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K. L. OESCH

Kuinka Suomi joutui Talvisotaan

ELOKUUN 23. pdlänä 1939 Hitlerin Saksan ja Stalinin
NL:n kesken Moskovassa solmittu hyökkäämättörnyysso-
pimus laukaisi II rnaailmansodan valtavan tapahtumasar-
jan. 1.9.39 Hitlerin joukot hyökkäsivät Puolaan, ioka
syyskuun loppupuoliskolla oli toistaiseksi pyyhitty pois
maailman kartaita. Baltian maat olivat pian alistetut Nitr-
vostoliiton valvontaan ja myöntämään alueeltaan sotilas-
tukikohtia. 5.L0.39 NL kolkutti jo Suornenkin ovellc
pyytäen hallitustamme lähettämään edustajan Moskovaan
neuvottelemaan konkreettisista poliittisista kysymyksistä.
Ensirnrnäisen neuvottelukierroksen aikana Moskovassir
Stalin kiteytti vähirnmäisvaatirnuksensa seuraavanlaisiksi:
Suomi luovuttaa NL:lle Suomenlahden ulkosaaret ja Koi-
viston saaren, Karjalan kannakselta Lipolan 611s[nn 
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Suomen rajan
iäriestelyä koskevat neuvottelul

Esitelnrä, jonka kenraaliluutnantti K. L. O e s c h
piti Oaltn Yliopfutolla 29.10.67 ja jo.csa hän anioi
Suontett. t,iimei.r tan PuoluJ tusrotiett s1,itä ja ti\inpäii-
I oetla
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Yleisesikunnan Pääll ikkö
Talvisodan aikana,
kenraaliluutnantti K. L. Oesch

Koiviston kauppalan etelänpuoleisen alueen, Hangon
kaupungin ympäristöineen sekä länsiosan Petsamon Ka-
lastajasaarennosta, yhteensä 2761 kmz. Korvaukseki
Suomi saisi Repolasta ja Porajärvehä n. 5500 km2 alueen.
Lisäksi Suomen piti demilirarisoida rajavyöhykkeensä.
Näitä vaatimukia piti Suomen hallitus kohtuuttomina,
koska niiden toteunlessa pädpuolustusasemasramme huo-
mattava osa olisi jäänyt uuden rajan taakse. Leningradin
turvallisuusvaatimusten vuoksi oli kuitenkin rehtävä koh-
tuullisia myönnyryksiä.

Neuvottelujen kolmas vaihe oli jatkuvasti sirkeä ja
mutkallinen. Puolueettomuutemme vakuuuksiin ei uskot-
tu. Niihin vastasi Stalin panemalla kätensä kartalle Han-
gon kohdalle sanoen saksalaisten nousevan siinä maihin
ja 'latkavan etenemistään suomalaisten voimarta sitä vas-
tustaa. Suomen puolelta oli rehry lisämyönnyryksiä ja eh-
dotettu uudeksi rajaksi Kannaksella Haapala 
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Varnmelsuu, muma se ei tyydyttänyt
Stalinia ia Molorovia. Viimemaininu lausuikin pahaenrei-
sesti: "Nyt ovat siviiliviranomaiset käsitelleet uiaa, ja
kun ei ole päZisry sopimukseen, räycyy asia antaa sotilaiden
hoidettavaksi." Tähän katkesi neuvotreluvaihe, vaikka J.
K. Paasikiven johtama valtuuskuntamme 13.11.39 läh-
tiessään paluumatkalle Helsinkiin ilmoitri kirjeellisesti
Molotoville toivomuksen, errä neuvorrelut voiraisiin pian
aloittaa uudelleen ja että ne johtaisivat molempia puolia
tyydyttävän tulokseen.

