpuolella oleva maasto nousi ja
länsipuolella oli aava,-laakea suo. ajattelin, että olisi
paras ampua seisaaltaan itäpuolella nousevasta rinteestä.
Partiolla oli 22 konepistoolia ia kiväärimiehillä lisäksi
käsikranaattej a.
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Sama tiedustelupartio tekemässä
matkaa Ranuan korvessa saksalai-
sia kohden. Kolmantena edessä
partion johtaja, kertojamme, luut-
nantti Lauri Korhonen

ja, konepistooleiden rätinää ja kranaattien räjähtelyä sekä
hevosten hirnuntaa, kun ne pillastuneina juoksivat pit-
kin ja poikin tietä tukkien kaikilta pääsyn eteenpäin.
Mutta saksalaiset olivat hyvin koulutettuja, eikä kestänyt
kauan ennenkuin he huomasivai, mistä päin ammuimme,
ja avasivat tulen meitä kohti. Emme olleet vielä kuolleessa
kulmassa, mutta ryömimme nopeasti kukkulan harjao-
teen taakse suojaan. Valojuovat pyyhkivät puolisen met-
riä harjanteen korkeimman kohdan yli. Mi'öskin si-
vustoilta meihin kohdistettiin kiivas tuli kaikilla jalka-
väen aseilla. Tuli myös näkyi selvästi, sillä saksalaiset
käyttivät valojuova-ammuksia. Vähitellen partio ko-
koontui ennakolta sovittuun paikkaan noin 100 metrin
päähän taistelupaikalta. Tarkastin, olivatko kaikki sel-
viytyneet taistelusta ja ilokseni huomasin, että ylläk-
kömme oli sujunut ennakkolaskelmien mukaan. Olin
nimittäin olettanut seisaalta ampumisen alarinteessä
vaikuttavan siten, että pimeässä vastapuoli - olkoon-
pa kuinka hyvin koulutettu joukko tahansa - yleensä

Saksalaiset räjäyttivät
Ranuan - Rovaniemen

maanteitäkin
alueilla

.\'-4-ka'a

Levittäydyimme äärimmäisen varovasti hiipien, ettei
risukaan olisr katkennut ja ilmiantanut meitä, niin että
välimatka miehestä mieheen tulisi n. 10 metriksi. Sa-

malla matelimme niin lähelle viholiista, että lähin mies
tuli n. 5 metrin päähän ja kauimpana olevat n. 10-15
metrin päähän siitä. Taivas oli mennyt pilveen, ja se

osaltaan auttoi meitä pysymään salassa. Kielsin ampu-
misen siksi kunnes itse avaan tulen. Sen jälkeen kone-
pistoolimiehet ampuisivat yhden lippaan tyhjäksi ja ki-
väärimiehet heittäisivät käsikranaatteja. Sitten Iaskeudu-
taan matalaksi ja irroittaudutaan. Tuntui, että tämä ase-
miin hiipiminen kesti ikuisuuden, mutta lopulta jokainen
oli paikallaan.

Ja niin me rysäytimme. Syntyi sanoinkuvaamaton se-

kamelska yön pimeydessä, kuului huutoja, komentosano-

ampuu suuliekkejä kohti ja yli. Henkilöstötappioita ei
meillä ollut ensinkään.

Mahdollisen takaa-ajon yatulta teimme pimeässä pie-
nen lenkin ja asetuimme saksalaisten lähettyville, josta
he eivät meitä arvaisi etsiä. Kuulimme heidän äänensä
ja liikkeensä yössä. Vietimme siinä pimeimmän ajan, tie-
tysti ilman tulia ja kahvin keittoa, söimme eväät kylminä
ja koetimme torkahtaa parhaamme mukaan, vaikka loka-
kuisen yön kylmyys tahtoikin hätistellä. Itse ainakin nu-
kuin jonkun tunnin. Päivän alkaessa kajastaa heräsin ja
totesin kaikkien miesten, paitsi kuulovartion, nukkuvan.
Herättelin poikia ja heidän silmänsä näyttivät niin kirk-
kailta kuin näissä oloissa voi toivoa.

Hiljaisen verryttelyn ia aamupalan jälkeen jatkoimme
matkaa koillisen suuntaan. Emme jääneet tutkimaan ai-

317



M. JUUTTLAINEN

SETLAINEiI OLI RETKEMME
"Suomen Joutsenen" motkot mooilmon merillö, (ny-
kyinen Voltion Merimiesommottikoulu).

