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JO TURKTN SOTAAN
lcihtevien vokuutettujenso vokuutukset piti ensim-

möinen suomoloinen henki'vckuutusyhtö KALEVA

voimosso koko historiollisen scloret<en ojon, vqikkq

- se olikin yhtiölle epcivormoc "epoterveellisen

ilmoston jo lurkkiloisten tunnetun r'ohemmcin inhi-

millisen sodonköyntitovon vuoksi".

Nöistci Turkin sodon ojoisto vonkkumoltomoksi ke-

hittyneen yhtiömme jotkuvono perioolleeno on yhö

edelleen vokuuteltujen toloudellinen turvollisuus

koikisso olosuhteisso.
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Talin koillispuolella olevaa Talvisodan
rintamamaastoa

I.KKK:n miehet ovat vetä\'tl'neet toisten J. rikaatin
joukkojen mukana Kattilaojan - Summan linjalta
irtautumisensa jälkeen ensin Leipäsuon länsi- ja poh-

,joispuolella olevalle puolustuslinjalle ja sitten edelleen
luodetta kohden. Matkan varrella Kämärällä kävimme
ankaria puolustusrähinöitä ja kärsimn.re tuntuvia tap-
pioita. Pilppulan tienoilla romutimme huomattavan
määrän tähtimerkkisiä, raskaita hyökkäysvaunu.ja. Len-
tokoneiden rtuttavuus kävi tähän aikaan kerrassaan kiu-
salliseksi. Pilppulan maaston jätimme päivän aikaan.
lhmeellinen onni seurasi meitä siellä aukeiden kohdal-
la, sillä lentokoneiden kierrellessä päällämme ne eivät
käyneet kertaakaan kimppuumme. Luulivat varmaan
omikseen.

Hyppäys Pilppulasta vuorostaan Taliin sai aikaan,
että heikot viivytysosastomme pystyivät pidättelemään
venäläisiä joukkoja useita päiviä, enneo kuin nämä tör-
mäsivät Talin aseman pohjoispuolelle kyhäämiämme
asemia vastaan. Monissa alkupaloiksi tehdyissä hyök-
käyksissään ne eivät saaneet muuta aikaan kuin suu-
ria tappiolukuja omaan muonavahvuuteensa. Asemam-
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me kestivät ainakin rautatien suunnassa ja suurelta
osal'ta hyvän puolustusmaaston ansiosta. Meistä eteläiin
ei maasto puolustajille ollut yhtä hyvä, ja siellä jou-
duitiin käymään riidat usein omissa asemissa mies mies-
tä vastaan. Kerran jäivät Talinmyllyn pohjoispuolella
asemat hyökkääjien käytettäviksi, mutta heti tehdyllä
vas,tahyökkäyksellä ne saatiin takaisin. Sitten ne pysyi-
vätkin hallussamme aina maaliskuun 11. päivään asti,
jolloin "kellot soivat" sodan loppumiselle.

Vihollisen ensimmäisten läpimurtoyritysten mentyä
"mynkään" alkoi asemiemme todellinen pehmittämi-
nen. "Römpsiä" alkoi lentää niin, että ne jo ilmassa
"mlsähtelivät" toisiinsa. Kaikki eivät niistä enää ujelta-
neetkaan nätisti, kuten ennen, vaan hörisivät j" Pö-
risir,ät mikä mitenkin.

"Asiantuntijat" tiesivät "ranujen" kulkevan lentonsa
aikana vuoroin poikittain, josta muka tuollainen ääni.
Tykkien putket olivat väljen,tyneet niin, ettei ammus
pystynyt eniä lähtemään suoraan lentoon. Teho tuo-
tui kuitenkin olevan entinen eikä niitä ainakaan tun-
nuttu säästettävän.
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EMIL LAPPALAINEN
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Rintamalinjat olivat sopivan kaukana toisistaan, jo-
ten puolustuslinjamme olivat tykistön jatkuvan tuli-
tuksen kohteena. Yksityisiä kohteita ei pommitettu,
vaan kauttaaltaan aina parin kilometrin syvyyteen asti
näytti maasto kuuluvan ammunnan piiriin. Ei yöllä
eikä päivällä ollut pienintäkään hetkä, ettei kranaa-
tin räjähtämisen ääni kantautunut aina jostakin rinta-
malinjan kohdalta. Lii,kkuminen oli yhtämittaista
"maahan lyöntiä" ja hyppimistä kranaattikuopasta
toiseen. Sukset vaiikeuttivat usein suoritusta, niin että
ylös pääseminen oli työn ja tuskan takana. Yksinäinen
lähettipoika oli usein kaikkein huonoimmassa asemas-
sa vaeltaessaan yön pimeydessä kranaattien ujeltaessa
pään päällä ja räjähdellessä ympärillä.

Oli maaliskuun ensimmäinen viikko armon vuonna
1940. Pal{<anen jatkui yhä kireänä. Olimme pitäneet
Talin pohjoispuolella puoliamme jo viikon päivärt saa-
matta kertaakaan turvautua tulen lämpimään. Vietim-
me .1'oukkueenjohtaja Simo Potinkaran kanssa hetken
kunkin konekiväärin asemaan tehdyssä montussa, jossa
ainoa lämmityslaite oli oma hengityksemme. Toinen
toisemme päällä maaten lämmitimme konekiväärimies-
ten kanssa toisiamme siksi, että saimme jopa pienen
pätkän silloin tällöin nukkuakin. Toiset miehet nuk-
kuivat, kuten talviuntaan nukkuva eläin, kohmeessa
jopa suurimman osan yöstä. Herääminen oli heille
joskus hyvinkin työlästä, sillä niin olivat "paikat"
jäykistyneet kylmästä. Varsinaisia paleltuman vikoja
ei kuitenkaan yleensä saatu. Kranaattien "lähentelyt"
eivät häirinneet nukkumista niinkään paljon kuin kyl-
myys. Väsymys taas kävi ajan mitttaan aivan näännyt-
täväksi, jopa niin, että elämän katsomukset al'koivat
muuttua. Kaikkl alkoi olla samantekevää, käyköön
miten tahansa !

Rintamalinjamme takana välittömässä läheisyydessä
oli uudispelto, johon edellisenä kesänä oli tehty lauta-
seinäinen heinälato. Se oli molemmin päin täynnä kar-
keata kylvöheinää. Keskellä oli läpikulku avoinna. Sii-
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hen rrisuimme erdä.nä. päivänä sukset jaloistamme ja
kuin yhteisestä sopimuksesta kömmimme heinien
päälle . . . Kaivauduimme parin metrin syvyyteen hei-
nien sisään nukkumaan.

Oli tavanomaisen "hiljaista". Vihollisen hyölckäys-
yrityksetkin olivat keskittyneet rautatien länsipuolella
olevaa kaistaa vastaan jo monta päivää. Meidän loh-
komme oli sen yri,tyksille huomattavasti vaikeampaa.
Olihan edessämme suuri peltoaukea ja maasto metsän-
reunasta lähtien huonokulkuista. Tykkituli vain möy-
hensi lohkoamme sitäkin topakammin. Sen vaikutus
kallioisessa maastossa oli suorastaan peloittavaa.

Nukahdimme kohta heinien sisälle. Kranaattien ujel-
lukset ja räjähdykset olivat kuin kehtolaulunamme.
Nukuin sitten ties kuinka kauan ja heräsin hyytävään
kylmään. Kuuntelin hetken tykkien "laulantaa". Am-
muksia räjähteli aivan lähellä. Roudan palasia ropisi
ladon ympärille.

Yritin saada jäseneni liikkumaan päästäkseni pois
rotankolostani, mutta kaikki paikat olivat jäykistyneet
aivan tönköi'ksi. Outo jäykkyys piti kehoani rautaisissa
otteissaan. Oli kuin olisin oiiut-tiukasti sidottuna niin
käsistä, kuin jaloistakin. Epätoivo täytti mieleni. Mie-
tin tukalaan tilaan joutumisen syytä . . .

Missä jouk'kueenjohtajakin oli? Hänenkin piti olla
samassa "huvilassa". Mutta nyt olin yksin. Kaverini
ei ollut vanhempana miehenä varmaankaan kestänyt
jäätävdä kylmyyttä, vaan oli poistunut ia iättänyt mi-
nut muka lepäämään. Miten ajattelematonta se oli-
kaan ollut ! Hyvää hän oli tietenkin tarkoittanut jät-
täessään minut nukkumaan, mutta niin ei olisi pitänyt
tehdä.

Vihdoin viimein sain jäsenen kerrallaan tottelemaan
käskyjäni. Heinien pöly tuntui nenässäni.

Taas tuli "römpsä" niin lähelle, että sirpaleet tai
roudanpalaset tavoittivat ladon seinän. Heinät olivat
kuitenkin mainio sirpalesuoja, kun vain ei tulisi täys-
osumaa.

SA-tura
Talvinen kk.asema
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Viipurin koillispuolella olevan
Talin seudun puolustuslinjo-
jen etumaiset asemat Talvi-
sodassa

Selviydyin vihdoin ladon ovelle. Siinä avautui sil-
mieni eteen aamuyön kajeessa kauhea näky. Ladon
ympärys oli aivan mustalla muralla. Kranaattien kuop-
pia oli maa aivan täynnään. Ladon seinät olivat muut-
tuneet mudanmustiksi. Åmmukset olivat roiskuttaneet
suomutaa ilmaan ja seinille. Sirpaleiden jälkiä oli sei-
nälaudoissa.

Kuinka olin voinut nukkua tuollaisessa "ilmassa",
oli aivan käsittämätöntä. Siinä oli myös selitys siihen,
etten herännyt kylmäänkään. Lienen ollut puoliksi
tajutonna kylmyydestä. Voi Simo, miksi iätit-
kään minut tänne? ajattelin siinä seisoessani. Mihin
lienet itse mennytkin? Sukset olivat ainakin hävinneet.

Mihin nyt menen minä yksinäinen lähettipoika?
Turvaa tuskin voin hakea mistään, sillä kaikkialla on
aivan samanlaista. Lämpöä voin lähteä etsimään vain
parin kilometrin päässä olevalta "töpinän" korsulta,
Ajatus sai minut toimimaan.

Kauan kesti matkanteko, sillä hiihdettävä latu oli
yön aikana hävinnyt kokonaan ja "sulassa" maassa

eivät sukset luistaneet.
Komppanian komentopaikalla oli korsun kamiinassa

iloisesti-ioihuava tuli. Åi, sitä ihanuutta! Saada kun-
nolla lämmitellä pitkästä ai'kaa. Lämpö ei vaan alkanut
tuntua olemuksesiani. Vasta puolen tunnin jälkeen oli
ympärilläni lämpö saanut sen verran aikaan, että
"horkka" alkoi puistaa.olemustani. Juon useamman
kupin kuumaa "soroppia". Se tekee hyvää. Lämmön
vaikutuksesta vaivuin lopulta korsun lavitsalle sikeään

uneen.
*

Päivät kuluvat kevättä kohti. Kuinka kauan tätä vie-
lä kestaakaan /

Tulee maaliskuun kolmastoista. Päivä valkenee pou-
taisena niinkuin niin monasti ennenkin talven aikana.
On taas hyvä lentosää. Kuinkahan moni sisämaan paik-
kakunta saa tänäänkin "kuritusta".

Välittömästi tulilinjan takana olevan suuren siirto'

lohkareen taakse olemme tehneet heti saapumisemme
jälkeisinä vuorokausina kaivannon, johon "töpinästä"
tuodut muondt ja pdketit on voitu toimittaa suojaan.
Olemme kattaneet sen kiveä vasten asetetuilla puun-
rungoilla ja viimeksi maalla ja lumella. Paikka on
täysosuman varulta aivan "varma", sillä mahtava kivi
suojaa paikan ,,ranujen" tulosuunnasta päin. Sirpalei-
den tuhon estää tekemämme suojus myöskin mainiosti.
Siinä meillä oivallinen joukkueemme rintamalinjan
"huoltopiste".

Hevosmies on juuri saapunut lämpimän ruoan tuon-
tiin. Ensimmäisenä paikalle sattuneet miehet ovat
temmanneet "rokkapön'tön" reestä kiikuttaen sitä
turvaan luolaamme, jossa vain kynttilä luo himmeää
valoaan.

Humaus vain, ja suuri "porsas" iskeytyy läheiseen
puuhun. Ilmanpaine viskaa vielä maanpinnalla olevat
kenen minnekin. Minäkin löydän itseni kaivantoon
menevästä käytävästä. Oksia ja kaikennäköistä roinaa
lentää päälleni, kuin peittääkseen valmiiksi poisnuk-
kuneet. Siinä hetken maattuani nousen mon'tun seinä-
mästä tukea hakien pystyyo. Korvissani soivat "sin-
foniat" ja minua huimasi. Mahtava räiähdys aivan
lähelläni on saanut aikaan lievän aivotärähdyksen. Mi-
tään muuta ei ole tullut. Suojelusenkelini ovat jälleen
olleet paikalla.

Muonahevonen ojentelee vielä koipiaan viimeisiä
hengenvetoja tehdessään. Puu, johon ammus on osu-
nut, on kaatunut osittain suojamme päälle. Hevos-
mies hoippuu pystyyn noustakseen reen vierelle. Hän
valittaa saaoeensa osuman. Näin olemme saaneet jäl-
leen Iämpimän tervehdyksen "itäisiltä mailta".

Emme ehdi tointua äskeisestä "välikohtauksesta",
kun edestä tuodaan lisää murheenviestejä. Samasta kes-
kityksestä on kranaatti osuout ensimmäisen konekivää-
rimme kohdalle, jolloin kiväärin johtaja Hilttunen ja
ampuja ovat kaatuneet ja pari kiväärikomppanian mies-
tä vaikeasti haavoittunut.

Teemme, mitä tehtävissä on tilanteen selvittämisek-
si. Toisen kiväärin johtaja, joka myös on noutamassa
rokkaa, käy lopettamassa vailkeasti haavoittuneen he-
vosen, jolta suolet ovat valuneet ulos. Me toiset sidom-
me sillä aikaa haavoittuneita. Heidän on toistaiseksi
jäåtävä kylmään korsuumme odottamaan toisen he-
vosen saapumista.

Kovasti kaipaamamme lämpimän keiton ruokailu
on häiriintynyt pahoin. Ruoka ei ota maistuakseen
niillekään, jotka ovat sitä vielä nauttimassa. Kaikki on
niin oudon kummallista. Kuolleita, haavoittuneita nä-
kee vain ympärillä . - . ja yhä lentää tihenevässä tahdis-
sa noita kärsimystä ja kuolemaa tuottavia ammuksia.
Kaikki on niin epätoivoisen tuntuista, että vain kuo-
lema voisi lopettaa tämän surkeuden.

Silloin kaiken kaaoksen keskellä pilkahtaa kirkas
kointähti ! Komppanian Iähetti saapuu hikisenä lää-
hättäen ja tuo viestin, jota olemme odottaneet monta
pitkää yötä ja tuskantäyteistä päir'ää.

- Rauha tulee tänään kello yksitoista ! kuuluu hä-
nen sanomansa.

- Rauha ! toistavat kai&lki paikalla olevat. Kello
yksitoista ,tåoä pdivänä tulee rauha! Nythän on jo yli
puolen yhdentoista. Rauha tulee siis vaiaan puolen
tunnin kuluttua !

Tieto vaikuttaa kaikkiin virkistysruiskeen tavoin.
Haavoittuneet iättävät vaikerruksensa. Tuntuu kuin
kuolleetkin heräisivät henkiin.
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Niitä tunnelmia, joita silloin saimme kokea, ei voi
sanoin kuvata. Sanat tuntuvat kuin liian kevyiltä ku-
vatess_a niitä ilon ja tuskan tunteita, joita tieto rauhasta
sai aikaan. Emmehän tiedä minkälaisen rauhan olem-
me saaneet! Tuoko se jälkeenpäin iloa vai tuskaa? Suu-
ri toivo sodan kurjimuksen loppumisesta on kuitenkin
jo näköpiirissä. Onko se sitteni<ään totta? Alkuun on
tieto kuin kokonaan uskomalonta pilaa. Vakavalla
naamalla esitetty viesti on otettava kuitenkin täydestä
todesta !

Lähettipojalle alkaa koko toimintansa aikaisista vies-
teistä mieluisimman sanoman vienti. Ruokailukin on
jätettävä sikseen! Nyt on kiire!

Saan tehtävän lähteä viemään tietoa "linjamiehille"
heti "eikä viidesroista päivä". On ehdittävä toimittaa
tieto kaikille ennen määräajan "lyönrtiä".

Saavun ensimmäisenä sille kiväärille, jonka miehet
ovat juuri äJken kokeneet erittäin raskaan menetyksen.
Jäljellä olevat miehet ovat aivan masennuksen vallas-
sa. Kaikki seisovat vartiopaikalla pohtimassa tilannetta.