Halliruksemme, eriryisesti ulkoministeri E. Erkko ja
puolustusministeri J. Niukkanen, tunrui olevan varma, er-
tä sotaa ei tule, vaan Neuvosroliitto vain koettaa hämätä
ja käy dä hermosotaa. Täll aisen käsiryksen sy nrymisee n I ie-
nee runtuvasti vaikuttanut Stalinin aikaisempina vuosina
lausuma Neuvostoliiton ohjelmajulistus: yhtään vaaksaa
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orru'^ m^ ta emme kenellekään luovuta emmekä yhtään
cuumaa vierasta maata keneltäkään tahdo. Mutta toisaalta
piti hallituksen tiedossa olla Neuvostoliiton Suomessa ol-
leen edustajan ministeri Asmusin v. 1931 silloiselle pää-
ministeri Kivimäelle esimämät sanat, että mikäli sota syt-
tyy Neuvostoliiton ja Saksan välillä, Neuvostoliitt o' vakaa
Suomen ja se tapahtuu kuudessa päivdssä.

Tällöin ei tosin näiden kahden valtakunnan välinen so-
ta vielä ollut näköpiirissä, mutta olihan Hitler kuitenkin
luovuttanut elokuun sopimuksessa 19,i9 Suomen Neuvos-
roliiton etupiiriin kuuluvaksi.

Sekä Mannerheim että Paasikivi olivat olleet kovin
huolestuneita neuvottelujen karkeamisesta. Heidän mie-
lestän neuvotteluja olisi ollut jatkertava ja tehtävä lisä-
myönnyrykiä. Tuntien puolustusvalmiutemme heikkou-
det ja realistisesti oivaltaen, mitä merkitsee puolustauru-
minen suurvaltaa vastaan, Mannerheim tahtoi neuvotte-
luilla voittaa aikaa ja kohottaa puolustusvalmiuttamme ja
mikäli mahdollista lisämyönnyq killä välttää aseellinen
ratkaisu. Hän oli valmis luoruttamaan mm. Inon entisen
linnoitusalueen ja myös valmis keskr.utelemaan Hangon
lziheisyydessä sijaitsevan Jussarön saaren luovuttamisesta.
Hallitus ei kuitenkaan tähän suostunut.

Usko rauhanomaiseen ratkaisuun ja oikeuksiimme sekä
luonamus Suomen ja Neuvostoliiron väliseen hyökkä-
mättömyyssopimukseen, jonka ruli olla voimassa vuoteen
19 41 saakka, romahtivat pian. Suurpolitiikassahan vallit-
see viidakon laki, kuren J. K. Paasikivi on muistelmis-
saan sanonut. Neuvostoliitto ei olisi ollut ryyryväinen vii-
meiseenkään ajateltavissa olevaan myönnytykseemme 

-sellaiseen, jossa pääpuolustusasemamme Kannaksella, oli-
si jäänyt pirstomatta. Suomen vähäiset myönnyrykset
puolestaan perustuivat lähinnä siihen epäluuloon, että



Neuvostoliitto vaatimuksillaan aluksi pyrki saamaan oven
raolleen, ja siten horjuttarnaan asemaarnme ja puolustus-
tahtoamme edessä olevaa valloitusta silmällä pitäen. Kun
vksi puolustusta heikentävä myönnyrys on tehry, on seu-
raava jo helpommin kiristettävissä.

Pian kär,ikin selville, että Neuvostoliitto pyrki koko-
naisratkaisuun. Kun se jo neuvortelujen kulr.ressa alkoi
vankrri epäillä, ettei sc "rauhanomaista tierä ' saa tahto-
aan läpi, se antoi Moskovan radion kautra vaatimuksensa
julkisurrteen tehden siten niiden toteuttamisesta arvoval-
takvsyml,ksen. Se tahtoi sanella eikä enää neuvotella. Sa-

manaikaisesti se ryhtyi loka-rnarraskuun vail.rteessa sekä
poliittisiin että sotilaallisiin toimenpiteisiin, sotilaallisiin
valmisteluihin itse asiassa io aikaisemmin syksl'n kuluessa
eriryisesti Itä-Karjalassa. Sopivan ulkonaisen sn'n .iäriestä-
minen sodan aloirrarniselle ei tuottanut sille virikeuksia.
Marraskrrrrn 26. päivana arnrnuttiin Mainilassa sr>dan en-
simrnäiset laukaukset, provokat<xrriset lar.rkaukser, joiden
ampurnisesta s\')'tettiin Suomea. Tosiasiassa nämii iau-
kaukset arnmuttiin Neuvostoliiton omalta irlueeltir sen
ornalle irlueelie. Tämä or-r rnonin eri tavoin Suomessa to-
derru ja toteennäytett1, ja Neuvostoliitoss;rkin nl'önner-
t\'.