Koikillo kohdeksollo motkollo mukono ollut kirioit-
toio kertoo niistö lönnittövistö elömyksistö io kcmp-
poiluisto mitö nöillö retkillö sootiin kokeo. Kolmqs
korjottu lo töydennetty poinos. Sidottu, 218 sivuo,
kuvitettu.
Loppuerö ö mk 5,- postikuluineen tilottovisso os:
V. F. Liukkonen, Hömeenkyliintie 23, Lintuvooro, toi
puh. Helsinki 404260.

kaansaannoksiamme, ettemme olisi vetäneet vihollista pe-
räämme. Saimme myöhemmin kuulla, että tiellä oli ollut
pahaa jälkeä. Ylittäessämme erästä suota huomasin sen
keskellä kuivan saarekkeen, jossa näytti olevan rakennus.
Otimme suunnan sitä kohti ja lähestyessämme huomasin,
että rakennus oli täysin asuttavassa kunnossa ja valttd-
mättömiä talousesineitä ja työkaluja oli pihalla. Olin tie-
tysti ottanut huomioon sen mahdoliisen miehityksen, jo-
ten partio oli hajalla, puolittain taisteluvalmiudessa. Äk-
kiä kuului koiran haukuntaa, ja annoin merkin partiolle
levittäytyä taistelujärjestykseen. Lähestyessämme varovasti
asumusta kuulimme huudon:

- Älkää ampuko, täällä on suomalrisi.r I Nurk.rn r.r-
kaa kurkisteli ensin miesten naamo jr ia sitren sieltl tuli
miehiä, ainakin 5-7 heitä oli. Totesimme heidär sur.r-

malaisiksi. He esittäytyivät Kemi-vhtiön mersäosasron

Ranuan - Rovaniemen tien itä-
puolella suomalaisten partio kät-
key§i maastoon tarkkailemaan
saksalaisten liikennettä
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herroiksi, joukossa mm. metsäneuvos Sundqvist ja piiri-
päällikkö Åutti. Miehet olivat vähän hermostuneita aivan
luonnollisista syistä, sillä heillä ei ollut tarkkaa tietoa
suomalaisten joukkojen sijainnista ja he piileskelivät sak-
salaisia, koska nämä olivat käskeneet kaikkien suomalais-
ten tulla pois metsistä, luovuttaa aseensa ja antautua van-
geiksi, muussa tapauksessa heitä kohdeltaisiin kiinni
fouduttuaan partisaaneina. Metsäneuvos Sundqvistin sak-
salaiset tunsivat hyvin, koska hän oli toiminut yhteys-
upseerina heidän luonaan, joten hänet olisi heti löydet-
täessä tunnettu. Piilopirttiläisten aseistuskin näytti ole-
van aika kevyttä, mm. patruunoita ei heillä näyttänyt
olevan kovinkaan runsaasti. Tapaamisemme oli tietysti
molemmin puolin iloinen yllätys. Isäntämme tarjosivat
meille poronlihakeittoa ja kaikkea hyvää, mitä heillä oli
osoittaakseen meille ystävällisyyttään. Juttelimme n)t käy-
tävästä sodasta, saksalaisista, Rovaniemen ja Lapin tu-
hosta. Miehet olivat levottomia omaisistaan ja kodeis-
taan, joita he eivät voineet suoranaisesti mitenkään aut-
taa. Kerroin, että meillä oli ollut tulitaistelu tien varressa
viime yönä saksalaisten kanssa. Taistelun melske oli kuu-
lunut myös kämpälle asti, ja siksi olivat miehet siellä
olleet varuillaan.

N{inulle selostettiin missä saksalaisen kenraalieversti
L. Rendulicin majapaikka silloin todennäköisesti sifaitsi,
ia päätin lähteä sinne tervehdyskäynnille. Piiripäällikkö
Åutri nävtti mvös kartalta missä Kemi-yhtiön muonava-
r.rstrr siirirsi. Ennen lähtöI minulle korvattiin myös edel-
lisen r'ön rappio. S.irn näet metsäneuvos Sundqvistilta
sulia:. siliä eihän kenraalin iuokse r-oinut suorittaa koh-
teliaisuuskärntil ilmrn sukkia. varsinkin kun varpaitakin