Lähetin saapuminen tuollaisella hetkellä on jo si-
nänsä pieni "pilleri" tuohon olotilaan. Heidän ilmeen-
sä kirkastuvat. Saavathan he kuulla jotakin uutta.

- Hei Emppu tulee, riemastuvat he, kuin pienet
lapset. Mitä nyt kuuluu? Onko lähdettävä? He pel-
käävät jotakin epämieluisaa olevan tekeillä.

- Ei nyt ole sellaisesta kysymys. Rauha tulee muu-
taman hetken kuluttua! ilmoitan.

Ikäpäiväni muistan ne ilmeet, jotka silloin läikeh-

tivät heidän kasvoillaan. Surullisista ilmeistä aina ko-
vaäänisiin naurunrehahduksiin asti.

- Mitä sinä puhut? - He eivät ota uskoakseen
tiedotustani.

Siitä huolimatta rauhan mainitserninen saa heissä
aikaan tuon kaukaista toivoa herättävän kaipauksen
täyttymyksen.

Kaikki rientävät poterostaan ylös muistamatta ollen-
kaan suurta "ranuvaataa". Milloin se tulee? Min,kä-
lainen rauha? Onko se aivan varma, että rauha tulee?
Kysymyksiä sataa satamalla. Toiset tarttuvat kiinni,
kun yritän lähteä eteenpäin.

- Olen saanut tehtävän komppanian lähetin tuo-
man sanoman toimittamisesta linjaan, ja se kuuluu,
kuten olen sen teille sanonut: Rauha tulee tänään kello
yksitoista! Sen jälkeen ei saa ampua laukaustakaan!

Koetan päästä lähtemään, mutta he tarttuvet mi-
nuun yhä kiinni. Eivät laske menemään. He haluavat
kuulla asiasta enemmän. Uskoako vai eikö uskoa, kiis-
televät arvelut heidän mielessään.

Koetan saada heidät ymmärtämään, että sana on saa-
tava jokaiselle konekiväärille ennen määräaikaa. Sen
he viimein käsittävät ja antavat lähteä matkaan.

Seuraavan kiväärin vapaavuorossa olevat miehet
ovat toistensa päällä yhtenä rykelmänä nukkumassa
tai ainakin puoliksi horroksessa suojamonltunsa poh-
jalla. Päiväseen aikaan on jo hiukan lämpimämpää,
joten voi paremmin saada unenpäästäkin kiinni.

Kun saan heistä päällimmäisen niin paljon tolk-

Töpinän ajossa hevoselia
(TK-piirros P. Söderström)
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Taistelulähetti Viipurin rintamalla tuo-
massa etuliniaan tietoa taistelutoimin-
nan lopettamisesta 13.3.1940

kuunsa, että hän ymmärtää, mistä on kysymys, selos-
tan tilanteen hänellekin.

Ei hänkään laskisi luotaan, vaan olisi selostcttava
kaiken maailman asiat. Millaiset ovat rauhanehdot?
Mihin ruja on määrätty? Ja monet muut mieltä kiin-
nostavat asiat.

Ei ole aikaa sellaisten selvittämiseen, enkä itsekääo
tiedä niistä yhtään enempää kuin muutkaan.

Ennenkuin ehdin lähteå jatkamaan, ovat kaikki
kuulleet, mistä on kysymys, ja kysymyksiä alkaa tulvia
jokaisen suusta.

Kranaatteja sataa yhä kuin kylvämällä. Varmaan-
kin jok'ikinen putki on käytössä. Se ei saa kuiten-
kaan olla es'teenä viestin eteenpäin viemiselle. Viesti
on tällä kertaa tärkeämpi kuin monasti enoen. Sen on
mentävä perille.

- Käskyn olette kuulleet, ja nyt minun on mentä-
vä. Toimikaa sen mukaisesti !

Viimeistä edellinen konekiväärimme on aivan Eli-
senvaaraan menevän radan "poskessa", sen itäpuo-
lella. Se on parhain koko joukkueen asemista. Kallion
louhu, jonka pojat kattoivat ennen varsinaisten taiste-
Iujen alkamista Talin kylältä purkamansa ladon hir-
sillä, maalla ja lumella. He ka,.kki sopivat samaan lou-
huun nukkumaankin. Åivan umpinaiseksi tehtynä se

on myöskin lämpimän pitävä. Se on niin pieni, eftei-
vät "alivuokralaiset" sinne sovi muuten kuin, että osan
"talonväestä" on poistuttava ulos. Pojat ovat olleet
siihen erittäin tyytyväisiä, sillä ainoastaan täysosuma
voi tuhota sen. Kaikelta muulta se on täysin varma ja
suojaava.

Toimitan saman tauhansanoman heillekin. Heistä
ei yksikään usko puhettani. Pitävät si'tä vain tarinana,
teikkinä.

- Kyllä se nyt on kuitenkin aivan totta, koetan
r"akuuttaa. Ei ole aikaa jdädä enempää juttele-
maan, sillä kello on viittä vailla yksitoista ja vielä
on yhdelle'kiväärille saatava sama sanoma.

Viimeiselle konekiväärille on matkaa vielä puolisen
kilometriä. Sinne mentäessä o'n ylitettävä ruta, ia ru'
dan länsipuolella oleva peltoaukea, tai kierrettävä
kaukaa metsiä myöten. Samalle aukealle ovat "lisä-
maan anojat" päässeet pimeän turvin kaivautumaao.
Olen siitä suoraan usein pimeän ai'kana "onnellisesti"
kulkenut. Mutta nyt on kirkas aurinkoinen päivä'

Katselemme "aitiopaikaltamme" tuota mahtavaa nä-

kyä, joka avautuu katseltavaksemme. Kuin kiehuva
puuropata pulpahtelee aukealla jatkuvasti, mudao
iolskahdellessa korkealle ilmaan. Ammus toisensa jäl'
keen nostattaa maata kauniiksi Patsaiksi. Ei ole yh-
tään hetkeä, ettei jo[<u ammus räjähtäisi silrniem'me
edessä. Viimeiset tuokiot näyttävät olevan käsillä, ar'
velemme. Kukaan ei voirkuvitella mielessään sitä kaitk-

kea, mitä siinä näemme.

Ei ole mitään halua yrittää "on'neaan" mennäkseen

tuon aukean yli, vaikka yksi kivääri ei vielä olekaan
rauhan tulosti tietoinen. Jospa ei ehtisi mitään vahin-
koa tapahtua, vaikka menenkin vasta "myrskyn"
tyynnytiyä. Kaikki toisetkin ovat samaa mieltä.
'-seuraamme 

ajan kulumista sekunti sekunnilta, ku'
ten urheilukilpailussa. Enåd' vajaa minuutti, nyt vain
joitakin sekunteja... Kello on yksitoista! Mitä nyt
iapahtuu ? Loppuuko ammunta? Vielä jokin harva
läirtölaukaus jä- räjähdys sen putoamispaikalla - 

ja

nyt ei mitään. Ammunta lakkaa! Ei laukaustakaan

kuulu enää. Sota on loppunut! Rauha on sittenkin
tullut !

Samassa het{<essä iätän pesäkkeen ja lähden hiihtä-
mään viimeiseen etappiini. Ylitän aukean suorinta

tietä. Sitä en ole tehnyt enää aikoihin näin päiväseen

aikaan. Ammutaanko minua nyt vielä sodan loppu-
misen jälkeenkin? Mistä sen tietää, sillä lienevätkö
kaikki vastapuolen mi'ehet tietoisia "tilanteen" lo'p'
pumisesta.' Hiihdän tavanmukaisesti kivääri hihnasta selässä

Venäläisiä sotilaita pomppii kaivannoistaan ylös val-
Ieille. He eivät kuitenkaan ammu. Hekin tietävät ase-

levon tulleen.
Ehtiessäni viimeisen,konekiväärin luokse, miehet

ovat yhä täysin toimintavalmiina sopivieo maalien
ilmestyessä näkyviin. Ärjäisen kauhean kariaisun:

- Älkää vain ampuko !

- Miksi ? Mitä varten emme saa ampua? tiedus-
televat miehet ihmeissään.

- Rauha on tullut! Nyt ei saa ampua laukausta-
kaan ! Näettehän, miten "pojat" hyppivät ilosta tuol-
la aukealla.

- Sitäkö varten se tykistötulikin lakkasi, arvelee
yksi jääkäreistä.

- Juuri niin! Sitä varten se lakkasil Rauha on
tullut! Se on selvä asia, kuten näette kaikesta. Sota
on loppunut, toistaiseksi !

Ilo riehahtaa miesten 'keskuudessa valloilleen, niin
että he ovat repiä mioutkin kappaleiksi.

Olemme selviytyneet hengissä tästä "leikistä", vaik-
ka emme sitä uskoneet vielä hetki sitten.
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O. A. HEIKKINEN

KORKEÅLTA käynyt käsky on varoittanut alamai-
siaan "mässäilystä" sotilaiden uroteoilla ja sotilaskun-
nialla. On varoitettu "Sotilaspojan" hengestä, joka jo
viisitoista vuotisna tiesi maan ja kansan edun olevan
ennen yksilön etua. Tarkoitus on selvääkin selvempi.
Ne miehet ja heidän tekonsa, uhrinsa ja muistonsa,
jorka laskivat perustan vapaan maao rauhalliselle ra-
kentamiselle, pyritään hävittämään järjestelmällisesti.
Aikomuksena on kehittää ja luoda sukupolvi, jolla
ei olisi esikuvia, ei historiaa ja joka eläisi onnellisen
tietämättömänä esi-isien raskaista koettelemusten vuo-
sista. Ihanne Isänmaa ja sen puolustustahto vääristel-
lään mitä ihmeellisimmillä sanaleikeillä. Kun nyt jo
monen mukana olleen eläessä aletaan totuuksia vää-
ristellä, miten on sitten, kun tuosta ajasta luetaan his-
torian lehdiltä. Ne sataviisi Suomen kansan koettele-
musten ja pienen yksimielisen armeijan taisteluien
vuorokautta ovat vääristelemättöminä kansamme his-
torian arvokkaimpia lehtiä'tuleville sukupolville.
Muistelen nyt viimeistä niistä.

11.3.40 aamu valkeni huikaisevan kirkkaana. Pat-
terimme 1./KTR 2 oli asemissa jossakin Näätälän
kallioilla. Viime päivien ampumakorotukset laskivat
jatkuvasti. Jal'kaväen aseiden äänet kuuluivat jo hyvin
lähelta. Patterimme ampui, kun jossakin jalkaväen
tulitoiminta kiihtyi äärimmilleen. Maalit olivat sul-
kuja, joihin tarvittiin tarkkaa, runsasta tulta. Ammuk-
set olivat kuitenkin "kortilla". Hurrattiin, kun tuleo-
johtaja ilmoitti täysosumista annettuihin maaleihin

- huutojen useasti hukkuessa vihollisen vihaisten
kranaattien ujellukseen. Patterinupseeri, sodan alussa
ylikersantti, myöhemmin luutnantti Ritsilä, ilmoitti
korsunsa pimennoista hyvistä osumista.

Aamulla oli ihanteellinen lentosää. Patterin putket
loikoivat melkein vaakasuorassa suunnattuina tärkeään
sulkumaaliin. Niiden asento oli kuin ilmapuntarin
neula. Mitä matalammalla ammuttiin, sitä suurempi
täys§öllisyys oli jalkaväen miehillä. Olin perustykin
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luona vartiossa. Paleli ja peloitti. Vihollisen kranaa-
tinheitin haarukoi kalliolla lymyilevää patteriamme.
Tulenjohtokone kierteli yläpuolellamme kuin pouta-
haukka piirrellen "usvamainoksiaan". Ne kertoivat
meille, että pian tulee tulta ja rautaa kuuroina patte-
rin alueelle.

Yhdessä auringon kehrän kanssa ilmaantuikin pom-
mituskonelaivue. Odotin niskat kyyryssä pommien
ujellusta. Ei kuulunut. Yli lensivät, niillä oli "kauko-
rahtia". Jättivät tällä kertaa patterimme tykistönsä
kuritettavaksi.

Taistelut etulinjassa kiihtyivät vaatimattomasta lau-
kausten vaihdosta pauhuksi, josta ei enää erottanut,
mikä ase milloinkin ampui. Auringon kiekko kiipesi
ylemmäksi nähdäkseen paremmin raiskatun ja revityn
lastensa maan. Sen väri oli liekdhtivän punainen vi-
hasta ja häpeästä katsellessaan kansaansa, jonka veri
vuosi kuiviin epätasaisessa taistelussa elämänsä puo-
lesta.

Åurinko lämmitti. Nojasin tykin putkeen. Se oli
ehtinyt jä:dhtyn teräksen kylmäksi viimeisten tuliko-
mentojen jälkeen. Etulinia oli tänäänkin monta kertaa
kipeästi kaivannut sen kovaäänistä ja painavaa "sa-
naa", mutta kun ei ole, niin ei !

Vihollisen raskaat aseet ovat aloittaneet päivän oh-
jelmaan kuuluvan kurin palautuksensa meille. Räiäh-
dykset saavat kallioisessa ,maastossa ja pakkasaamussa
terävän repivän äänen. Sattuivatko tulenjohtokoneen
savumainokset väärääo paikkaan, r'ai luettiinko ne
väärin vastapuolen tulenjohtueessa? Tuli-iskut tulivat
patterimme eteen. Joku joukosta harhaantunut am-
mus tuprutti lunta ja "kuolleita" sirpaleita tykkiase-
maan. Jos tulenjohtaja olisi komentanut hieman lisää
korotukseen, silloin olisi vartiomiehenkin löytänyt
tykin lavetin alta sirpalesuojasta. Nyt voi vielä suh-
teellisen turvallisesti seurata kranaattien "työskente-
Iyä" kallioisessa kanndkossa. Ei tiedetty, että nyt oli
jo naapurilla a-tarvikkeiden "loppuunmyynti". Hal-



;:i se .unrui oiesan, koska sitä valui tuhottoman
r'.:nsr:.sti. Rotulin ja amatoolin käry myrkyttivät rai-
krstr kevättalven aamua.

Hiljaistal Kuolluttal Lienee ensimmäinen kerta so-
drn aikana, ettei kuulu tavanomaisia sodan ääniä, lau-
kauksia, räj?ihdyksiä ja erilaisten sodan jumalien kär-
ryjen jyrinää. Kaikki aistini jännittyvät erittäin valp-
paiksi. Tilannne tuntuu siksi oudolta, että seuraava
pelinavaus voi olla millainen tahansa. Vedän pois
päässäni olevan "muotimyssyn", ettei se estäisi kuulo-
havaintojen tekoa. Onkohan edessä tullut murtuman
sijasta repeämä? Kammoltavalta tuntuu nyt sota, jos-
sa ei ammuta. Olivathan äsken vielä kaikki aseet äänes-
sä ja onhan muutenkin paras "työaika".

Saapui siihen luokseni toinenkin vartiossa oleva
tykkimies Åhonen aran näköisenä. Olin tottunut ihai-
lemaan hänen rauhallisuuttaan sodan eri vaiheissa.
Leipäsuolla, Kattilaojalla, Karisalmella ja monessa
muussa paikassa, joissa vihollinen erikoisesti vihasi
patteriamme, Ahonen hoiteli tehtävänsä tyynen harki-
tusti. Nyt hänkään ei näyttänyt olevan tilanteen ta-
salla. Elimme hetkiä, jotka menivät yli tykkimiehen
ymmärryksen. Vaisuina taivastelimme tilannetta. Joh-
topäätöksernme oli, eltä pian olisi ilmatilassa tungosta.
Odotimme, kuinka hyvän yhteislaukauksen eri patteris-
tot saavat aikaan. Seisoskelin huolettomana tykin vie-
ressä, mutta silti varuillani sukeltamaan tarvittaessa
tykin alle.

Lähetti juoksi asemiin. Heräsi ajatus: nyt ovat asiat
vinossa! Ehkäpä tulee käsky ampua suoralla suuntauk-
sella? Vaistomaisesti tudkin etumaastoa, onko esteitä
suora-arnmuntaan ? Ei ole ! Vihollisen tykkituli on ha-
kannut puuston matalaksi, ja eilen vielä pystyssä ol-
leen männyn oma kranaatti pyyhkäisi pois edestämme.

- Nyt on tullut rauha, laukaustakaan ei saa ampua!
Lähetin tuoma viesti oli järjetön, joskin kaivattu. Voi-
ko rauha tulla näin yllättäen ? Emme ole kuulleet vii-
me aikoina edes huhuja rauhasta. Sodan alkuvaiheissa
niitä kyllä kierteli jos jonkinlaisia, mutta kuolivat tais-
telujen melskeisiin. Ajatusten hullunmyllyllä ei tunnu
olevan alku- eikä loppupäätä. Olimmehan sentään vie-
lä jonkinlaisia inhimillisiä olentoja likoineen, täineen
ja rääsyineen. Ajatus, että sota olisi loppunut ennen
kuin me itse, tuniui uskomattomalta. Hyvänolon tun-
ne painui tuntemattoman tulevaisuuden varjoon.