Heti näiden laukausten jälkeen Netrvostoliitto sirnoi ir-
ti hyökkäämättömyyssopimr.rksen, kirtkaisi' diplomrratti-
suhteet ja alkoi hyökkäyksen kaikilla rirjoillarnrne sekä il-
rnapornrnitukset Helsinkiä, ViipLrria jrr ltrkuisir mLrita
paikkakuntia vastaan 30.1 1..10.

Jo seuraavana päivänä, ennen kuin sota kunnolla oli eh-
tinyt edes alkaa, ilmoitti Neuvostoliirro pemsrlneensa
Moskovassir Vapaussodasta lähtien oleskelleen suomalai-
sen kommunistin O. \W. Kuusisen johramrrn Suomen
dernokraattisen hallituksen", joka puolesraan seuraavana
päivänä reki Moskovan kanssa avunanto- j;r .rluevaihroso-

Neuvostoliitto antoi Talvisodan syttyessä
O. V. Kuusisen muodostaa 1.12.1939 Terijoella
"Suomen Demokraattisen hallituksen", ionka
kanssa se teki 2.12. avunantosopimuksen.
Kuva sopimuksen alleki rjoitustilaisuudesta, vas.
Molotov, Zdanov, Voro§ilov, Kuusinen ia Stalin

pimuksen. Tätä toimenpidettä oli jo kauan etukäteen
valmisteltu. Se osoitti selvääkin selvemmin, että pyrki-
myksenä oli kokonaisratkaisu, tarkoituksena valloittaa tä-
tä tietä koko Suomi. Kuusinen oli Stalinin ja Molotovin
kriskyläinen, jonka tehtävänä n.s. kansanhallituksen pää-
miehenä olisi ollut bolshevisoida koko Suomi ja tämän
vallankaappaustemppuilun avulla saada haliintaansa koko
maa. Kuvireltiin, eträ puna-armeija l'relposti murraisi suo-
rnnlaisten joukko.len vistarinnan ja tesoittaisi tien muu-
tarrlassa päivässä Helsinkiin siellä piclettävää uuden kan-
sanarmeijan paraatia varten. Käsiryksen synrymiseen
Suomen puoiustuksen pikaisesta kukistarnisesta olivat il-
meisesti vaikuttaneet suomalaisten emigrantrikommunis-
tien antamat harhaanjohtavat tiedot Suomen sisäisistä
oloisra.

Tähtäimessä olleeseen kokonaisratkaisur,rn viitraa myös
selvästi, että mitkään Suomen hallituken veroomukset 

-radi<>teitse ja rnuiden hallitusten väliryksellä 
- 

neuvotte-
lujen uudelleen aloittalnisesta ja rauhan«»naisesta ratkai-
susta eivät iol.rtaneet rulokseen, niihin ei kerra kaikkiaan
vastattrr. Neuvosroliitto oli vakavasti lähtenyt kokonais-
ratkaisun tielle. Staiin ja Molotov eiviit lrrlunneet neuvo-
tella Suomen lailiisen hallituksen, vaan yksinomaan
Ktrusisen nukkehallituksen kanssa. Suornen hallitr.rs vetosi
vielä Kansainliitttxrn, mutta Molotov vtstasi bolshevisti-
sen diplomatian totuuksien mr.rkaisesri, ettei Neuvosro-
liit«r rnuka olhrt soclassa Suomea vastaan, vaan on tehnyr
sopirnuksen Kur.rsisen hallituken kanssa. Lopputuloksena
tdstä oli, että NL erotettiin Kansainliitosta. L4.12.39.