J.,1-Ltu
Saksalaisten ravintosäilykkeitä oli va-
rasto.ien tulipaloissa ja räjäytyksissä
tuhoutunut valtavia määriä. Pojat haki-
vat kelvollisia säilykerasioita lisämuo-
nakseen
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tuppasi palelemaan. Annoimme vastalahjaksi jonkin ver-
ran patruunoita, ja neuvoin heitä mahdollisten etsijäin
saapuessa ampumaan jonkun saapujan ja sen jälkeen
vetäytymään yli suon uusiin asemiin. Jos nämä vielä sinne
tulisivat ja saisivat jälleen kuuman vastaanoton, niin
kai he jo huomaisivat, ettei takaa-ajo ole terveellistä.
Tyytyväisinä kiittelimme hyvästä kestityksestä ja otimme
suunnan saksalaisten "Pdd.majaa" kohti. Iltapäivällä
näimme Rovaniemeltä päin valtavaa tulipalojen kajas-
tusta. Miehet arvelivatkin koko Rovaniemen olevan tu-
lessa.

. Huomiomme kiintyi metsään hakattuihin linjoihin,
jotka näyttivät muodostavan jonkinlaisen valvontalin-
jan. Löysimme myös konekivääriaseman, jossa oli tuo-
reita majailun jälkiä. Saksalaiset olivat tapansa mukaan
"besorganneet" joitakin lampaita, ja niidin jäännöksiä
lojui ympäriinsä. Emme viipyneet täällä enempää, vaan

jatkoimme matkaa saarekkeisen suon laitaa pitkin. Sen
pohjoispuolella saksalaiset olivat juuri sytyttämässä tuleen
joitakin rakennuksia. Välimatka oli niin pitkä, ettemme
voineet ampua, koska meillä ei ollut kiikarikivääreitä.
Odotimme heidän poistumistaan ylittääksemme suon. Sit-
ten etenimme vähitellen Kemijoen rantaan. Virta oli le-
veä, ja ihmettelimme miten päästä yli. Miehet hajaantui-
vat etsimään ylikulkupaikkaa tai kulkuvälineitä. Jonkun
ajan kuluttua löytyikin pusikosta vene, tosin ilman arroja.
Saimme kuitenkin tarpeelliset airot valmistettua melko
pian, ja senjälkeen joen ylitys olikin helppo. Jatkoim-
me matkaa ja tulimme Jäämerentielle. Kai[tojen avulla
ja polkuja seurailemalla oli helppoa osua neuvottuun
paikkaan, jossa meidän ja kenraali Rendulicin välisen
kohtaamisen pitäisi tapahtua. Lähestyessämme tuon esi-
kunnan sijaintipaikkaa kiertelimme sitä ja tutkimme
maastoa suunnitellen, miten ilmoittautumisemme käy-
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Kemijoen sillan päässä oli
suistettu veturi, jota pojat
tuksista huolimatta halusivat
lään tarkastella
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tännöllisesti järfestyisi. Olin pataljoonassa ennen lähtö-
ämme tiedustellut kiikarikivääreitä, mutta niitä ei ollut
saatavissa. Olisi näet ollut mukava iättää käyntikorttinsa
vähän pitemmän matkan päästä. Mutta - loppujen
lopuksi - kun pääsimme tarpeeksi lähelle etsittyä paik-
kaa, totesimme, että Hänen ylhäisyytensä Pohjois-Suo-
men komentaja oli jo poistunut seurueineen iätettyään
jälkeensä hävityksen kauhistuksen.

Käännyimme Rovaniemelle päin. Iltapäivällä saavuim-
me saksalaisten hylkäämälle parakkialueelle ja etsimme
sateessa yöpymispaikkaa. Olimme likomärkiä emmekä
halunneet tehdä tulia näköalapaikoille. Löysimme maan-
päällisen, polttamattoman perunakellarin ja päätimme
majoittua siihen. Nälkäisinä aloitimme heti tarkat tut-
kimukset löytääksemme jotakin suuhun pantavaa. Eikä
sitä vähän löytynytkään, vaan ihan puoli säkillistä r'eh-
näjauhoja sekä rommitynnyri. Rommi tosin oli vedellä
laimennettua eikä sitä ollut kovinkaan paljon nassakan
pohjassa, mutta mielialaa se nostatti kovasti. Kellariin
tehtiin nuotio ja vettä noudettiin jostakin ojasta tai lä-
täköstä ja räiskäletaikina valmistui tuossa tuokiossa. Po-
jat aikoivat tehdä taikinan rommiveteen, mutta uskoivat
toki kieltoa ja rommi pantiin visusti talteen, tappi lu-
jasti kiinni, odottamaan "aikaa parempaa". Räiskäleet
paistuivat ja maistuivat. Vaatteet kuivuivat ja hövrvsi-
vät nuotion ääressä. Savu tahtoi vähän kirvellä silmiä.
mutta siitä huolimatta tunsimme olomme ruhtina;rlli-
seksi. Tyytyr'äisiä kallistimme päämme, jos ei ny'r .rir.rn
hyöhenpatjoille ja -saarille, niin Nukkumatin luo
kuitenkin sateen ropistessa ulkona ja syysmyrskyn lvö-
dessä savua ympäriinsä.