Nopeana muistikuvana kulkivat mielessä sodan eri
vaiheet. Selvinä näkyivät siellä illat Viipurissa, kun
juoksin pimennetyssä kaupungissa hälytyslähettinä.
Totiset ilmeet patterin käytävällä jaettaessa tuntolevy-
jä ja kovia patruunoita. Ikimuistettava lähtö Viipuris-
ta, ja ddretön hiljaisuus tuhansiin nousevassa saatta-
jien joukossa. Haras, sydämiin käypä laulu junan läh-
tiessä kohden Karjalan kannasta. Punnuksen, Korpi-
ojan, Veikkolan ja monen muun kankaan kaivamiset
vilisivät filminä ohitse. Harrastunnelmainen Juma-
lanpalvelus Valkjärven kirkossa kohtalokkaana mar-

Kenttätykkiä siirretään talvi-
sissa oloissa uuteen asemaan
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raskuun 26. päivänä, jolloin synnytettiin sodan alku-
syyt, Mainilan laukaukset. EIän uudellecn joulun aat-
topäivän epäonnistuneen Kannaksen yleishyökkäyksen
kaikkine katkerine kokemuksineen. Edelleen jatkan
eri taistelupaikkojen vaiheita, ja tämä tässä kalliolla
on vlrmelneo.

Jo saapuu vartion vaihtokin. Koetan lukea heidän
ilmeistään jotain selittävää ja kysynkin. Ei, eivät he
tiedä mitään enempää kuin mitä vartiolle on io ilmoi-
tettu. Telttapoterossa on matalapaine. Kukaan ei näytä
tietäväo mitä tekisi tai puhuisi. Hiljaisena istuu myös
"Kotkan kanuuna" Martti Lavi. Häoellä oli tähän saak-
ka aina ja joka, tilanteessa ollut järjellistä sanottavaa,
mutta nyt ei ollut. Keskustelu rauhasta tyrehtyi al-
kuunsa tietämättömyyteen. Sanattomana kysymyksenä
lienee ollut jokaisen mielessä, mitkä olivat rauhan eh-
dot. Ehdotonta antautumi§ta ei kenenkään kieli julki-
lausunut, joskin sekin epäily hiipii mieleen viime päi-
vien tapahtumien valossa. Telttakorsun ilma oli en-
simmäistä kertaa tukahduttavan tuntuista. Sisällä ei
monikaan oikein viihtynft. Telttoien ja muutamien jo
valmiiden korsujen edessä seisoskeli toimettomia ryh-
miä. Kuunnellaan kestikö rauha pitempään ? Tuntui
kestävän. Mutta missä viipyivät tarkemmat tiedot
uudesta tilanteesta.

Aamupäivän aurinko oli vetäytynyt piiloon paksun
pilviverhon taa. Se ei halunnut katsella vääryyden voit-
tokulkua. Alkoi pyryttää. Taistelukentät peitti kohta
valkoinen suruliina. Taivaan luudat lakaisivat sodan
runteleman maan.

- Taistelut ovat tauonneet. Raskas, vaikkakin kai-
vattu rauha on solmittu. Ehtoja en tiedä tarkemmin,
mutta Karjalan kannas ja oma varuskuntakaupunkim-
me Viipuri on menetety. Me olemme tehneet voita-
vamme. Kuri patterissa on ollut hyvä. Sitä tulen vaati-
maan teiltä edelleen. Patteri jää toistaiseksi asemiin.
Korsuien vahvistamista jatketaan. 

- Ensi kerran näin
inhimillisen piirteen patterinupseerin kasvoilla toista
vuotta kestäneen yhdessäolon jälkeen. Vaikutti sil-
tä, että hänellä olisi ollut paljon sanottavana, mutta
sen esti voimakas mielenliikutus. Kyynelkarpalon vie-
riessä pitkin sotilaan kovia pokerikasvoja alas hän
käänsi hitaasti ratsunsa korsulleen menevälle polulle.

Korsuja ei enää vahvistettu. Jo saman päivän iltana
irtaantui patterimme kallioisesta asemastaan. Saattue
matkasi hiljaisena ilman juhlavaatteita Karjalan kan-
naksen hautajaisista kohden Kavantsaaren asemaa, ios-
sa vietimme ensimmäisen rauhan yömme. Yön aikana
toteutui aamullinen haaveeni - sauna.

Olimme vielä varusmiehiä sodan palon syttyessä.
Nuoria ja vailla elämän kokemusta. Kestimme sodan,
nälän, vilun ja haavat valittamalta. Emme olleet toi-
voneet sotaa, mutta tiesimme velvollisuutemme onnet-
tomuuden kohdatessa isänmaatamme. Olimme jo§kus
katkeria. Miksi emme voineet ampua jalkaväen katke-
rasti kamppaillessa ylivoimaisia vihollislaumoja vas-
taan. Tykistömme riittävä tuli olisi ratkaissut monen
tilanteen ja säästänyt taisteliioita tallautumasta "uraa-
ta" huutavien ialkoihin. Nähdessämme Karialan Kmr-
tin eloon jääneitä poikia, tuntui melkein häpeältä tun-
nustaa, että me olemme niita tykkimiehiä, joilla ei ol-
lut resursseissa. vlrai auttaa heitä.

KENRAALI LUUTNANTTI

HARALD öXQUrSr

75-YUOTIAS

Maaliskuun 1. päivänä L966 tdytti kenraaliluutnantti
Harald öhquist 75 vuotta. Suoritettuaan oikeustutkin-
non v. l9l4 hän otti osaa jääkäriliikkeen alkuvalmis-
teluihin vv. L9L4--1915, kunnes 4.3.19L, liittyi Pfad-
finder-kurssiin ja sittemmin 27. Jääkäripataljoonaan.
Saavuttuaan jääkärien etujoukon komentajana Suo-
meen 18.2.1918 hän osallistui majurina ja pataljoonan
komentaj ana 2. Jädkärip rikaatin etenem i seen Hei n joel-
ta Viipurin edustalle ja Viipurin valloitukseen.

2L.9.1918 määrättiin kenrl Öhquist Karjalan kaartin
rykmentin, 20.8.192, 2. Divisioonan ja 1.7.1913 Ar-
mei j akunnan komentaj aksi.

Talvisodan aikana toimi öhquist II AK:n komenta-
jana Karjalan kannaksella. Huhtikuussa 1940 hänet
määrättiin tarkastavaksi kenraaliksi PN{:aan ja ko-
mennettiin 16.6.194I suomalaiseksi 1'hteyskenraaliksi
Saksan OKH:n. Kannaksen ryhmän komentajaksi Öh-
quist nimitettiin 1.2.L942 ja siirrettiin tästä toimesta
t.3.1944 PM:aan sekä sittemmin Pv.PE:n tarkastavak-
si kenraaliksi, josta L.3.lgrL sai eron iän perusteella.

Helsingin kaupungin väestönsuojelutöiden johtaja-
na hän toimi vv. l9r2-59.

Kenrl öhquist promovoitiin filosofian tohtoriksi
honoris causa 31.5.1950.

Julkaissut kirjan Talvisota minun näkti4<ulmastani.
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Erös
Tqlvisodan muisto
PAULI VAKKTLAINEN

ELETTIIN tammikuun 20. pdivää 1940. Talviaamu
valkeni säihkyvän kirkkaana. Lahden kaupungin asuk-
kaat loivat kadulle astuessaao huolestuneita silmäyksiä
sinitaivaalle. Pohjolan asukkaalle oli tällainen sää aina
talvisin ollut hyvin tervetullut, mufta nft se ahdisti
rintaa. Mitä kirkkaampi ilma, sitä varmemmin uhkasi
sieltä turma. Tänäkin aamuna jokainen odotti häly-
tyssireenin vihlaisevaa ulvahdusta. Nopein askelin,
sähköisin mielin, menivät kaupungin asukkaat päiväo
tehtäviään suorittamaan.

Lahden suojeluskunnan paikallisesikunnassa istut-
tiin parhaillaan aamiaispöydässä, kun is.keskuksesta
saapui puhelimitse tavanomainen ilmoitus hiljaisesta
hälytyksestä. Se tiesi sitä, että kohta oli myös oikea
hälytys odotettavissa. Yakaa hämäläinen esikuntavää-
peli sanoikin, että viiden minuutin kuluttua saamme
hälytyksen. Jatkoimme ateriointiamme hieman kiireh-
tien ja kieltämättä hienoista odotuksen jännitystä tun-
tien. Ja sitten se tuli: puhelin kilahti toimistohuoneen
puolella, vääpeli riensi vastaamaan.

- Hälytys - sanoi hän asiallisella äänenpainolla,
riensi seinälle asennetun pienen sähkökojeen ääreen

ia alkoi hiiaassa tahdissa kuljettaa pientä liipaisimen
tapaista katkaisijaa alas fu ylös. Kaupungin häl$ys-
sireenit aloittivat tutun, paisuvan ja taas heikkenevän,
pahaenteisen ulvontansa.

Pommitettua Lahden kaupunkia

Keskeytimme aamiaisemme, pukeuduimme eteises-
sä, kuka sotilaspuoliturkkiinsa, kuka mantteliinsa ja
menimme esikuntarakennuksen edustalle, harjulle kai-
vettujen kuoppien ääreen, pujahtaaksemme niihin vi-
holliskoneiden tultua.

Vartiotuvassa oleskelleet suojeluskuntalaiset kiireh-
tivät ylemmäksi harjulle sijoitettujen ilmatorjunta-
aseittensa luokse. Esikunnan lotat menivät rakennuk-
sen väestönsuojaksi tuettuun kellariin, mukanaan talon
viisas koira, joka hälytyksen tullen ensimmäisenä syök-
syi tuohon kellarisuojaan. Näinä Talvisodan kovina
päivinä eläimetkin oppivat tuon tärkeän suojautumi-
sen taidon. Niin oli koko paikallisesikunta tuokiossa
valmiina pommituksen varalta: mikä missäkin.

Seisoskeltuammo kuoppien luona jo kotvan aikaa
paukkuvassa tulipalopakkasessa, ja kun viholliskonei-
ta ei vielä alkanut kuulua, en malrtanut olla mene-
mättä jatkamaan keskeytynyttä aamiaistani. Juoksin
esikuntarakennukseen ja päätin ateriani puoleksi syö-
määni siankyljykseen, joka vielä Talvisodan aikana
oli yleisesti saatavissa olevaa herkkua.

Tulin taas ulos, ryhdyin lämpimikseni esikunnan
ulko-oven pielestä löytämälläni hakulla kuokkimaan
perin matalaa suojakuoppaani vähän syvemmäksi.
Hiekka oli melkein raudankovaa, joten puuhas'tani ei
kuitenkaan ollut paljonkaan apua. Sen vuoksi tyydyin-
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Ilmataistelu Lahden yläpuo:
lella. Lentokoneiden. pako-
kaasun iälkiä ilmassa
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kin pihalta etsimälläni kenttälapiolla poistamaan varn
lumen kuopasta.

Vihdoin alkoi Heinolan kaupungin suunnalta kuu-
lua jysähtelyä, joka läheni. Käsitimme mistä oli kysy-
mys: vihollinen oli tulossa ja pommitti mafkallaan
rautatietä, jota se samalla käytti suunnan näyttäjänä
Lahden kaupunkiin Ientäessään. Pakkasusvaiselta tai-
r-aalta pian korr.iimme kantatttuva voimakas nootto-
rin surina ilmaisi vihollislentäjien saapuvan perille ta-
voitteeseensa. Pujahdimme kuoppiimme kuin myyrät
koloihinsa. Tämä tapahtuikin viime hetkessä, sillä sa-

nrassa alkoi ilme viuhua ja viheltää. Mitä ankarimmet
r:ijähdykset myötriilivät tätä soittoa, pommien kohda'
tessa jäiityneen mairnpinnan.

Sr.rojakuopastrni, josta hädin tuskin sain suojae sir-
pirleita vastaan, näin 8 tai 9 koneen pommituskone-
Ilivueiksi ryhmittyneiden neuvostolentokoneiden ver-
raten alhaalla lentävän ylitsemme. Koneiden kuuran
peittämät siivet ja run{.rot piirtyir,ät valkoisina sinistä
t:rir':ian kupurr .r,asten. Ei voi kieltää, etteikö tämä olisi
ollut kaunis näkt'. Ä{r-rtta slmllla se nostatti avutto-
nruritemme pohiatonta viharr tällaisia lentäjiä \'astiirn.
jotka ioivat murhra ia tuhoa tämän micllyttär'än paik-
k;rkunnan hyville ihmisille.

Kaupungin harvalukuinen ilmatorjuntatykistö koet-
ti muutamin laukaussarjoin torjue hyökkäystä, ntLttt.r
ilman mitään tuloste. Vihollislaivue toisensa iälkeen
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lensi vain järkähtämättä eteer.rpäin ja heitti por.nmi-
kuormansa avuttomain asukkaiden koteja kohden.
l,Iaa ryöppysi, ja sirpaleet uh,ahtelivat ilmassa. Jääty-
nyttä soraa ja lunta satoi päällemme. Hanki Iiekehti
sähisten palavista palopommeist.r, joistr ntonet läpär-
sir,ät lurnen peittämät katotkin ja suitsuttivat tultlan
trlt-rjen ullakoille ja ylempiin kerroksiin. Liekit hul-
n.rahtivat ulos pomr-r-rin sirpaleiden ja ilmanp.rincen
pirstomista ikkunoista. Kaupur.rgin pieni palokunta oli
roimaton kaikkialla riehuvr.r tulta vastaan.

Viimeisen pommitusl.rrlueen ohittaessa paikan, jos-
srr olirnme, nousin kuop.rstrni ja lähdin juoksemaan
eräitä palavia puutaloja kohti katsoakseni, r'oisinkcr
siellä olla joksikin avul,si. IlLrtta tuskin olrn chtinyt
k;-rnnolla puolitiehenkilin, kun jostain liuultri karmer
h',ruto: "suo.jautukla I Koncet p.rlr,rr.at tak,risin l"

P1'örsin vrnpäri pll,rt.rksenr suojakuoplllcni, ktrn
sxmassa näin taivaallu kol<on.ri,c-n llivueen f:orlcitrr
nrelkein yläpuolellrni. Ilkeiisti viuhttvl iiiini hall<oi

t.ras viheltäen ilmaa. je lnli;rr;rn rrii.ihdlksen jt'skc

s:ieiti sitä r.r.relkeir.r \.älittönlästi.
Nyt oli jol<a hetki lirllis i<iirLrht.tcssrni 1>ois hivuccn

tuien alta. N{utta trin.rri ei surnk.rln ollrrt helposti tch-
ty. sillä suoiakuopille oli 1-i1ii;i matkr ia edessii oli
:rvoin. ivrkkä mäki. Päritin kLritenirir.r yrittäri. ttrli mitri
rtrli. Jtrostess.rni s.rtoi 1'ortlnrti.r .l'.,)ll).1.lstou;l vlllhii-
rilleni. Pidin vlrmlnr. crren en:-i.r '.i.isivr:i siri..rJeilt.,.
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jo:ta vonkui ilmassa joka puolella. Kerran heittäydyirr
jo mäcn rinteeseen maastoutuakseni hetkiseksi. Mutt;r
muistin, että sotilasturkkini ilm.rn lumivaippaa olisi
siinä avornaastossa hyr'ä n-raali Ientolaivueen koneki-
r,äärimiehille, ja se sai ponnist.rn'rarn uudelleen eteen-
päin.

Jonkun matkan päässä oli puisto ja korker, t,rs,ri-
seksi leikattu pensasait,r. jota reunusti avomaaston
puolelta korkea rautalerkkoaita. Puiston sisäpuolelh
oli suuri valkoinen rlkennus, josta päätin hakea suo-
jaa, sillä laivueita surisi yhä ilmassa. Löysin portin,
josta pääsin piha-alueelie ja sitä tielä trlon päädyssii
olevan oven eteen parruista tehdyn suojuksen tarrhse.

Maastouduin siinä paalutuksen suojaan. Mutta kun
oli jäätär'än kylmä ilma ja pommituskoneita yhä surisi
yläpuolellani, päätin pyrkiä rakennuksen sisäpuolelle
Ailioessani työntyä ovesta sisälle sen aukaisi pitliään
siniseen mekkoon pukeutunut mies, joka l<ysyi hätäi-
sesti, olinko haavoittunut. Ensin en ta junnut, n'ristri

kysymys johtui, mutta samassa käsitin, koslia edelleen-
kin olin nelin kontin rr'ömilläni oven suussa. Lähel-
leni pudonneiden pomrnien räiähdylisistii olin niin
huumaantunut, etten huomannut heti nousta Pystvyn,
r-aikka paalusuojuksen takana olin ainakin oven suun-
n.iltr I<rtsoen sirplleilt.r. suojassa.