Ensirnmäisillä vaatirnuksillaan Neuvostoliitto pyrki
puolustr.rksemme heikentämiseen ja varaamaan kaikki
mahdollisuudet myöhempää toimintaa varten esittääkseen
pian uusia vaatimuksia, samoin kuin se oli menetellyt Bal-
tian rnaiden kanssa. Täilainen rnenettelyhän kuului sen
aikakauden diktaat«rrien, eriryisesti Hitlerin tapoihir.r.
Kun "rauhanomainen" tie ei onnistr.rnilr, pidertiin oikeu-
tena turvautlra irnperialistisen väkivallan tiehen. Päämää-
ränä eivät olleet vain strategiset näkökohclat Leningradin
alueen tr.rrvallisuuden vahvistamiseksi ja yleensä luoteisra-
jan tr.rrvaarniseksi epäillyn saksalaishyökkäyksen varalta.

Juuri Kur.rsisen hallituksen muodostaminen antoi Suomea
vastaan rähdätyille suunniteimille sekä kommunistisen
ekspansion että kokonaisratkaisun, koko maan valtaami-
seen tähtäävän leirnan. Närnä seiknt osoittavat selvästi,
että emme olisi selvinneet pelkällä vaadittujen raja-aluei-
c'len luovuttamisella jrr vaihtokaupoilla.

Eräitä toteamuksia rauhan palattua
Taistelujen rauoftua voitiin todeta, eträ Neuvostoliiron
toirnintaan panernien voimien ja saevuretrujen rulosten
välillä oli valtava epäsul.rde. Puurteellisella aseisruksella
varustettu Suorr-ten lrrnei ja oli saanur irikaan sellaisen suo-
neniskun venäläisissä joukoissa, ertä niiden hyökkäys
aluksi kaikkialla pysähryi täysin. Vain rnuutamin paikoin

- 
jr-ruri vaarallisimmassa suunnassa Karjalan kannaksella

- 
se pääsi uudelleen käyntiin uusien joukkojen useitr

kerto.ia autettua pysäl.rryneen jyrän liikkeelle. Hyökkääjän
voimat joutuivat kovalle koetukselle. Kului aikaa monin
verroin kauemn-rin kuin oli laskettu.

Hyökkääyä oli sotaan lähriessään laskenut, errä Suomen
armeija moto-rnekanisoidr.rn arrneijan edessä romahtaa ka-
saan kuin korrtiralo ja muuramassa päivässä ilmapornrni-
tukset tekevät selvän siviiliväestön herrnoista. Näin oli
tie tuleva tasoitetuksi jo etukäreen muodosterulle Kuusi-
sen hallitukseile. Mutta kävikin niin, etteivät armeijan
eikä siviiiiväestön hennot romahraneet, päinvastoin ne



vain terästyivät. Koska oli §symys säilymisestä tai sortu-
misesta, elämästä tai kuolemasta. Ehkä jciidenkin suurek-
si yllärykseksi romahti hyökkääjän ensimmäinen suunni-
telma, suunnitelma Kuusisen nukkehallituksen asemami-
sesta naurtimaan Suomen kansan vapaasri valitseman
eduskunnan luomamusta. Juuri tämä suunnitelma, joka lo-
pullisessa välien selvittelyssä oli heitettävä paperikoriin,
paljasti hyökkääjän todelliset aikeet muuttaa Suomi tällä
helpoksi kuvitellulla vallankaappauksella neuvostomaaksi
ja liittä osavaltiona Neuvostoliittoon. Tällainen suunni-
telma oli meille itse asiassa jo tutru Vapaussodan ajalta,
jolloin NL tukemalla Suomen kapinahallitusta pyrki sa-

moihin p:åämääriin. Oli siis tehrävä uusi suunnitelma
marssicamalla jatkuvasti lisävoimia sotanäyttämöilte, oli
mm. katkaisrava Suomi kahtia Suomussalmen 

- 
Oulun

korkeudelta ja valloitettaia nopeasti näin katkaistu maa.
Tämäkään suunnitelma ei onnisrunut, Suomi ei katken-
nut. Perin hitaaksi jdi myös hyökkäysarmeijoiden eteen-
päin ryöryminen. Jos meidän vaikeutemme olivat olleet
suuret, joskus ylivoimaisiltakin näyttävät, niin vaikeaksi
oli tehry myös maan valloinaminen.