Aamun valjettua saapui paikalle pioneereja, jotka et.
sivät ja purkivat miinoja. Niita näyttikin riittär'än joka
puolelle, ja tuntui aivan käsittämättömältä, että kokonai.
nen partio oli illan ja yön pimeydessä tillustellut ja tallus-
tellut ympäriinsä miinakentässä lentämättä r'iimeistl
d,ijä,ä myöten taivaan tuuliin. Täytyi sanoa. kuin
entinen emäntä, että "kellä tuuria on, niin sillä on .

Ennen poistumistamme löysimme vielä käsikärrvt ja.

Iastasimme jauhojen loput ja romminassakan niihin. Kul-
jimme hanhenmarssissa miinakenttään raivattua polkua
myöten ja lienemme marssiessamme muistuttaneet koko
lailla "Rajamäen rykmenttiä".

Kemijoen sillalle saapuessamme oli sen lähellä hiekka-
kuopassa raiteilta suistettu veturi, ja pojat olisivat tah-
toneet mennä sitäkin tarkastamaan, mutta joku viisas
huusi, ettei tuommoiseen paikkaan saksalaisetkaan viinaa
jätä. Veturi sai olla rauhassa, ja se olikin todennäköi-
sesti jälleen meidän "tuurimme", sillä myöhemmin kuu-
limme, että koko veturin ympäristö oli erittäin tarkkaan
miinoitettu.

Ylitimme joen räjäytettyä siltaa pitkin ja tulimme
maantielle joen etelärannalle. Emme tienneet missä omat
joukot olivat. Annoin käskyn pidentää välimatkat k1'm-
meneen metriin. Tunnelma oli aavemaisen hiljainen,
vaikka oli keskipäivä. Näimme, että Rovaniemi oli pa-
hasti palanut. Yhtäkkiä meitä kohti avattiin konekivää-
rituli joen toiselta rannalta. Oli taas mentävä maastoon
ja rinnettä ylös. Kuulat pölisyttivät hiekkaa ympärilläm-
me, ja kivenmöhkäleet pyörivät rinnettä alas. Säilytim-
me kuitenkin onnellisesti kottikärrykuormamme muka-
namme eikä kukaan saanut naarmuakaan. Jälleen "tuu.
ria" . . . Tulimme rautatien leikkaukseen ja huomasim.
me suomalaiset asemissa ratapenkereillä. Läksimme et-
simään omaa rykmenttiämme, JR 33:a ilmoittautuaksem.
me tehtävän suorittaneina.
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. . . metsissä ja mailla ja milloin
vain. Nokian tukevatekoiset
TUKKI saappaat ovat miesten
mieleiset - saappaista sopivim-
mat ahkeraan käyttöön. Käykää
tutustumassa alan liikkeissä.

_>rl

Hän on 28-tttotiat palkanna*tija ja perbatisä 
-Ybdlspankissa nostamassa kiilttöaaroja palkka-

tililtääa.
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Miksi hän on Yhdyspankin
tärkein asiakas?
Siksi, että iokainen on Yhdyspankin
tätkein asiakas iuuri silloin, kun
häntä palvellaan.

Niinpä tämäkin nuod perheenisä on

tyytyväinen Yhdyspankkiinsa, omaan

palkkapankkiinsa. Siellä hän saa nopean

fa miellyttäviin palvelun kaikissa raha-

asioissaan, ia ne pysyvät hänen ia
Yhdyspankin välisenä salaisuutena.

Tulkaa Tekin Yhdyspankkiin, niin
olette tyytyväinen!

YHDYSPANKKI
meidän 

ttft 
pankki
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