N{utta minua kohtasi vielä toinenl<in yllättävä näky'.
Krtseeni osni kellarin eteisessä seisovan sinirnekkoisen

Lahden kaupungin teatterltalo pommitettuna

miehen takana avoinna olevasta ovesta puolipimeään,
rvara,rn ja pitkänomaiseen huoneeseen, jota muutamat
kynttilät himmeästi valaisivat. Siellä seisoi tai muu-
toin kyyhötteli ylt'ympäriinsä epätodellisen näköisiä
hohtavan valkopukuisia olentoja. Kummastustani li-
säsi vielä pitkän käytävän päässä seisova yksinäineo
valkopukuinen olento, joka tiuhassa hämärässä näytti
()mituisen aavemaiselta, melkein valkoisilta kuumotta-
vine hiuksineen.

Ensi näkemäni tästä kaikesta oli melkein järkyttär,ä.
Ankarien rä,1ähdysten huumaama kun vielä olin -niin luulin, että olin kai sittenkin haavoittunut kuo-
lettavasti ja olin tulossa juuri sinne "rajan taa" -sinne "suureen tuntemattomaal", johon meidän jokai-
sen on siirryttävä.

Vasta sitten, kun ensiksi kohtaamani miehen kera
olin astunut tuohon hämärään, salaperäiseen huonee-
seen ja ollut siellä tuokion aikaa, minulle selvisi. mi-
hin olin joutunut. OIin tullut isohkon sairlaian kel-
lariin, josta vanha lääkäri, hoitajattaret ja osr potilais-
takin oli hakcnut suojaa kovalta ilmapomm;fukselta,
joka tässä kerrottuna päir'änä oli Lahden kaupunkia
niin ankarar.ra kohdannut.

Tällainen oli eräs Tah'isodan aikuisista elämyi<sis-
t:ini kotirinlam;rlll, jonke muistot ovat niin eläl'inä

1.>.rinur-reet rnieleen i.
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TALVISOD,{N sotatoirnet Ägläjärven-Suojän'en
suunnalla olivat Tolvajärven taistelu.ien ratkettua joh-
taneet jouluaattona suomalaisten etenemiseen Aitto-
,ioelle venäläisten puolustusasemien eteen. Silloin heti
joulupäivänä siirrettiin komentamani Er.P 9 Viita-
vaaraarr sisarpataljoonansa Er.P 10:n rinnalle. Se otti
vastuun mm. itäisen Viitavaaran ns. "tulpista"eli pie-
nistä tukikohdista ja läntisestä Viitavaarasta vastrsi
Iähinnä Er.P 10:n komentaja, kapteeni Y. O. Toppola.
Vihollisuudet käsitti\,ät aluksi vain molempien osa-
puolten vilkasta partiointia. Samaa ns. "tossulatuc"
venäläiset, ryhmän vahvuiset partiot päästettiin päivit-
täin puolellemme läntiseen Viitavaaraan, jossa ainakin
seitsemän tällaista partiota tapasi matkansa pään. Vain
kerran yksi partioon kuuluva vihollinen ehti suojau-
tua kp.tulessa siten, että joutui vangiksi ja kuulustel-
tavaksi. Vihollispartioiden tulo todettiin jatkuvasti
ajoissa ja tuhoaminen tapahtui väijytyksestä. Tämä
toiminta ja vankien ottaminen olikin pelkkänä "lei-
pätyönä" eräällä partiollamme.

Tammikuun alussa 1940 Er.P 10 siirrettiin taem-
maksi Luglajoen puolustusasemaa varustamaan ja
Iepoon, jolloin Yiitavaara jåi yksistään Er.P 9:n
vastuulle. Ilmeisesti venäläiset totesivat Er.P 10:n
irtaantumisen, koska taistelutoiminta heti vilkastui.
"Tulpat" olivat vaikeahkoja puolustaa ja miltei sään-
nöllisesti joka vuorokausi ne vuorotellen vaihtoivat
omistajaansa. Lisättäköön tähän, enä vihollisella oli
maastollisesti edulliset lähtöasemat "tulppien" val-
taamiseksi.

Venäläiset tekivät ilmeisesti partiotoimintansa te-

korsunsa
SAl§a

suulla Aittojoella

YTHOLLISEN
HITHTO.

louKKo-
KOKEILU

ArrToloEtLA

TOMM! HYTTI NEN

Aittojoen asemia Talviso-
dassa
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i ::,:--:-:ea t.r-\ia tammikuun alkupäivinä komppa-
:.r.:.';:.rr'::se11:. joukollaan väkivaltaisen tiedustelun
.:::::.een Yiiralaaraan. Tämä tapahtuma on mainin-
:::: .:.rvoinen siksi, että kolmen miehen vahvuinen
o:r.r prrtio tyrmäsi sen pikkutaktiikallaan alkuunsa.
Er.P 9:n komentajana totesin viholliskomppanian
;1ällystöä ja alipäällystöä kaatuneen r'ivistön alku-
päässä 11, ja Iisäksi venäläiset iättivät kentälle asei-
taan ja muita välineitään.

Itäisestä Viitavaarasta Er.P 9 kär,i sodan kulutta-
vimmat taistelunsa. Pääma,iassakin oli kiinnitetty huo-
miota tappiomääriin, ja kenraalimajuri Paavo Talvela
kävi henkilökohtaisesti tutustumassa paikan päällä
tilanteeseen. Päätökseksi tuli itäisestä Viitavaarasta
luopuminen. Sen hallussapitoa on jälkir.iisautena puo-
lusteltu sillä, että tieolosuhteiden vuoksi itäinen Vii-
tavaara tarjosi edulliset lähtökohdat "Narvan säällä"

- kuten eversti A. O. Pa.iari mainitsi - hyökkäyk-
sen jatkamiselle ja Suojärven valtaamiselle. Enna-
kointina tämä arviointi kuitenkin oli aivan väärä, yk-
sin jo hintansa takia.

Itäisen Viitavaaran tapahtumiin liittyi vielä res.-
kersantti Pekka Sykön käynti Er.P 9:n komentopai-
kassa tiedustelemassa lupaa konekiväärin takaisin ot-
tamiseksi iätetystä "tulpasta". Tämä puolijoukkueen
johtaja oli saanut tietoonsa, että hänen kk.ryhmänsä

kaikki miehet olivat kaatuneet ja kk. sen vuoksi me-
netetty. "Lupaa" tähän suoritukseen ei annettu, vaik-
ka nimenomainen käskyni oli, että kk:ta ei viholli-
selle anneta mistään hinnasta. Tapaus sinänsä osoit-
tanee sitä henkeä, joka elähdytti Er.P 9:ää.

Er.P 9:n miesten henkeä ilmentävät Tolvajärven
voittojen päiviltä erityisesti Luglajoen kokemul<set.
Yli kaksi viikkoa kestäneiden katkerien taistelujen
jälkeen Er.P 9 ja Er.P 10 vaihtoivat puolustusase-
miaan. Er.P 9 ryhmittyi puolustukseen Luglajoelle.

*
Er.P 10 oli saanut Luglajoen puolustusasemaa hil-

jalleen varustaa ja. samalla levähtääkin. Er.P 9:n tilan-
ne Luglajoen linjalla ei ollut sama. Pataljoonan tuli
jalkuvasti olla hälyrysvalmiina, huoltotie Er.P 10:een
oli pidettävä auki ja taistelupartiointiio oli saatava
lisävoimiakin Osasto Pajarin reservistä.

Tammikuun 21. piivänä klo 20 vihollisen JR 609
teki voimakkaan hyökkäyksen Er.P 9:n 'r,asenla siipeä
vastaan. Murron jo aikaansaanut vihollinen lyötiin
kuitenkin viipymättä takaisin. Sotasaaliiksi saatiin
mm. kolme konekivääriä. Yhdellä näistä Er.P 9:n kk-
joukkueen taistelulähetti, korpraali Viktor Vottonen
löi yksin venäläisen hiihtopri,kaatin pakosalle aamu-
hämärissä 24.1.
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Venäläisten hyökkäykset Aittoioella ja Luglajoella 21.1.40 ja 24.1.40 torjuttiin

Eversti Pajarin käskystä eteni JR 16:n patal-
joona jääkärimajuri Jussi Leimun johdolla jo 23.1.
Luglajoen puolustusaseman läpi suuntana Hautalam-
met Er.P 10:n Viitavaaran tilanteen ratkaisemiseksi
hyökkäyksellään. Pataljoonan voimien hajoittamisen
takia hyökkäys epäonnistui, ja majuri Leimu kaatui
komppaniansa kärjessä. Vasta Jatkosodan alussa löy-
dettiin Leimu taistelukentältä ia saatettiin Tampereen
sankarihautaan.

tr{ajuri Leimun hyökkäys 21.1. johrui edellä-
mainitusta vihollisen 2L.1. suorittamasta hyökkäyk-
sestä Er.P 9:n Luglajoen puolustusaseman vasem-
paan siipeen. Ja erityisesti se pantiin käyntiin syystä,
että partioitten ilmoitukset olivat ristiriitaisia. Eversti
Pajari lähetti esi,kunnastaankin luutnantti Eero Lari-
sen partionjohtajaksi. Hän ilmoini tiedustelukohtees-
taan aivan päinvastaista kuin Er.P 9:n omat partiot.
Sama oli Er.P 10:n komentajan, majuri Toppolan
(yl, 22.L.40) partioitten erään ilmoituksen laita. On
kysyttäväkin, mitkä partiot jättivät suorittamatta teh-
tävänsä loppuun?

Er.P 9:n tuli yhtyä majuri Leimun hyökkäykseen
sen edistyessä. Käs§ä sversti Pajari ei tätä suoritusta
varten antanut. Ilmeisesti Ai'ttosillalta Vaaksaukseen
kulkevan tien hallussapito oli ollut pädmitud,nd.
Olihan kenraalimajuri Talvela jo tammikuun alussa
Er.P 9:n komentopaikassa antanut harkittavaksi Vii-
tavaaran puolustuslinjan ulottamiseen Vegarusjär-
veen.

Kerrotut ylimrlkaisct taisteluvaiheet on tässä artik-
kelissani esitettävä kokemuksen taustana sen vuoksi,
jotta korpraali Vottosen erityisen rohkea suoritus
saisi sille kuuluvan arvostuksen ja tunnustuksen ai-
nutlaatuisena urotyönä.

Kuten edellä on mainittu, torjuttiin viipymättä ve-
näläisen JR 609:n 21.1. kello 2O tekemä hyökkäys
Er.P 9:n Luglajoen puolustusaseman vasempaan sii-
peen. Vihollisen kaatuneita oli jälleen useita satoja
ja viholliselta otettiin kolme konekivääriä. Voitto oli
kuitenkin katkera, sillä 13 omaa miestä kaatui ja
kaksi haavoittui. Komppanian päällikkö, res.luut-
nantti Tor Börje Blomqvist haavoittui kuolettavasti.
Ensirnmäisenä hän syöksyi viholliselta vallattavalle
kk:lle. Taistelu oli jo päättynyt, kun ilmeisesti puusta
ammuttu luoti osui rohkeaan ja kyvykkääseen upsee-
riin hänen telttansa lähettyvillä. Samalla kk:lla ja
miltei Blomqvistin jalansiioilta korpraali Vottonen
kosti aseveljiensä menettämiset.

Sää oli 24.L. aamuyöstä suotuisa venäläisen hiihto-
kokeilujoukon X<oukkaukselle Er.P 9:n vasempaan si-
vustaan. Lumisade oli täysin peittänyt varmistusladut
ja tehnyt partiolatutarkkailun tehottomaksi. SissiP
2:n varmistetun ryhmityksen vihollinen oli myös tai-
tavasti sivuuttanut, joten sen toimintavapautta ei mi-
I<ään rajoittanut. Ja ilmeisesti venäläiset käyttivät
runsaasti fa hätäilemättä aikaa tehtävänsä suorittami-
seen. Radio-Tiltukin oli uhkaillut meilä Siperiassa
koulutetuilla hiihtojoukoilla.

**
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Korpraali Viktor Vottosen konekiväärin jälkiä 24.1.40 Luglajoella

Korirrirali Viktor Vottonen xuulur re\.luurn.1ntti
Viljami Hyppösen kk..joukkuec-seen rri'relul.ihettinä.
Tapahtun.rahetkellä hän "kiprna-k.rllenr" tultuaan
teltasta kamiinapuit,r hlkcm.r.r.n roresi Liheisellä suo-
aukealla nelijonoss.i teltta.r kohti nrrltei äänettömästi
hiihtäen ctener'än rivistön. Korprl.lili \rottonen -hälyttämättri telttirkunt:r.r - rr'ömi kk:n riäreen, ko-
keili sen liikkur.ien osien "herkkvvttii" ja ilmeisesti
latasi aseen, joka oli srttumrlta suunnattuna kohti
hiihtävää vihollisrivistöä. Kriken huipuksi Vottonen

- kylmäverisesti 
-priästi 

rivistön alkupään noin J0
m:n päähän, ennen kuin avasi tulen. Helkisen vain
"kukko lauloi". YksikCän vihollinen ei noussut edes

ryntäilleen suoaukealla. Karmiva valitus vain vastasi
kaikuna Vottosen kk:n iiäneen. Telttakunnan herätys
ei ollut säännönmukainen, ja sen asemiinmeno ei kai-
\.annut tchtävänsä sclittämistä.

Patal joonan komentopaikkaan sain puhelimitse
ilmoituksen Vottosen urotyöstä. Olin sydämeni s1'-

vyydestä kiitollinen siitä, että olin 21.1. viholliselta
otetut kk:t käskenyt po teltan lähipuolustukseen, oli-
vathan ne jo 23.1 . olleet kuormattuina muonahevo-
see n taemmaksi "irroittamista" \'arte n. Vaikka
Iyödyn vihollisen periirin - taistelukosl<etuksen pi-
toon - olin heti käskenyt lähetettär'äksi p.rrtion.
erersti Paj.Lri. tilanneilnroitukseni lhteydessä, tiedotti
l;ihettrivrinsä yhden I<ir'äiirikompprnian k;iytettär'äk-
seni tal<ra-ajoon.

*

Ilmeisesti monelll Tolvajärven torjrrntlvoittojen

F

q"

rrnt,lnlamiehellä olrvat katkerat näkemykset tiil muut
kokemukset ns. valekuolleista, jotka vihollisen kaa-
trrneiden joukosta yllättäen avasivat tulen tai heitti-
viil käsikrlnaattir.rsa. Niirnri kuolemaan vihkiintyneet
ja esimiestensä ehdotonta käskyri noudattavat viholli-
sct suorittivat tehtäyänsä r'ain muutaman metrin pääs-

tä r'alittuaan tarkoin kohteensa 
- 

ensimmäisenä lä-
hestyr'än johtajan tai parhaaksi arvioimansa miehen.
Useat upseerit ja ensimmäiset uljaat asemiehet saa-

vuttivat siten sala-ampu!ien uhreina matkansa Pään.
Näitä valekuolleite esiintr'i pal jon niissä paikoissa,
joissa oli verisimmin taisteltu, .ja tulos oli sen mukai-
nen kaatuneiden määrään nähden. "Villin lännen tyy-
liin" usein,ioprr lonkalta ampucn sotilaat 

- 
arvo-

rsemastaan riippumatta 
- 

kilpailivat sala-ampujien
kanssa joskus siitä, kenen ase ensiksi laukeaisi. Var-
muuden vuoksi pistoolilla varustetut sotilaat laukai-
sivat aseensa r,ähimmänkin epäilyt'tävässä tapauksessa.
ljsein valekuolleet selällään maaten tarkkailivat tilai-
suuttaan. Tästäkin johtui, että otsaan osuneita vihol-
liskaatuneita oli prljon. Eversti Paiarin kertoman mu-
kaan ulkovaltojen edustaiat tästä syystä ihmettelivät-
kin suomalaisten aseiden tarkkuutta käydessään vie-
reilulla tällä rintamanosalla.

Edellämainitun takia ei ollut ihmeteltär'ä, että
korpraali Vottosen kk:n "lako" oli vielä "haravoi-

nrltla" salpr.resslnl tapahtun.replikalle. Olihan kai-

kille vielä m1'ös tuttrtna res.luutnantti Blonrqvistin
txpaus - 

puusta ilmmuttu kuolettlra. luoti. Tämärr
vuoksi venä jiin kielellä kuuluvasti tiedotettiinkin
vratimus hangella liikkumett;r makaaville vihollisille.
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Luglaioen taisteliioita (oikealta):
luutnantti (pastori) Lauri Leik-
konen, kersantti Jukka Toivonen
ja taistelulähetti Kivimäki

Emme kummastelleet, kun 7 elävää vihollista vitkas-
tellen nousi kentälle seisomaan, kaikki noin 20 m ri-
vistön alkupäästä. Vottonen oli - koulutettuna kk.-
miehenä - pian ottanutkin aseelleen hiukan korotus-
ta. Tätä todisti sckin, että suoaukean laidassa olevan
matalan kumpareen takana makasi kymmenkunta sa-

man ammunnan kaatamaa vihollista.
Sodan sadon tarkastelu kesti jonkin aikaa. Kaatu-

neita laskettiin olevan l2o ja elävinä säilyneitä 7.