Käydyn puolustustaistelun tilinpäätös osoitti lisäksi nii-
den olleen väärässä, jotka olivat pitäneer puolustustamme
toivottomana jättiläistä vastaan, ja niiden oikeassa, jotka
pitivät mahdollisena tehdä hyökkäyksen maahan tunkeu-
tujalle niin kalliiksi, että siitä on ennen päärn'äärän saa-

vuttamista luovuttava. Kunniakkaan puolustustaistelum-
rne suorittaminen oli ollut mahdollista ensi si,iassa sen
vuoksi, että Suomen kansa tiivistynein rivein, yksimielise-
nä puoluerajoihin katsomatta, nousi puolustamaan isien-
sä maan vapautta, eldmänsä ja olemassaolonsa oikeutta.
Kansan yksimielisyys anroi taistelujoukoille sellaisen päät-
tdväisyyden ja puolustustahdon, että koko vapaa maailma
varauksettomasti kunnioitti ja ihaili sekä suornalaista soti-
lasta että niitä arvoja, jotka se taistelullaan oli rnaalleen
pelastanut. Vapauden tulen korkealla kantamisesta ja kor-
keimpien ihmisoikeuksien suojelemisesta länsimaiden
lehdet silloin kirjoittivat, kun meillä taisteltiin Suomussal-
rnen ja Tolvajärven sankarilliset taistelut, kun uhrival-
mius johti Taipaleen ja Kollaan peräänantamattomaan ja
Sumrnln sitkeään puolusrukseen.

Eräissä arvovaltaisissa muistelmissa Talvisodan tilin-
piiätös t-rn leimattu vain kapitulaatioksi, joka romahdus-
rnaisesti lruononsi sekä yleistä tilannemamme että talout-
trlrnrne. Mutta eikö alistuminen syksyllä 1939 esitetryihin
i rrrrtirnrLkiin, jorka olisivat "rauhanomaisesti" mrlrtaneet
piiiprrolnsrusisenlarnme Karjalan kannaksella, olisi myös
oilur kapituliratioi Kokemus puhuu sen puolesta, että vas-
tapuoli c nsirnmäiseen neuvottelutavoitteeseen pääsryään
olisi pian esittänyt uusia vaatimuksia, kuten tapahtui Vi-
rosstr jl rnuissa Baltian maissa. Uusia vaatimuksia ja ve-
rr.rkkeitir varrnaan olisi kekitry, ennenkuin uuden puo-
Iusrusasernamrne rakentaminen tuskin olisi ehtinyt al-
kaakaan. Esirnerkiksi <>lisi esitetty väite, että hallituksem-
me on neuvosrovasrainen ia suosii liikaa englantilaisia
rai saksirlaisirr. On nirnireträvä hallirus, johon NL voi luot-
taa. Kuinka 1a rlrnkii siroiaarnana silloin olisimme neuvo-
telleeti' Jälleen olisr oilur rnenriivä rnyönnyrysten rielle ja
niin olisi kapituiaaticr seurannut toistaan ja niiden vanave-
dessä 'yleisen poliittisen tilanteen ja talouternme romah-
dusmainen huonontuminen '. Mutta kunniasta, moraalis-
ta ja kansan elinvoimasta tuskin oiisi rippeiräkään jäänyt
jäljelle. Kohtuulliset rnyönnyrykset ovat iärkeviä, rnutta
myönnytykset, jorka vaarantavat rnaanpuolustuken rrrve-

luttavalla tavalla, ovat merkkinä kanstrn elinvoirnrrn j;r

elinkelpoisuuden heikkenemisesrä.