Kaikilla hengissä säilyneillä oli kuulemma p-t hou-
suissa - eikä ilman aihebta.

Heti suoritetussa vankikuulustelussa todettiin kaa-

tuneen rivistön osan käsittäneen hiihtoprikaatin al'
kupään. Päävoimat, joihin ei saatu kosketustakaan,
oli ilmeisesti lyöty hillittömään pakoon. Pääosa
joukkojen ylimmästä päällystöstä oli ollut ja kaatunut
rivistön elkupäässä.

Joku lukija kysynee, eikö hiihtoprikaatin alkupääs-
sä kaatuneiden vihollisupseerien sotilasarvoja tunnis-
tettu? Ikävä kyllä, se oli mahdotonta. Ilmeisesti oli
arvomerki,t ennen etenemistä jo poistettu tai ne oli
ehditty omiemme toimesta "evakuoida". - Tässä voi-
daan viitata Laatokan koillispuolisen ns. "kenraali-
motin" koke.mukseenkin, jossa kaatuneen venäläis-
kenraalin arvomerkit satlumalta havaittiin erään iäk-
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kään ajomiehen housunkauluksessa. Miehen tarinan
perusteella kartoitettiinkin kaatuneen kenraalin olin-
paikka.

*
Maahantunki,jain hiihtojoukkokokeilu oli saanut

ansaitsemansa lopun. Osallistuiko venäläisten kouk-
kaukseen koko sotatoimiyhtymä - hiihtoprikaati -,käyttivärkö venäläiset - hiihtojoukkonsa arvostami-
seksi - tavallista yhtymää pienemmälle joukolle pri-
kaatin nimeä vai miten oli asianlaita, jääköön vaikka
lukijan ratkaistavaksi. Pääasia on vain tässä esitetty
tapahtuma ja korpraali Viktor Vottosen iskuotteet lä-
hinnä hänen selostamanaan sekä paikan päällä todet-
tuina. Nämä liittyvät eversti Pajarille henkilökohtai-
sesti iättämääni taistelukertomukseenkin. Vielä
mainittakoon, eftä korpraali Vottosen ylensin res.-
alikersantiksi välittömästi tapahtumapaikalla ia sa-

malla tiedotin hänelle myönnettävän - eversti Paja-
rin sanontaa käyttäen - 

1. luokan vapaudenmitalin
"tavanmukaisessa ja säädetyssä järjestyksessä".

Kaikkien niiden, jotka eivät ole taistelleet etulinjan
rintamamiehinä ja vieläpä niidenkin, jotka 

- rinta-
man rivimiehinä - arvostelevat Viktor Vottosen uro-
tekoa muka suomalaisen sotilaan vain tavanomaisena
suorituksena, pitäisi ensin syvenJtyä tapahtuneeseen
ja vielä tutkia omia sotilasominaisuuksiaan, vaatimat-
tomuultaan sekä erityisesti mielikuvituksensa Iaatua.

- Soisin heidät kaikessa vaatimattomuudessaan aset-
tuvan vastaavaan tilanteeseen: - 

jylhään, hiljaiseen,
hämärään korpimaastoon telttakunnan ja sen lähipuo-
lustuskonekiväärien yksinäiseksi vartijaksi, - kone-
kiväärin ampujaksi vihollisrivistön lähestyessä muu-
taman kymmenen metrin päässä, - ia telttakuntaansa
hälyttämättä odotitamaan edullisinta tulenavaushetkeä.

- Tilanteen epäselvyys, tietämättömyys äsken vihol-
liselta otetun k&:n toimintavarmuudesta, vastuu nuk-
kuvista aseveljistä 'ia tehtävän laadun suuruus koko
puolustusaseman suhteen ilmeisesti heitä kauhistut-
taisivat tai ainakin pelottaisivat.

Viktor Vottosta eivät kerinneet hallita mitkään es-

tot. - Itsesäilytysvaisto ja nopea, oikea tilanteen ar-
viointi ratkaisivat tehtävän ja miltei samalla jo näyfti-
vät tuloksen. Tämä on loppupisteeksi tähän naPutet'
tava kuin Viktor Vottosen kk:n piipusta.
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OIKEA YASTAUS

SODANÅIKÅISELLA kadettikurssilla oli menossa op-
pitunti. Opetusupseeri esitti kadettioppilaille seuraa-
van kysymyksen: "Johdatte pataljoonaa. Maa allanne
on vihollisen miinoittama. Yläpuolella leijailevat vi-
hollisen lentokoneet. Kummallakin sivustalla on vihol-
lisen jälkaväkeä. Edessänne on vihollisen hyökkäys- ja
panssarivaunuja. Taaksenne on kiertänyt (ratsuväki.

Minkä käsl<yn annatte pataljoonalle?
Nuori kadettioppilas vastasi empimättä: "Kypärät

pois ! Rukoukseen !"
Vastaus lryväksyttiin. Se oli oikea.
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VEIKKO SAVOLA!NEN

Yllötys
aaaaaprmedsso

RYKMENTTIMME, JR 30, soti ensimmäistä asema-
sotakevättään Baraninkylän seuduilla Syvärillä v.
1942. Huhtikuu oli meneillään, mutta lun'ta oli vielä
metsässä aika paksulti. Pehmeää, sohjoista lunta, jon-
ka yöpakkaset hangettivat aamuun mennessä niin ko-
vaksi, että se kannatti jalankulkijan. Päivisin oli au-
ringolla puuhaa.

Maanteillä oli kelirikon aika, mutta kun metsissä
ei ollut 'teitä, käytettiin siellä muinaisaikaisia kulku-
välineitä, ahkioita ja purilaita, elintarvikkeiden ja am-
musten kuljettamiseen. Tie Baraninkylästä tukialueel-
lemme oli tuttu jokaiselle JR 30:n soturille. Sen var-
rella olivat ttiheässä männikössä pataljoonamme mata-
lat, hät'hätää kyhätyt korsut. Niihin tunkeutui aurin-
gon lumesta sulattamaa vettä, ja tästä syystä monet
palasivat maanpinnalle, miellyttävämpään telttamajoi-
tukseen.

tFrrq*..
S A''boa

JR 30:n pääasemia Syvärillä

Eräässä hylätyssä korsuntapaisessa oli pataljoonam-
me ammusvarasto. Tuollainen varasto sotilaalle oli
tärkeä, se oli .iopa muonavarastoa tärkeämpi, sil'lä
ilman sitä olisi muona kokonaan tarpeetonta.

Tämän tiesi jokainen aina rykmentin komentajasta
verekseen sotamieheen saakka, ja sr'ksipä tätä ammus-
varastoa vartioi'tiin päivät ja yöt.

Ålue oli noin kilometrin tai puolentoista etäisyy-
dellä varsinaisista taistelulinjoista. Se oli niissä oloissa
melko rauhallinen paikka, ellei ota huomioon harvoja
tykistön tai kranaatinheitin'ten keskityksiä, joita saim-
me niskaamme. Paljon puhuttu vihollisen keväthyök-
käys piti kuitenkin mielet jännityksestä vireinä, ja le-
vossa olevat osastot odottivat vaihtoa. Linjoilta kuu-
luva ammunta oli eräänlainen "sääpuntari", jota aina
kuunneltiin. Kun keskitykset ja rätinä voimistuivat
tavallista juhlavammiksi, kohotti havuvuoteellaan loi-
kova soturi päätään ja kuunteli tarkkaavaisena. Kun
rähinä sitten hitaasti vaimeni, mies laski päänsä alas
ja jatkoi makoisia uniaan. Hevoset taas pureskelivat
selluloosa-annoksiaan havutalleissaan.

Levossa olevat osastot pitivät huolen majoitus-
alueen vartioinnista. Y,ksi vartiopaikoista oli asetettu
sen tyhjennetyn korsun välittömään läheisyyteen, jos-
sa pataljoonan ammusvarasto oli. Seisoin siellä var-
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tiossa. Ilma oli ker,äinen, voimakas pihka tuoksui. Oli
rnell<o pimeää, multa erotin mahtavien petäjien run-
got. Niihin oli vuoltu V-n muotoisia haavoja, yliker-
santin natsoja muistuttavia kuvioi,ta, joiden alakär-
jessä oli puusta Ryhätty uurna. Täällä oli vuodatettu
petä.jien elinnestettä, pihkaa.

Kuuntelin linjan suunnalta kuuluvaa rätinää, am-
rnuntaa, joka oli tavallista vaimeampaa. Koo-koot syl-
kivät lyhyitä tulituksiaan. Erotin omien ammunnan
vihollisen ammunnasta. Sen koo-koon ääni oli jäy-
hempää, aivan kuin ase olisi ollut huonossa voiteessa.
Omat koo-koomme rätisivät sarjansa kiukkuisemmin,
mutta pitivät pitempiä hengähdystaukoja. Harhaluo-
teja napsahteli puitten latvoissa. Erotin niiden äänet
hyvin kaukaakin.

Yöpakkanen nipisteli korvani lehteä. Ei ollut kyl-
ruä, mutta kiristynyt pakkanen sai minut painrmaan
karvalakkini toiselta kon,alliselta toiselle aina sään-
nöllisin r,äliajoin. Kokemuksestani tiesin, kuinka koh-
trrlok:rsta oli painaa karvalakin reuhkat alas korvien
päälle. Se olisi ollut miltei samaa, jos tähystäjä olisi
sitonut siln.riensi eteen kaulaliinan.

Erotin kaikki yön äänet. Jossain Iyötiin pökkyjä
kamiinrn pesään, ruostunut pelti kumahteli, kipinät
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sinkoilivat ylös petäjien latvuksia kohden. Hevoset
tömistelivät kavioi'taan pehmeää alustaa vasten. Nii-
den havutallit olivat majoituksemme takana. Siellä
seisoi toinen vartiomies.
Vaikka pidinkin korvani valppaina kuulemaan kai-

ken, ajatukseni liikkuivat kotikaupungissani Kuo-
piossa. Hengessäni kävelin sen katuja, poikkesin myy-
mälöihin ja tuttavieni luokse. Puuhailin askareissani
perheeni piirissä tai ongin köhmyniskaisia ahvenia
Kallavedestä. Miellyftävät ajatukset lyhensivät vartio-
vuoroni pituutta.

Silloin äkkiä jokin kaikesta muusta poikkeava ääni
krtkaisi ajatukseni. Jäykistyin kuuntelemaan. Jo kra-
hahti toisen kerran. Osasin päätellä, että ääni oli Iäh-
töisin hangessa otetusta jalanaskeleesta, joka oli ke-
vyt .ja r.arovainen. Tähystin kevätpimeyteen, mistä
ääni oli kuulunut. mutta kaikki oli nyt hiljaista. Siir-
ryin peikaltani lähemmäs ammusvarastomme lukitse-
nlrtontx orensuLlta. En antanut mielikuvitukselle
cnempää r'altaa. r'aan asetin konepistoolini ampuma-
valmiuteen .ja seisoin tarkkaavaisena. Paljastin toiscn-
kin korr'.rni prlvelemaan etujani.

Kuulin välillä tallien suunnalla olevan vartiomie-
hen yskir,än. Arlasin tästä, ettei hän ol'lut kuullut mi-
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tään epäilyttävää. Oli vaikea erottaa vierasta ääntä
lähellä rintamalinjaa, mistä tuon tuostakin kuului ar.r-r-

muntaa ja kun myös harhaluotien napsahduksil kuu-
Iui melko tiheään.

Uskoin jo erehtyneeni. Painoin klrvalal<kini toi-
selle korvalle, toisella kuuntelin entistä r'alppaammin.

Silloin hanki rasahti jälleen. Nyt olin varma, että
siellä liikkui joku vieras, vihollinen tai jonkin naa-
puriyksiköo eksyksiin joutunut soturi. Viimeisen
otaksuman hylkäsin. Äänet olivat kuuluneet meistä
oikealta, Juksovan puoleiselta alueelta, missä ei ollut
rnitään majoitusta, ennen kuin tultiin JR 8:n lohkol-
le, joka oli meistä melkoisen kaukana. Välillämme oli
heikosti varmistettu alue, jota käytettiin hyväksi tun-
l:euduttaessa vastapuolen alueille pariiointiin.

Nyt jrilleen l<uului heikko krahahdus. Olin entis-
täkin varmernpi siitä, että ääni ei ollut luonnon ai-
heuttama, mutta halusin silti vahvistusta otaksumaani,
ennen kuin teliisin hälytyksen. Makeasta unesta herä-
tet)'t miehet ovat perin kiukkuisia, jos heidät aiheetta
hälyttää, ja savolaisilla on myös laaja sanavarasto
ivailuihinsa.

Maastossa saattaa olla hirviäkin, niitä liikkui seu-
dulla r.arsinkin puhelinyhteyksien riesana. Näin tuu-
nrin ja tunsin jo sieraimissani makoisan hirvipaistin
lemahduksen. Ei ystävä eikä vihollinen, vaan hin'i,
tuo jalo eläin. Kunpa olisikin !

Metsästäiän vaistoni heräsivät. Lähdin hiljaa hiipi-
mään pimeään metsään, jota laajat lumipälvet jonkin
l'erran valaisivat. Ohitin ammuskerhon. Siinä oli ka-

JR 30:n teltta-asumuksia tal-
vella Syvärillä

JR 30:n etuvartioasemissa
Syvärillä
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pea päivänpuoleinen rinne, josta lumi oli sulanut ko-
konaan. Oli kuljettava hiljaa. Jäätynyt sammalpeite
ja puolukan varret olivat kuin miljoona pieniä tiukuja
antamassa astellessa hälytystä. Edessäni hämötti lu-
minen alue, tukevat puunrungot piirtyivät selvinä tuo-
ta taustaa vasten.

Pysähdyin kuuntelemaan.
Ei mitään kuulunut. Ei hirveä, ei vihollista eikä

edes eksynyttä oman valtakunnan soturia. Tähdet tuik-
kivat vielä ystävällisesti, mutta heikko kajo idän tai-
vaalla lupasi päivää.

Silloin rikkoi valkoisen lumihangen pinnan tum-
ma läiskä. Vetäydyin konemaise§ti suurcn puunrungon
taakse. Se oli epämääräinen, mutta muistutti enemmän
ihmisen kuin hirven ddriviivoja. Konepistoolini suun-
tautui siihen. Nyt se eteni minua kohden varovaisin,
aivan kuulumaftomin askelin, Erotin pitkän sinellin
ja piippalakin. Olisi sittenkin pitänyt tehdä hälytys,
manailin hengessäni ja seurasin silmä tarkkana hi-
taasti lähestyjän liikkeitä. Päässäni ta[<oi kysymys:
Paljonko heitä on? Otaksuin, että kysymyksessä olivat
joko pienemmän tai isomman partion tunrtosarvet.
Pitäisikö minun ampua ja tehdä sitten hälytys? Tai pi-
täisikö minun peräytyä hiljaa majoitusalueellemme ja
hälytt?iä äänettömästi oman ryhmäni miehet. He nuk-
kuivat teltassa, joten se ,kävisi kyllä nopeasti päinsa.

Samassa mies astui hangelta lumesta vapautuneelle
rinteelle ja oli ,tuota pikaa aivan kohdallani. Uusia
läikkiä ei ollut ilmaantunut. Mies alkoi jo varovai-
sin askelin hiipiä ohitseni. Silloin varmistin konepis-
toolini ja iskin sillä miestä niskaan. Mies lysähti jää-

tyneelle kanervikolle ääntäkään päästämättä.

Salaman nopeudella takavarikoin vihollisen tähti-
pistoolin, karttalaukun ja tikarin, juoksin majoitus-
alueelle ja toimitin hälytvksen.

- Sata sissiä on tulossa tännel
Kapteeni Jormala otti johdon. Luovutin vartiopai,k-

kani toiselle miehelle ja ohlrsin hampaisiin saakka
aseistetun joukkueen ammus\'ar.lstomme taakse. Komp-
pania jäi majoitusalueelle varmisrukseen.

Nujertamani vihollinen n-rak.rsi siinä, mihin hänet
olin jättänytkin. Nyt hän osoitri heräämisen merkkejä.

- Viekää hänet pataljoonan esikuntaan, määräsi
kapteeni Jormala.

Hajaantuneena ketjuna odotti joukkue tuokion.
Kun mitään uusista tulokkaiste ei xuulunut, ketju
eteni metsään, mutta sielläkään ei ollut mitään.

- - Ennättivätkö nuo toiset livistää, ruumin harmis-
sani ja olin peräti pettynyt. Kapteeni jär;esti vartion
lähimaastoon ja kun aamuhetkinä palasimme leirillem-
me lohduttauduin sillä, että sain pitää takavarikoimani
pistoolin. Kartasta ja tikarista en välittänyt. Kartta
jäi merkintöineen esikunnan käyttöön ja tikarista teh-
tiin leipäveitsi,,töpinään".