4

Yksimielinen Suomen kansa näki myönnyrysten tiellä
kuolemanvaaran; siihen perustui hallituken taipumatto-
muus liiallisiin myönnyryksiin heikosta puolustusvalmiu-

äestamme huolimara. Meidän puolustuksemme ei ollut
mitään yltiöisänmaallisuutta eikä höyrypäisyyaä, kuten
viime aikoina eräillä tahoilla on pyritry väittämään. Puo-

lustautumisemme oli pakon sanelema, koska yksimieli-
nen Suomen kansa - niin valkoiset kuin punaisetkin -piti isenäisyyträ ja vaPautta kallisarvoisemPana kuin alu-

eellisia ja taloudellisia menerylaiä.
Talvisota pääryi räskaaseen rauhaan. Aluksi lohdutto-

malta näyttänyt kuva, katkeran kamppailtrn ia kovan

rauhan hinnalla lunastetut arvat kirkastuivat' Suomen

kansa runsi itsensä entistä lujemmin yhteenliiteryl'rsi ko-

konaisuudeksi, joka ei ollut mufiunut' se oli vain myrs'

§ssä taipunut ja vaurioitunut. Maa oli vielä valtakunta,
jonka puolustusvoimat suurista puutteistaan huolimatta,
olivat kestäneet konearmeijan valtavan painon. Käydyn
taistelun loppuarviointina saatiin pain kuulla "tappiota",

ioka oli voitto, suuri torjuntavoitto, Talvisodasta, joka oli
jäävä Suomen historiaan 10J kunnian päivän taisteluna.

Se oli tappio, koska menetimme suurimman ja parhaim-
man osan Karjalasta. Mutta se oli suuri toriuntavoitto,
koska heikosta puolustusvalmiudestarnme hr'rolimatta

olimme pysryneet estämään hyökkääiän saavuttanusta
päämääräänsä. Tähän selvään ia rohkaisevaan näkemyk-

seen oli täysi oikeutus. Siihen oikeutti, iopa velvoirti, sen

rnoraalisen kriskyn ia niiden kunnian vaatimusten täyttä-
minen, jotka tappion uhastakin huolimatta nostivat Suo-

rnen kansan puolustamaan ei vain otnia tttnnustettuja oi-
keuksiaan, vaan myös kansain oikeuden loukkaamattonri-

na pitämiä arvoia. Mitä kirjoitettiinkaan ruolloin mttttal-

la rnaailmassa Sttomen Terrnopylain taistelustai'

Lehtemme lah joittanut puutteessa

oleville sotainvalideille ja

M annerheim-ristin ritareille
yhteensä 10.000:-

Lehtemme kustantaja ja julkaisija Sotamuistoyhdis-

rys ry, on menneen joulukuun 15.p:nä lahjoimanut

Sotainvalidien Veljesliitto ry : n suosittelemille seit-

semälle sotainvalidille kullekin 1.000:- ja niin-

ikään Mannerheirn-ristin ritarien sdätiön nimeärnil-

le kolrnelle vaikeassa asernassa olevalle Manner-

heim-ristin ritarille 1.000:- kullekin. Yhteensä

tekevät tämän kertaiset lahjoiruket siis 10.000:-

Varat näihin lahjoituksiin on saatu ostttttena Oy

Weilin* Göösin kustantatnan kirjan "Miesten ker-

tomaa" tuotosta. Kuten tunneffua on sen kerto-

mtikset koottu lehcemme vuosikerroista 10 vuoden

aiilra.