Saamani vanki oli aliupseeri. Toivuttuaan hän katse-
li hölmistyneenä ympärilleen. Tulkin välityksellä saa-

tiin tietää, että soturi kuului hajalle lyötyyn tiedustelu-
partioon. Eksyksissään hän oli harhaillut metsässä, oli
yrittänyt väistää asuma-aluettamme ja etsinyt linjasta
sopivaa aukkoa päästäkseen omiensa luokse, mutta
näin kohtalokkain seurauksin.

Päivällä seisoin jälleen vartiopaikallani kuunnellen
lintujen visertelyä. Pihka tuoksui, ja aurinko lämmitti
selkääni.

pataljoonan jääkäriiouk-
joukkueenjohtaja, vän-

JR 30:n leppävirtalaisen
kueen miehiä. Keskellä
rikki P- Partanen
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MARTTI PAJALA

PIONEERIEN parhain työaika on yö. Sitä parempi,
jos vielä sataa tai on läpinäkymätön sumu. Silloin on
rintamapioneerien työskentelyn hetki tullut. Tämä
koskee erikoisesti sulutustöitä rintamalinjojen r,älissä.

Yksikköni 21.Prik:n pioneerikomppania siirtyi
tammikuun alkupäivinä 1944 Uhtuan suunnalta Maa-
selän kannakselle. Kun pari viikkoa oli tehty rinta-
man takana töitä, sain käskyn mennä vastaanottamaan
Vansjärven-Hiisjän'en välisen kannaksen pioneeri-
työt silloin linjassa olleen Sinisen prikaatin yastaa-

valta pioneerijoukkueen johtajalta, vänrikki Lylyk-
seltä.

Pioneerien kannalta olivat tällä Iohkolla vaativim-
pia sulutustöitä rintamalinjojen välissä olevan Vans-
järven miinoitukset. Noin 100-300 metrin levyinen
ja 3 km pituinen järvi ei sellaisenaan ollut talven ai-
kana mikään este. Vansjärveä ja Hiisjärveä yhdistävä
Vansjoki oli vain 10-20 metriä leveä. Siinä nyt vah-
dittiin kahdcn puolen jokea. Vedettiin piikkilankoja.
Putkimiinoilla ja tähystysmiinoilla yritimme antaa yl-
lätyssuo.iaa ampumahaudoissa vahtia pitäville jv.mie-
hille. Valohälyltimillä varmistimme lisäksi vaaralli-
simmat ylityskohdat. Vihollisen lähestymisyritykset
asemasodan aikana koetimme tehdä melko hankaliksi.

21. prikaatin IV P:n komentaja, everstiluutnantti
Koponen ja pioneerikomentajamme, majuri Martti
Keinänen tulivat tilannearvioinneissaan siihen tulok-

Tuliholvin
alla

Vansiörvellöi

seen, että jäämiinakenttiä oli vahvistettava Vansjärven
keskiosassa. Tämän työn teknillinen suorittrtninen
.joutui luonnostaan mainittuun pataljoonaan alistetuile
joukkueelleni.

Olin tutkinut jo järven veden syvyyden komenta-
jien kartalta osoittamasta kohdasta. Kolmihenkisen
partion kanssa oli suhteellisen vaaratonta mennä yön
pimeydessä puhtaaseen lumipukuun verhottuna jäälle,
kairata jäähän reikä ja työntää siihen ohut valkoiseksi
vuoltu mittakeppi sekä todeta muutamasta kohdasta
veden syvyys. Pelkäsimn.re ehkä yhtä paljon omia mie-
hiämme, kuin vihollista järvelle laskeutuessamme.
Tämä pelko johtui siitä, että rantavartiossa olevat jv.-
miehet eir.ät ehkä muistaneet varoitustamme jäällä
liikkuvista pioneereista ja voivat ryhtyä ammuskele-
maan. Yöllä vartioon herätetty mies saattoi myös me-
nettää muistinsa, vaikka asiasta edellisenä iltana var-
tioon meneviä oli varoitetu. Tällaisessa tilanteessa jou-
tui kerran kotikyläni pioneeri menettämään henkensä.



Korsu Vansjärvellä. Sen mer-
kiksi asetettu Muurmannin eli
Kiirovin rautatien Vanseseron
pysäkin kilpi

Kaikki asiaankuulular ilmoitukset ja henkilökoh-
taiset käynnit eri tukikohdissa, joiden tulialueeseen
kuuluivat Vansjän.en keski- ja eteläosan alueet, oli
suoritettu, kun eräänä .lumisateisena yönä, tarkemmin
sanoen 14.2. kello 2l aikarn, lähclimme tehtäväämme
suorittamaan.

Laskeutumis'kohdaksi jriälle valitsin Vansnierne n
läntisen sivun, joka tarjosi aluksi näkö- ja tulisuojan.
Valmistelut teimme huolella. K.rirrt oli teroitettu lää.
tä leikkaaviksi. Arsa-pulloj,r krnnrtr:r.rt pelikat olivat
valmiina ia kannatllslangat kiinnr ;.ullöissa. Kaikkr
työ piti tapahtua nopeasti ja äineirön.rästi. Huopa-
saappaissa liikuimme äänettömästi jr tr'ö .rlkoi luisiaa,
hyvin. Lumisade alkoi osoittaa heikkeri.misi.i. ia täma
alkoi vähän peloittaa. Yö oli linjass:. rruh.rllistr.
Etriämpää Krivin suunnasta kuului laukaulisra. .ja vrlo-
ammuksia kohosi silloin tällöin ilmaan. mut.1 niiden
valo ei valaissut työkenttäämme.

Olimme saaneet jo noin kolmanneksen jOO metrin
pituiseksi suunnitellusta kentästämme valmiiksi, kun
tapahtui, mitä pahiten pelkäsimmc. Omalla rannal-
lamme oleva vartiomies oli kuullut jäältä kairan s1'n-
nyttämää ääntä ja laukaisi valopistoolinsa tutkiakseen,
mitä iäällä tapahtuu. Muuta ei tarvittukaan. Vaikka
heti painuimme matalaksi jään pintaan ja makasimme
liikkumaita pää viholliseen päin suunnattuna, ilmei-
sesti meidät huomattiin. Saattoi olla, että naapurin
r'.rrtiomies oli kuullut myöskin kairan aiheuttaman
vlimean äänen ja oli sormi liipaisimella valmiina pääs-
tämään sarjan äärrtä kohdcn.

Valoammuksia lensi nyt myöskin vihollisen puo-
lelta taivaalle ja konetuliaseet alkoivat paahtaa valo.
juovaluoteja pään'rme menoksi. C)nneksemme leikkiin
yhtyir'ät nyt tässä vaiheessa omatkin konekiväärimn'rc
t.rrkoituksella vaientaa naapurin pesäkkeet. Pääntrnc
yli suhahti myöskin piiskatykin ammus. Kun naapurin
r.rntaan oli matkaa vain noin 100-150 mctriä, niin
oli selvää, että jäämiinoitus oli heti lopetettava. Pa-
himman pauhun mentyä ohi annoin l0-miehiselle työ-
ry'hmälleni määräyksen ryömiä rantaen. C)li suoranai-
nen ihme, enä kaikki selvisivät eheinä rantaan nie-
men suojaan. Sinä yönä ei menty enää jäälle. Komen-
tajien portaassa käytiin seuraavan vuorokauden aikan,r
selvittelyjä siitä, kuka oli syyllinen velol>istoolin lau,
krisemiseen, jolla tvömme paljastettiin.

P;rrin päir,än kuluttua sään lauhduttul s.rltiin mii-
nrke nttä tehdyl<si vielä sakeanrman lum isateen suo-
j.i.r.nrlna. Meille selvisi nyt sekin. että prkkrsen fäl-
iilt:i iää oli niin ääntävää, että k.rir;rn särinä kuului
jopa selr'ästi parinsadan metrin päähän.

Näitä jäämiinakenttiä rakensimnre yhteensä seitse-
n-rän. Eri paloina tietenkin. niin että ne voitiin r.ijä1't-
täLi erikseen ainn uhanalaisess.r kohdassx tilrpeen mu-
karn. Tuli sitter.r kcr'ät. Iäät all<oivat heikentvä i.r jää-

miinoitus oli här'itettär'ä. \rapunpäiviinä slrirrrikin
vieraaksemme - yllättäen ainlkin meille pioneereille

- kenrerli Pravo Talvela. ja hän halusi nähdi. nriten
teholtkaita jäämiinakentät olivat. Ylcrnnrii: r'.iilliköt
sopivat. että kenttä numero 4 räjäytctään. \rarii,rssr
olcr .r pioneeri kiersi sähkölaukaisijrrn k.mrnre':.r. jr
kuin piiskln iskr.rstl koko miin:rlienttä lensi ilnr.r.rn
jr j:iähiin avautui n,rin )- 6 ntctrin levvincn i.r .i0tl
mctrin pituinen aukko. Tritä iäiinr.ii.irrrsrii seur.rttiirr
n;r:rprlrinkin lruolelt.r mellio r-e;lr:ti. Kun oli vapun-
träivii, ei viha:rkaan pidettv.

,MIEHISTEN 
MIESTEN MIELIKIRIAT'

Aopeli: Pekko, runoilijon poiko - Deighton: Hou.
toioiset Berliinissö - Horne: Verdun l9t6 -- Jen-
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- Mökelö: Soloisto polopeliö - Mökelö: Sotoisen
sodon sootosto - Rönblom: Vokoojo Wenner-
ström - §olohov: Hitjoo virtao Don 1-3 - Tom-
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nöytös 1945.
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TIIIDUSTELULENTÄ]ÄT olivat "ounensoturcit.r'

- jostakin syystä2 - Tehtävämn.re oli seurailla k.Li

keniaista liikennettä ja nrnutr toirnrnta.r. jota viholii-
ncn harjoitti sotatoimialueittensrr takamaastossa. Tril,i
kosl<evan seuraavln kertomukseni aihe ei ole rnitcn-
käiin tai'.rllisuudesta poiirke.rva, r-r-rutta kerron sen \.i-
lott.rrkseni olosuhteit;r, joissa tiedustelulentäjrin.rmc
silloista tärkeää työtiiän "hiljeisina" uurastivat.

Nyt lensimme "\Vestland L1'sander" -tyyppiscl[i

1'htcistoin-rinta- ja S-pommituskoneella Itä-Karjahn
korpimaiseman yllä. - Oli heLnikuun 29. pnivii 1941

- ja Onnin päivä.
Piiivä ei ollut sen kumn-rcn.rpi, kuin joku toinenkrrrrt

sotapäir,ä, mutta koska se sattui olemran meidän mo-
len-rpien nimipäir'än.rme - Onnenpäivä - kerron

ONNI KUULUVAINEN

Irruri täniir-r koi<cn-rnii-.en. Åir-rahan tiedustelulentäjiit
rarr-itsivat hituisen verrrn onneil lentiiessään vanhentu-
necll;r I<alustollrran k,iulirtnr viholliser-r alneilla. mutt.t
j.rtkut piiivrit jiiir'ät erikoisesti nrieleen oil<eina "Onnen'
l-;iivinri" j.r trimri oli vksi niistä.

Käytöss;imn-rc olevast;r Ientokalustosta mrinitseir
vain, että olisir-nme toivoneet koneittemme olevan
hieman nuoremi)xa vuosirnallia jir suorituskyr'1'ltriril
p.rrcmpia. Mutta kaikkihan tällaista toivor.at, r'rrikkcr
til;rnne suinliirrn siit,i rrarannu ainakaln tiedusteln
lcnräjier-r l<ohdrrlta. Ei siis ihmc, jos sota .josi<us heidiin
rnielesti.än s.riliin hieman "katl<eren" siyumlun, ktrn
vihollisella oli turhln uuder.reikeisia "r'ehkeitä" kä1 -

r ct iäv issään.
Olin startenrrut "Tiiksln" tukikohdesta kelto 13.50

Ii.rutnirntti Onr.ri N{oilasen toir.niessa tähystäjänä. Lento-
s:iri oli erinor.nlinen, r'irin ohnt pih,iharso klttoi tei-
'''rrrn. Nrikötiedustelu oli helppo snorittla, sillä maas

r,r;s:r näl«'ir'ät l<aikki i,ksityisl<ohdatkin erinomaisesti

Suomalaisia hävittäjiä läh-
dössä toimintaan Tiiksjär.-
ven kentältä

,,AIY"-
kone
|ffomsha*k'iä

#,c'ffi§f,
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Lentäjät tutustuivat Tiiks-
järvellä tarkasti tehtäviinså
ennen matkalle lähtöä

Kysymyksessä oli tälläkin kertaa tuollainen tavan-
omainen tiedustelu- .y'a valvontalento, joita suoritet-
tiin jatkuvasti vihollisalueen eri "havaintopisteissä",
jotta todeltaisiin, olisiko siellä jotain erikoista tekeillä?

Kysymyksessä oli nyt pieni "pikar.isiitti" 
- hieman

yli 100 kilometriä syvälle rintarnalinjan taakse.
Pikkujuttu lentokoneella kulkien | - 4lyslss rneni,

eikä se mikään iso juttu ollutkaan, niinkuin kohta huo-
mataan.

Luutnentti Moilasen kontolle jäi pääasiassa tiedus-
telutulosten muistioiminen, joskin ohjaajakin saattoi
usein selvitellä omia havaintojaan kuljettaessaan ko-
netta paikasta toiseen. Olimme päättäneet keskenäm-
me, että ohjaaja suorittaisi myös suunnistuksen, ellei
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jotain erikoistehtä\'ää \'arten mLirlren ),,\-:::j.rs:. Tänlä
oli mielestäni hyr'ä ratkaisu. sillä kone.-n r.:.:r,.. i.r Fu-
helinlaitteet eivät aina toimineet kunn.,iir - ir rellöin
ohjeiden saaminen takaa tuotti turh.r-r e:.ir;ivvvttä.

- Je muutenkin halusin ientää on-r.rn Stlunn::iruluffii-
seni mukaan - huomioonottren rietvsri tihr-stiijän
toivomukset ja määräykset. Eihä meillc- kosi.r:n siinä
asiassa erimielisyyttä tullutkaan.

Lähtiessä oli meitä varoitettu venäliises:l hil'ittäjä-
parista, joka oli havaittu suunnitelmiimme kuuluvalla
alueella. Koska sinne oli lähtenvt rnr'ös kolme omaa
Moranea, asia ei meitä ps1135ri huolestuttanut, sillä
useimmiten puuhasimme siellä ihan i'ksin - huomiota
herättämättä.



Talvisodan aikana Suomen ilma-
voimien käytössä ollut kaksi-
paikkainen tiedustelukone "West-
land Lysander" (LY)

Meidät oli komennettu Tiiksjärvelle Hirvaksesta,
jossa T-Le.Lv. 16:lla oli kdksi lentuetta. Olimme saa-
puneet täone io helmikuun alkupuolella täydentämään
Tiiksjärven Morane-laivueen puuttuvaa tiedustelu-
kalustoa. Meillä oli ,täällä kaksi "Älyä", jolla lempi-
nimellä konei'tamme kutsuttiin, ja hyr.in me olimmekin
toistaiseksi urakastamme selvinneet - laajojen tie-
dustelualueiden alkaessa tulla jo tutuiksi kummankin
koneen miehistölle.

Rukajärven seudun valtavat korpialueet ja Uh-
tuan suunnat olivat sissien ja partioiden luvattua valta-
kuntaa - 

ja varsin hyvin tiedettiin, että r,ihollinen
saattoi - yhtä hyvin kuin suomalaisetkio - hiihdättää
suurempiakin sissiosastoja korpitukikohtia vastaan
tai niiden ohi tiesolmukohtiin tuhoja tekemään. Täl-
laisia salamyh'käisiä retkiä vastaan mekin kär.imme
omaa hiljaista taisteluamme muideo tehtä\-iemme
ohella. Tiedustelupalvelumme toimikin tehokkaasti,
jos vain sää salli, mutta yllätyksiäkin joskus sattui, ja
sellaisen estämiseksi nytkin oltiin liikkeellä.

Olin lähtenyt kiertämään "lenkkiä" r'astapäivään
ja tarkoituksena oli palata pohjoisen kautta, sillä päi-
vää aikaisemmin olin käyttänyt toista reittiä ja "drsyt-
tänyt" joukon vihollishävittäjia kiertämään aluetta -meitä kuitenkaan enää tavoittamabta.

Jo menomatkalla, tiedustellessamme er?istä viholli-
sen sissitukil<ohtaa, minulle selvisi, ettei mooltori käy-
nyt tasaisesti suuremmalla teholla. Otin Iisää korkeutta,
murtta kun erikoisempia oireita ei ilmes,tynyt, jatkoim-
me matkaa kaukaisinta tiedustelukohdetta kohti, joka
oli hieman yli 100 kilometrin päässä Rukajärven rin-
tamalinj asta itäkoilliseen.

Olimme juuri tulleet asutuimmille alueille ja len,sin
noin 1000 metrin korkeudessa, etteivät maantien var-
ren kiusalliset "urkupyssyt" pääsisi liikoja häiritse-
mään, kun moottori rupesi köhimädn ja käymään epä-
tasaisesti - kierroksia pudo'ttaen. Huomautin tiedus-
teluun syventyneelle kaimalleni:

_-- Nyt on paras kääntyä takaisin, ettei tarvitsisi
ryhtyä loppumatkalla jalkamieheksi. Aloin saman tien
kääntää kulkun,euvoa kotia kohti - säädellen moot-
toria sopivammille kierrosluvuille.

Mistä lie lentäjiin tarttunut sellainen omituinen
tapa tai tottumus, eitä useimmat heistä kääntelivät
päätään lentäessään - ainakin sodan aikana - 

ja
hävittäjälentäjillä oli kuulema erikoinen tapa katsella
taakseen. - Saman tavan vuoksi tulin rninäkin katsel-

Neuvostoliiton hävittäjäkone Toma-
hawk. Siinä oli I kpl. 12,7 mm kone-
kiväärejä sekä joissakin tisäksi 6 ra-
kettiammusta

leeksi taivaan näk_ymiä kaartaessani konebta kotiin päin,
vaikka mittareitakin pi,ti katsella, kun rnoottori kävi
epätasaisesti. Enkä minä turhaan katsellutkaan, sillä
kohta sattui silmääni taiyaalla pieni mitätön piste,.
jonka kokemuksestani tiesin lentokoneeksi. Se läheni-
kin koko ajan.

Siinä ne Morane-veljekset nyt tulevat - arvelin"
mutta kehuma.tta laskutaitoani 

- totesin myös heti,
ettei niitä ollutkaan kui,n yksi, eikä sekään ollut Mo-
tane.

Se oli venäläisten Åmerikasta ostama Tomahawk-
hävittäiä. Mutta ei minulla ollut nyt aikaa käydä sitä
ihmettelemään, koska olin palveluksessa, vaan tyrk-
käsin "Älyn" nokan maata kohti ja huusin tähystäjille:

- Pidä silmällä ,,vanjaa" - mie painan pintaan I
Pystysuorassa olevat kilometrit ovat tavallisCsti mui-

ta lyhyempiä, eikä tämäkään pirkä ollut. Sen loppu-
pää oli aika kiperä - puiden Iatvojen tullessa vastaan,
mutta ei sellaiseen pikkuseikkaan ollut aikaa takertua,
vaan aloi,n lentää samaa soittoa länttä kohti - käft-
täen "lentoreittinä" matalampia maastokohtia.'Iäytyy
kui'tenkin tunnustaa, että "naapuri" oli vieläkin no-
peampi. Tuliterän näköisellä "A,merikan-kirveellä''
ajaessaan hän tuli jo suorittamaan "kunniakierrosta"
ja veti ylitsemme lähietäisyydeltä, hyvin puhdistebtu,
mahanalus kiiltäen, mutta "kunnialaukaukset" siltä
jäivät kiireessä ampumatta - 

ja minäkin annoin
"toverille" moisen huolimattomuuden anteeksi, sillä
varmaan häneltä jäi "varmistin" päälle - tässä yllättä-
vässä kohtaamisessa.

Hän korjasi kuiten[<i,n nopeasti virheensä ja pyyhki,
seuraavalla kerralla pölyt Tomahawk'insa kupeista

- omien aseittensa suuliekeillä, kun minä taas koetin
parhaani mukaan suorittaa - aivan luvattoman ma-
talalla - mahdollisimman epäpuhdasta, jalkakampi,n
tapais'ta kaartoa, jota "Len,to-oppilaan oppikirjoissa"
ei ole ollen'kaan opetettu, sillä se voi käydä huono-
onnisemmalle hengenvaaralliseksi. - Meillä taas oli;
niin hyvä onni, että me sen takia saimme jatkaa vielä
matkaamme, sillä tähystäjä harjoitteli "latausotteiden''
tekoa, mutta ei hän paljoa voinu't vaikuttaa asioiden
kulkuun, vaikka hän yrlrti käyttää "harjoitusmaalia"
hyväkseen. Tilaisuus olisikin ollut erinomainen, mutta
ase ei toi,minut, kuin kertatulella. Se taas ei kunnolla
riittänyt edes "moraaliscksi tucksi", sillä "toveri" pu-
dotteli tulta neljällä karkeakaliiperisella.

Vähitellen alkoi meille kasaantua huolia yli omao
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VIHTAVUORI OLYMPIA
. :: :oJ "n'sek.

Io :--:: : e55Ot9/66:
nc __ j,o'i

VIHTAVUORI SKEET
..::. -::eis V5: 350 m'se<.
.r.:<:: ne: olle 650 kg,'cm!
:c- '.ool: 2lo 4

VIHTAVUORI TRAP
i.e.kinopeus V5: 340/se<.
. esk,)oine: olle 650 rg'c^-r:
houl'koot: 2 jo 3

YIHTAYUORI
toriooo

töyden sorion
VIHTAVUORI ROYAL
kesk nopeus V5: 370-380 m/sek.
kesk,poine: 650 kg1cm'?

houlikool: 4, 6,7, 8, 10 ja 1)

VIHTAVUOR! METSO
keskinopeus V5: 360-370 m,'sek.

keskrpoine: olle 650 kg/cm,
houl koot: 4, 6, 7, B, 10 jo 12

V!HTAVUORI MUSTARUUTI
keskinopeus V5: 290-300 m/sek.
keskipoine, olle 300 kg/cm,
houlrkoot: 4,6,7,8,10 jo 12
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Tiedustelelukoneita lähdössä
Ti iksjärven lentokentältä

Tiiksjärven lentotukikohdan
komentopaikalta avautui kau-
nis näköala

l'

tarpeen, sillä tähystäjäkiväärin lippaat ei\'ät toimineet
kunnolla. Vajaasyötöstä johtuen tähystäjän ase 'r'aike-
ni heti alkuunsa ja vihollisen ei tarvinnut pelätä r'as-

tatulta.
Åinoa toiminnan mahdollisuutemme perustui uhka-

rohkeaan ja virheelliseen lentotapaan sekä maaston
hyväksikäyttöön. Pidin vihollista koko ajan silmällä
ja koetin hämätä sitä liikkeilläni, sillä ei oilut epäi-
lystäkään, minkälaisia reikiä "naapurin" karkeakalii-
periset tekisivät kauniiseen koneeseemme, jos hän pää-
sisi niillä meitä kohti ruutt.lan'raan, eikä meillä ollut
edes syytä epäillä, etteikö hän tekisi Parastaan -osuakseen. - Ei ollut ihme, r'aikka "laivamme" mei-
nasikin välillä kaatua, kun r'äistelin meihin kovasti
kiintyneen "naapurin" tulisia terveisiä. Mutta em'me
mekään ensimmäistä kertaa asialla olleet, eikä meitä
"ilmatauti" vaivannut, mutta oman moottorin
käynti kylläkin. - Aina kun yritin lisätä moottorin
tehoa maastoesteen tai väistöliikkeen takia, pudotti
moottori kierroksia. meinasi sammua ja kaasu oli ve-

dettävä takaisin heikolle teholle, jolloin "metsäänme-
' non" vaara oli ilmeinen, koska korkeus oli minimaa-

linen ja nopeusvara melkein olematon huonos'ti käy-
vän moottorin takia.

Lentomme oli täyttä "täristelemistä", mutta voin
vakuuttaa, ettei "täriseminen" tällä kertaa ollut si,tä

henkistä laatua, jota lentäjätkin joskus kokevat, sillä
rneillä kertakaikkiaan ei ollut nyt aikaa käydä her-
moja täristelemään. Meiltä jäi jopa laskematta, kuinka
monta kertaa "naapuri" kävi suorittamassa "terveh-
dyksensä", multa siitä olen kyllä vatma, että ilman-
suuntien suhteen hänellä ei ollut valittamista, koska
välillä mentiin Siperiaan päin ia välillä pohjoisnavalle

päin. Kuitenkin yritin koko ajan pitää en,emmän omaa
puoltani ja käänsin useimmin länteen, sillä olim-
mehan kotiin päin menossa. Naapurin oma asia olisi,
minne asti hänen "kohtelias saattonsa" kestäisi. -Eniten minua peloitti, että toverini saisi ilmaisen
ilmavoiton, jos meiltä moottori menisi kokonaan piip-
puun ja joutuisimme tekemään pakkolaskun "moot-
torivian" takia. - Kuitenkin moottori kävi välttä-
västi ja kone pysyi ilmassa, vaikkei tavallista vaaka-
lentonopeutta voinutkaan pitää yllä. Matalalennossa
olisi tosin tarvinnut pitää jonkin verran suuremPaa
nopeutta koneen suorituskyvyn parantamiseksi. Nyt
minulla oli tilaisuus noudattaa sitä eotisen mammao
lentäjäksi aikovalle pojalleen antarr,^a neuvoa: Aja
hiljaa ja matalalla! Näissä oloissa ei varmaan kukaan
olisi keksinyt parempaa neuvoa ja tuskin minäkään
olin ennen - edes oppilasaikana - lentänyt mata'
lammalla! Mutta eipä päässyt "naapurikaan" kurkis-
telemaan pyrs'tön alle. Ilmataistelua oli käyty jo niin
kauan, että joku ratkaisu olisi ollut tarpeen, sillä
ei ollut hyvä pitkittää "tilannetta", jonka lopputulos
oli riippuvainen kahden niin erilaisen koneen kaksin'
taistelusta. - Kuitenkin olin jo huomannut, ettei tä-
mä toverini osannut ottaa oikeaa "ennakkoa", jos vain
itse jaksaisin pitää häntä silmällä ja väistää heti, kun
Tomahawk'in suuliekit välähtävät. Mielessäni siu-
nasin koneeni Älyn rakentajaa siitä, että sen näkyvyys

- taakse ylös - oli tehty niin hyväksi.
Luutnanfti Moilanen oli vähitellen valkannu,t kaikki

panoslippaat, kokeillessaan niitä konekivääriinsä -ja löytänyt viirn,ein yhden sellaisen, joka antoi oil<ean

äänen. - Mutta minä sen siiaan olin ajanut koneem-

me oikeaan "katiskaan". 
- Edessä ja sivuilla, mel-
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LAHDEN PUNAINEN
Tummahko. täyte läisenmakuinen
olut Alkoholrpitoisuus n. 3,8 90,
kantavierrevåkevyys n. 11,5 %.

kein hevosenkengän muotoisena, kohosi Kypäräisen
vuori ja vihollinen oli saanut meidät lentämään sen
muodostamaan laaksoon. Jos lentäisin suoraan vaaran
yli, pääsisi toveri suolaamaan meitä suoraan takaa tai
alhaalta. Silloin en näkisi suorirttaa oikea-aikaista väis-
töä, kun se ampuisi. Pahinta oli, että laakso oli liian
ahdas kaarron suorittamiseen ja palaamiseksi aukeam-
mille maisemille, ja seinä läheni -Vaikka olinkin koko ajan tiiviisti kiinni omissa teh-
tävissäni, niin aina välillä ehdin huomaamaan kaimani
epäkiitolliset puuhailut kooekiväärinsä parissa, sillä
jouduinhan itsekin katselemaan vihollisemme liikkei-
tä useimmiten taaksepäin - Täytyi rtunnustaa, että
tähystä.iäystäväni ansaitsi suorituksestaan "täyden kym-
pin", si,llä ei ollut niinkään helppoa katsella lentoko-
neen takatoosasta -- päin syöksyvää, valojuovia syl-
kevää - vihollishävittäjää, oman konekiväärin lak-
koillessa. Eikä hurjia väistöliikkeitä tekevässä lento-
koneessa ole muutenkaan mukava olla matkustajanl.
vaikka aina varoitinkin tähystäjää tehdessäni nopeim-
pia väistöjä.

Vihollinen oli vetänyt juuri ylös ja alkoi kaarta't
uuteen hyökkäysasemaan - tullen pian amPumaetäi-
syydelle - 

juuri, kun jouduin "loukkuun". 
- Tähys-

täjäni odotti ampumavalmiina, sillä nyt hänen aseensa

tuntui toimivan ja minä seurasin lähestyvää hävittäiää.

- Nytkin naapuri aloitti tulituksensa liian kaukaa

- 
ja minä annoin koneen luistaa hitaasti sivulle, jol-

loin valojuovat menivät ohi vasemmalta. Hävittäjän
lähestyessä - polkaisin koneen nopeasti oikealle -ja ennenkuin nopeus pääsi putoamaan liian pieneksi

- heitin 'koneen kyljelleen ja tempaisin sen hävittä-
jää vastaan. Pienestä nopeudestamme johtuen - kään-
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tyi kone kuvaannollisesti sanottuna melkein paikallaan
vmpäri. - Nyt oli suuri vaara, että kone menee kuo-
lioon - 

ja täpärälla tämä olikin, mutta onni oli puo-
lellamme eikä muuta vaihtoehtoa ollut. - Naapurille
taisi olla aika yllätys, kun hän - yht'äkkiä huomasi
ajavansa rneidän kanssamme eri suuntaan - 

ja "puhal-
raessaan" parinkymmenen metrin päästä ohitsemme

- luutnantti Moilanen ampui hyvän sarjan sen kyl-
kcen.

Mustaa savua tupruttaen naapuri lähti painumaan
Kypäräisen vuoren yli kotiaan kohti - 

ja häipyi pian
niyttämöltä - vaarojen taa. Mutta emme mekään jää-
neet maisemia ihailemaan, vaan lensimme suorinta tie-
tä kentälle - ilkeästi täristelevällä moottorillamme.

Kun masiinaamme alettiin tukikohdassa tarkemmin
tutkiskella, mekaanikot havaitsivat, että moottorin sy-
tytysjohdot ja magneetot olivat heikohkossa liunnossa
eikä moottori käynyt yli 1800 kierr.,/min., vaan pysäh-
tvi sytytysvirran lyödessä johtojen läpi suoraan run-
koon.

Jäljestäpäin on tarpeetonta ryhtyä ihmettelemään.
että tämäkin retki päättyi meille onnellisesti, mutta
ehkä vastapainoksi vihollisen paremmalle lentokalus-
tolle kohtalo pani palan onnea meidänpuoleiseen vaa-
kakuppiinT Eikä me muuta pyydettykään, sillä olen
aina uskonut, että: "Onnella aina pärj'di" ia "Mut-
kaista tietä pääsee näkymättömiin". - Meidän ko-
neessamme oli ohjaimet juuri sitä varten, mutta mitä
varten "naapurin" koneessa olivat 'konekiväärit - se

jäi arvoitukseksi, sillä koneestamme löytyi vain yLsi
reikä - vasemmassa siivekkeessä - 

ja ehkä sekin oli
tuIlut siihen vahingossa !



KOHTALO tai paremmin sanoen Päämajan tiedotus-
osaston määräys sijoitti allekirjoittaneen valistusyhteys-
upseerin tehtäviä hoitamaan Rovaniemen yhteysesi-
kuntaan. Tällöin oli minulla hyvä tilaisuus seurata,
miten saksalaiset touhusivat sotasavotassaan. Tyyli oli
kyllä niin suuresti meikäläisestä poikkeava, että emme

.jaksaneet lopuksi enää edes ihmetellä. Vasta nyt myö-
hemmin alkavat suuret linjat hahmoittua, mutta pal-
.jon jää tietenkin yhden henkilön kokemuksen ja tieto-
piirin ulkopuolelle.

Ensimmäinen ja hätkähdyttävä kokemus oli ylen-
palttinen kirjavuus, mikä vallitsi saksalaisten virka-
puvuissa. Ensinnä oli tietenkin §Tehrmacht eli taval-
Iinen armeija, jolla olivat omat arvomerkkinsä ja ta-
vallisen käytännön mukaiset arvoasteet. Sitten S$jou-
kot, oikeat kansallissosialismin tukipylväät, joilla oli-
1'at omat ihmeelliset arvoasteensa, kaikki olivat jotain
"rfiihrereitä" ja sen edessä maininta, mistä joukosta

oli kysymys. Sitten oli organisatio Todt, joka etu-
päässä ns. orjatyövoimaa käyttäen suoritti rakennus-
töitä ja jolla olivat mustat virkapuvut. Sen rinoalla
oli organisatio Speer, joka oli jonkinlaista insinööri-
joukkoa ja jonka virkapuku taas oli ruskea. Ainakin
§Tehrmachtilla oli lisäksi sotilasvirkamiehiä. Oikean
puhuttelun tietäminen olikin siis jo suuri asia. Näiden
lisäksi oli vielä meidän erikoisupseereitamme vastaa-
villa oma arvojärjestelmänsä: esim. eläinlääkäri (-
Veterinär) vastasi vänrikkiä, ylieläinlääk. (- Ober-
veterinär) luutnanttia, esikuntaeläinlääk. (-Stabs-
veterinär) kapteenia, yliesikuntaeläinlääk. (-Ober-
stabsveterinär) majuria. - Onneksi en joutunut teke-
misiin em. organisatio-henkilöiden t<anssa, joten pää-
sin suurista vaikeuksista ja paljosta muistamisesta.