"kylmärkuolema"
UUNO UOMALA

JR II:n eli helsinkiläisen Ässä-rykrnentin l. komppanian
lV joukkueesr olriin 6.I2.19)9 22:nnen itsenäisyy,späi-
vän tuonelnissr Karjaian kannaksen Halilirn Ttritunrnä-
en kylässä. Kannakella paloi jo räyträ vauhria eli kuten
tunnetussa larr.lussakin sanoraan: "Punainen ol' kaakon
[p[1na 

-"Kuolernajärvelle johtavan maantien lähitunrurnassa oli
rnajapaikkirnarnrne kohtalaisen kuntoinen rnaatalo, joka
vain vähän aikaisemrnin oli vapautunut evakkoreissuile
lähteneiden siviiliasukkaiden koroisesra käy'rösrä. Kello-
kin raksutti vielä tuvan seinällä rnelkein räysvedossaan ja
kissan sihnät kiiluivat pelonomaisesri sängyn alta. Talon
muonavarastoja katsastettaessa kellarikuoppiir rnyöten
kerryi hillo- yrn. syysherkkuja merkkipäivän pitkän moka-
giiydän täydeltä.

Iltapuhteen lähetessä ja varsojen tät'q,tq'ä sorilaallisen
nopeasti asettui jokainen olosuhteiden rnr-rkaan rnieleisei-
leen "jatkopaikalle". Härnärän aike kului toisren l.ryräii-
lessä lernpikLrplette,fairn, toisten kertoillessa .i0.1 l.l9 al-
kaneen sotavaiheen alkukornrnellr.rksisti-r. Eräät taas olivar

vain ornissa aiatuksissaan, rnutta yrittipä joku vanhenrpi
nukkLrakin iltapinreässä. "Nikotinistit" peimivät ikkunat
huoleliisesti varrnuuden vuoksi, jortei edes narsanhehkujl
vilahtrrisi ulospäin. Ei ollut lainkaan otollista nä1'ttää va-
lonpilkahdustakaan kutstunattornille vicraille, koskir l.rei-

clän lentokone-clernoninsa pörräsivät jo rnuutoinkin yl-
länrrne jopa niinkin rnaralalla, ertä talon savupiipptr oli
vähällä lähteä joskus irti. Ja yksikin rnelko vähäinen len-
topornrni olisi vienyr jo koko talonkin rniehineen päivi-
neen eikä varsinaisen manööverirtrnnelrnan lisäänlinen
olltu enää ajank«rhtaista, kun jokaisella oli sillä herkellä
olosLrhteisiin nähden varsin leppoisa rooli. Niinpä "Hu-
rnu-Pekan" 

- 
tupakka-asiantuntija Väinö Lerniläinen

Lauttasaaresta 
- 

eräille muillekin jo ennesrään rurun ral-
lin "Soita Hurnu-Pekka, soita 

-" 
oppivar vähitellen

kaikki nekin, joilla aikaisernrnin ei ollut lar-rlunääntäkään.
Kovinta rneteliä ail.reutti kuitenkin tuvan nurkkahyllylle
jänyt radio, sillä vain rnuutarnan kyrnrnenen kilornetrin
takainen "läheq,saserna Terijoki" valrasi kaikki aaltopi-
tuudet. Sotaproprgandaa tuli "toosan" täydeltä: "I'erijo-

uneena Kuolemajärvel le

E
J

. Llf .-J.H€G_!_



esta on tehq,kaupunki rnaan uusine hallituksineen ja ko-
ionisaattorit ovat juuri saapumassa Halilaan". Tivolitun-
nelnakaan ei siis puuttuntrt, foten cuskinpa kukaan van-
l.ra veteraanikaan olisi silloin voinut nukkua normaalisti.

22. itsenäisy1,späivän tiivistyneessä iltahärnärässä ilmes-
tyi sitternrnin yhtäkkiä keskellernrne aina ja kaikkialla
valpas .j«rukkueenjohtrrjamme, reservivänrikki Kai Pölon.
joka oli välillä ollLrt kornppanian.rnie päällikön, silloisen
kapteeni Toivo Hertran Luukr>n, ehtooaurlienssilla. Patal-
jurnarru.ne adjutantin vakrrnssilt:r etulinjan ti)ihin orna-
aloitteisesti siirron slanut res.viinr. Polön kertoi tälliiin
jr>ukkr.reernrne saarnasta plrtiotehtävästä kyrnmenkuntir
kikrrnctriä .jo taakse .jiiäneeseen VarnmelsuuhLrn: "Tarkoi-