Kaikkein eniten päänvaivaa meille aiheutti saksa-
laisen oikeudenkäytön ymmäriäminen. Kerran sattui
sellainen tapaus, enä pikkupojat iollain väliasemalla

ERKKI ANSA

SAKSATAISET
TOUHUSIVAT

ROYANTEMELLA
aa Saksalaisten päällystöä

Suomessa. Toinen vasem-
malta eversti K. A. Slöör
yhdysupseerina
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peuhasivat kuljetusjunan vaunujen välissä ja päälläkin.
Eräs saksalainen so'tamies katseli poikien touhuja, oli
arvellut niissä olevan jotain heille vaara.llista, otti ki-
v'därio ja paukautti yhden pojan hengiltä. Sotaoikeus
vapautti sotamiehen. - Ei kuulemma ollut syftä ran-
kaisemiseen ! - Petsamossa olivat taas muutamat eri-
arvoiset miehistöön ja alipäällystöön kuuluvat lähte-
neet tullaamaan syksyn pimeällä erästä pientä peruoa-
maata, mutta meikäläinen sotapoliisi ennätti sotke-
maan heidän suunnitelmiaan. Åsiasta tehtiin saksalai-
sille ilmoitus, sotaoikeus istui ja tuomio: pääpukarit
ammuttiin, apurit saivat raskaita kuritushuonetuomioi-
ta. Tuomion peruste: sotilaat olivat teollaan loukan-
neet Saksan armeijan kunniaa! Se oli rikos, jota ei
tehty kuin kerran, sillä tuomio oli aina sama. Tässä
tapauksessa lienee ollut kysymys ehkä kolmen - nel-
jän nykymarkan arvoisesta perunamäärästä.

Saksan armeijassa oli esimies todella esimies. Nau-
ha tai nappi enemmän, niin alemmalla ei ollut yhtaän
mitään sanomista, jos yritti, niin: "Maul halten" (:
turpa kiinni) ja sitten maihin, että rapa roiskui. Ei
tässä tarvinnut olla suurempi rako kuin sotamiehellä
ja korpraalilla. - Entäpä sitten puhuttelu. Jos meillä
olisi ollut sama käytäntö, niin upseerit ja aliupseerit
olisivat loppuneet jo alkuunsa. Jermut olisivat kyllä
panneet puukot heilumaan. - Muutenkin arvoastei-
den ero oli erinomaisen tarkka. - Upseereilla oli eri'
koinen saapasmalli, ios miehistöön tai alipäällystöön
kuuluvalla oli upseerisaaPPaat, niin niistä joutui heti
tilille. Ja armotfa pois, kävelköön vaikka paljiln ja'
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Kenraaliluutnantti A. Sihvo ja-
kaa kunnostautuneille saksalai-
sille sotilaille väestönsuojeluan-
siomitaleja

loin. - Jos jossakin pienessä yksikössä oli vain yksi
upseeri, niin hän eli täysin eristyneenä alaisistaan.
Hän tuli näkyviin vain täydessä virkapuvussa, tarkasti,
antoi määräyksensä ja poistui taas yksinäisyyteensä,
söi erikseen. Ei tullur kysymykseenkään, että hän olisi
istunut piirissä hakkaamassa markan rumioaa tai pien-
tä pokkaa.

Toisinaan tuli tarinoitua aivan tutkimishalun takia
kansallissosialistien kanssa. Heidäthän tunsi hyvin,
sillä puoluemerkkiä t<annettiin myös §Tehrmachtin
tavallisessa virkapuvussa. Muistan eräänkin aliupsee-
rin, nuoren pojanhuiskaleen, joka täysin vakavissaan
selitti, että Hitler ei salli Pelastusarmeijan toimia Sak-

sassa, koska se on englantilainen vakoilujärjestö! -Samatenhan partioliike oli Saksassa kielletty, vaikka
siitä puhekumppani ei osannut sentään antaa yhtä kar'
meaa lausuntoa, selvifti vain, että Hitler-nuoriso on

parempi muoto nuorisojärjestölle.- 
Ihmettelimme myös saksalaisten suhtautumista sai-

raanhoitajattariin. Saksalaiset upseerit ihmettelir'ät suu-

resti, kun kuulivat erään asetoverini menneen naimi'
siin sairaanhoitajattaren kanssa! Olankohautus, se olisi
mahdotonta Saksassa. Heidän mielestään kipusiskot
olivat jokseenkin sama asia kuin palvelustytöt. He
eivät taas ymmärtäneet meitä ensinkään, kun kerroim-
me, että Suomen sairaanhoitotyön eräs suurimmista
nimistä oli Sophie Mannerheim, marskin sisar ja että

monet hoitaialtaret ovat parhaiden perheiden tynä-
riä. Saksalaisitle iäi sellainen käsitys, että me olemme
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joitain ihmeellisiä barbaareja, kun sallimme sellaista
tapahtua.

Vastaavasti saksalaiset upseerit eivät jaksaneet kä-
sittää, miten suomalaiset saattoivat pystyä taistelemaan
ja yleensä pitämään armeijan koossa, kun sen ulko-
nainen kuri oli niin kovin olematonta. Koetimme se-

littää, että upseerien arvovalta perustui tietämiseen
ja taitamiseen. Miehet tiesivät hyvin, että ruusukkeet
olivat värjättyä peltiä ja niitä sai kanttiineista ja soti-
laskodeista. Jos ei miehellä muuta ollut kuin ne, niin
ei ollut arvovaltaakaan.

Samaten he eivät jaksaneet käsittää alkuunkaan, kun
kerroin eräästä sissipataljoonasta, joka oli merkillisis-
sä taisteluissa Talvisodassa rajanpinnan seuduilla. Sen
komentaja joutui vähäksi aikaa pelistä pois sairastu-
misen takia ja nyt olisi pitänyt tietenkin vanhimman
komppanianpäällikön ohjesäännön mukaan ottaa ko-
mento. Komppanianpäällikkö harkitsi tilanteen mei-
dän ajatustapamme mukaan täysin oikein, kun mää-
räsi pataljoonan ad jutantin hoitamaan komentajan
tehtäviä siksi aikaa ja jäi komppaniaansa. Tilanne oli
nimittäin sellainen, että siihen perehtyminen joka yk-
sikön osalta olisi vaatinut useampia päiviä, kun komp-
paniat olivat eri suunnilla ja täysin erilaisissa oloissa.
Adjutantti oli ainoa, joka tunsi tilanteen kokonaisuu-
dessaan.

Samaten oma-aloitteisuus näylti saksalaisille olevan
melkoisen tuntematon käsite. Alipäällystö ja miehistö
tekivät sen mitä käskettiin ja nuoremmat upseeritkin
pysyivät mahdollisimman tarkoin käskyissä. Jos tilan-
ne muuttui, silloin oltiin avuttomia, toimittiin vain

entisillä piirustuksilla, jos kyettiin. Tuollaista taval-
lista tervettä järkeä, minJ<ä puitteissa voi toimia, sitä
ei oikein käsitetty. Toisinaanhan omatoimisuus on pa-
hasta, mutta emme luultavasti olisi tässä, jos meidän
armeijassamme ei olisi sitä ollut.

Istuin kerran iltaa eräässä seurassa. Pari-kolme nei-
tosta, pari upseeria ja sitten eräs Obergefreiter, van-
hempi mies jo, kuului olleen jostain lentokentän var-
tiokomppaniasta. Hän käyttäytyi aivan kuin tavallinen
ihminen seurassa käyttäytyy, mitä vähän ihmettelin.
Illan mittaan asia selvisi. Ylikorpraali kertoi olevansa
ammatiltaan arkkitehti. Hän oli seurustellut 1920- ja
30-luvun alkupuolella suomalaisten ja ruotsalaisten
arkkitehtien kanssa, mainitsi muutamia nimiäkin, jot-
ka olivat hänen henkilökohtaisia tuttujaan, nimiä, joi-
ta me muutkin tiesimme ainakin lehtitietojen perus-
teella. Hän kertoi olleensa aivan tavallinen saksalai-
nen ylioppilas, kuten kuuluukin, mutta tutustuttuaan
näihin pohjoismaalaisiin, alkoi hänen elämässään uusi
ajanjakso. Sellainen käsite kuin demokratia ja henkilö-
kohtainen vapaus saivat aivan uuden sisällön. Hän
sanoi, ettei saksalainen kansanihminen, ei vielä alem-
paan keskiluokkaankaan kuuluva tunne sellaista. Hän
uskoi johtajiinsa, nämä ajattelevat heidän puolestaan,
he tottelevat ja sillä selvä. Hän sanoi sen olevan sak-
salaisten tragedian. Lisäksi hän kertoi avoimesti, ettei
hän ollut mikään kansallissosialismin kannattaja eikä
pitänyt koko aatteesta. Sanoi uskaltavansa sanoa, vaik-
kei hän tiennyt meidän poliittisia mielipiteitämme,
mutta oli vakuuttunut siitä, ettei meistä kukaan alen-
tuisi ilmiantamaan häntä Gestapolle.



Kannattanee mainita, eftä Gestapolla (Geheime
Staatspolizei - salainen valtiollinen poliisi) oli toi-
misto ja putkat ym. Rovaniemelläkin. Himmler juhli
sielläkin. - Harmaita hiuksia mahtoi sille toimistolle
tuottaa saksalaisen armeijan esikunnan insinööriosas-
to. Se oli kenraali-insinööristä alkaen niin julkisesti
natsismin vastainen, että yhteysesikunnassakin sen
kaikki tiesivät melkeinpä lähettejä myöten. Käsittääk-
seni §?'ehrmachtissa oli paljonkin Hitlerin & kumpp.
vastaista mieltä, heillähän oli syytäkin katkeruuteen.

- En ollut enää Rovaniemellä, kun kenraalieversti
Dietl murhattiin, mutta murhaksi sen näkyivät kaikki
ymmärtävän. Armeijan filmikeskuksen päällikön soti-
lasvirkamies Mustererin kirjeestä se kävi rivien välis-
tä selvästi ilmi. Suoraanhan ei hänkään uskaltanut sitä
ilmaista. Täten oli saksalaisten .loukossakin varsin mo-
nenlaista kansaa ja henkeä.

Pistän tähän loppuun erään vitsityypin, joita Sak-
san armei jassa lakkaamatta son,ailtiin ajankuluksi.
Eräs äiti sai sähkeen tyttäreltään, joka oli armeijassa
toimistotyössä: "Liebe Mutter. BDM, HJ, \7H§f,
NSV, DÅF". - Perhe oli ymmällä, sillä nämä lyhen.
nykset olivat Hitlerin Saksan tärkeimpiä liittoja ja
seuroja: BDM - Bund Deutscher Mädel (- sak-
salaisten tyttöjen liitto), HJ - Hitler Jugend (- Hit-
Ier-nuoriso), §7H§7 - §Tinter-Hilfs-§7erke (- Tal-
viapu), NSV - National-Sozialistischer Verein (-
Kansall. sosialistinen yhdistys), DAF - Deutsche År-
beiter Front (- Saksan työläisrintama). - Sähkettä
käänneltiin ja väänneltiin, kunnes äiti sai sen tulkit-
tua: "Bin deutsche Mutter, Habe Junge. §7ie Hitler
Vill, Nun suche Vater, Deine arme Frida" eli suo-
meksi: Olen saksalainen äiti, minulla on poika, kuten
Hitler tahtoo, nyt etsin isää, Sinun Frida raukkasi.

OPETTAVA'NEN POTKU KyIKEEN

Luutnantti Aittovaaran 6.kompp./JR 1l oli Talvi-
sodassa muiden mukana Ylä-Sommeella erään suon
reunamalla asemissa helmikuisena yönd, ia pakkasta
oli tavanmukaisesti yli 4Oo C. Suurimpana huolena oli
tuolloin, pysyvätkö "kookoot" sulina siltä varalta, jos
naapureita alkaisi enemmän ilmestyä.

Parivartiosta §?'estman-Kahila lähti ensiksimainit-
tu kär'äisemään kk.pesäkkeessä tilannetiedustelussa.
mutta tapasi pesäkkeen tyhjänä. Siksi hän meni katso-
maan teltoille, ja siellä etsityt olivatkin sulattamassa
suojattiaan. Kun lämpö tuntui §Testma,nistakin muka-
valta, hänkin viivähti tovin. Tällä 'r'älin nuori vapaa-
ehtoinen vartiokumppaninsa Kahila, joka oli viikko-
ien valvomisesta kovin uupunut, nukahti asemicn
pohjalle. I{utta nytpä hän sai herätystä kerrakseen,
kun asemiin palannut §7'estman kepeästi potkaisi kyl-
keen moista vartiomiestä.

Metrin tapeiksi työntyivät Kahilan silmät, sillä het-
ken aikaa ei ollut epäilystäkään, etteikö edessä olisi
seissyt rakastettu vihulainen, sillä kukas muu voisi
noin herättää. Vasta kumppanin vapauttava nauru al-
koi kirkastaa sumentuneita aivoja - mutta hyvä ope-
tus se oli joka tapauksessa, niin on myönnettävä vielä
25 vuotta myöhemminkin.
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Kanslkuva: Talvisodan vartiomies Lapin rintamalla maalis-
kuun auringon nousua tähyilemässä

N U M E R O 3:n K ! R, O I T U K S E T

Emil Lappalainen:
RAUHÅ ON TULLUT

O. A. Heikkinen:
TTÅALISKUUN IT, PÄI\'Ä i91O

Pauli Vakkilainen:
ERÄS TALVISODÅN }IUISTO

Tommi Hyttinen:
vrHoLLrsE\ HIIHTOJOUKKOKOKEILU
AITTO]OELLÅ

Veikko Savolainen:
\.1L.{TYS PIITEÅSSÄ

itlartri Pajala:
-TL LiHOLVIN ALLA VANSJÄRVELLÄ

Onni Kuuluvainen:
..ALY''-KONE TOMAHA§TKI'IÅ VÅSTASSA

Erkki Ansa:
SAKSALAISE'| TOUHUSIVÅT ROVA-
NIEJ\tELLÄ

Kirjoittojot vostoovot esittömistäön
mielipiteistö

Kösikirioitukset poloutetoon voin
postimoksun seurotesso
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](ANSALLISPANKIN

SÄÄSTöLUOTTO
VIE PUOLITIESTA PERILLE
Konsol I ispon ki n SÄÄSTÖLU OTTO merkitsee Tei I le
suurto vormuuttq, sillö sööstettyönne sovitusso ojos-
so sovitun möörön

sootte sööstön suuruisen luo-
ton iopo ilmon vokuuksio toi
tokooiio.
Konsollisponkkj. on..tukevo tuttovo. Kciyköö iolossq
puhumosso SAASTOLUOTOSTA !

KÄII S il,ll S. O SIK T. PAI{ KKI
siel!ä oino ystävö

onko teillä
henkivortijoo?

Monillo selloinen
jo on - Solomon
voku utu ksen
m uodosso. Pes-
totkoo Tekin per-
heenne henkivor-
tijoksi Solomon
hen kivoku utus.

KESKINÄINEN H ENKIVAKU UTUSYHTIÖ

SAtA}4A
EN SUURYHTIÖ
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ERKKI ARNI

TAISTELU TYYNEN

MEREN HERRUUDESTA

t94t-194s
"Lojissoon on Arnin teos korkeinto luok-
koo" (HS).
Kongosk, 1B:30, nqhkqselk. 22:80

BARRIE PITT

MAAILMANSODAN
LOPPUNÄVTöS tel8
"Loistovoo, ehdottomqsli outenttistq re-
portoosio" (Kouppolehti).
Kongosk. 11:10, nqhkoselk, 15:60

KURT VON TIPPLESKIRCH

TOISEN MAAILMAN.
SODAN HISTORIA 1-4
"Vouhdikos kuvqus mooilmonhistorion
jörkyltövimmöstö sodosto" (lS).
4 kongosk. osoq d 9:50, 2 nohkoselk. kqk-
soisosoo d 77-, yht. kongosk. 38:-, noh-
koselk, 44:-

WSOY. H I STORI AKI RIASTO

M ooi :iii*:.::: ::i:i}'
kohtolonvuosio

ALISTAIR HORNE

YERDUN 1916
Voimokqs roportti ensimmciisen mqoi I mon-
sodon tuhoisosto köcinnekohdosto,
Kongosk. 18:-, nohkoselk. 23:-

BRIAN GARDNER

TOISEN MAAILMAN.
SODAN LOPPUNAYTOS

1945
"Völttcimcitön teos nykypolitiikkoo pohti-
volle" (Aomulehti),
Kongosk. '15:-, nqhkoselk. 20:-

lrtonumero l:- (sis. lvv.) Helstnki 1966 - Sonomo Osokeyhiiö