tus on siracla ettrk'riteistieto.ja juuri tänne tulossrr olevien
vierliclen paljotrclesta ),rn. vrlstrlanottoon vaikuttJvistx sei -

koistr", sanoi viinrikki Polirn er.ielleen. Jl sitten er,ästet-
tiiri partiornirtkllle oslllistLrvia sekii aineellisesri e tt:i hen-
kisesti. "Rlutaisannoksiakin" lisättiin tuntuvasti saksa-
laisilla ja ornilla ns. rnunakiisikrlnaateilla.

Lähernprinii puoltrrl,örä 611 .12.19 lähri sitten Halilan
Tuitunrnäestä nrnsiuur tusinan vermn helsinkiläisiä reser-
viläisiä Polönin jotrdolla triytlessä sota-asussailn synkiissä
s,vvsPirneydessii patikoirnaan Terijrrn sullnta.rn. Etuvirrti-
olinjaan isti rnxrssittiin rauhrrnr)rnaisesti mirantiellä, mut-
ta siitä "rajalta" rrlkaen vrin rienrunturnrssx pieniä met-
säpolkuja pitkin ionossa. Kuulolle pysätrdytriin rnersässä

välillii koko joukolla. Kun lunta ei vielä ollut, joskin maa
oli Kirnnaksella silloin jo varsin vahvasti iäiissä, 1a kun tai-
vaskin juuri r-riihin aikoihin su«rrastarn uhkui clvnramista
sl,vssynkkyyttään, niin pirneärnpiiä yötä tuskin olisi vointrt
enää ollakarrn. Honkien huminassa jarkunr.rtra äänetiinrä
kulkuarnrne säest i v ai n kiruempaa eclestiirnnre I akkaarnattir
kuuluva rykkien jvlinä, taivaanrrnnrn kumottrressa tnlipa-
lonr»naisesti kaakon sur.rnnalla, ja silkrin rällöin polulla
sattunut risujen rasahtelu saal'rpaiden alla.

Vammelsur-rssa, Surnrnaern jo['rtirvan valtirtien lähellä al-
koi sitten kuulua aivankuin kansainvaelluksen synnyträ-
rniiä kolinaa, strrinara ja hälinäii. Hyiikkäl,svatrnujen tela-
ketjut loksuttivat, rnoottorit surisivat, hevosvrnkkurien
py,iirät kitisiviit jne. pirrhaillrran ihneisesti Summaln rnat-
kalla olleessa kokrnnassa. Piiskojen siiesrärnär ärjl,miset
hevosille ja rnuitakin ouc'lonkielisiä sanoir kanrllLrtrri jo
selvästi korviir.nnre. Kolonniuttr kohosi rnyi)s rnelkoinen
h«i1,ry yläilnoihin, kun päivän siiä rlkr>i tulla selkeärnrniik-
si. Mutta ktrkaan tLrostrl 'mr.tlttovliestä ei ilmeisesti oi-
valtanut ecles olettaa. ettii koLrrallinen helsinkiliiisiä seka-
arnmxttimiehiii oli sarnanaikaisesti vain rnLnltarnan k1 m-
rncnen metrin päiissä tiestä tuntikirupllla seurailemassa
tätä traagillisLrutta ja ;rohtirnassa virin oman 'gorclionin-

soltnunsa" irtrklisumahclollisuuksirr. Vierliclen tupakan-
tuprr.rttelustir leviävii l.rrrju teki vain joidenkin omien 'ni-

kotinistien" okrtilirn tiillriin varsin infernairliseksi, sillä
rn«rlernminpuo.linen sauhr.rttelu siinä vaiheessa olisi vrrr-
n'rirsti synnyttän1,t rneille vieläkin vaikerlmrnan problee-
rnan. Ajattelipa iokLr "tupakantuskrrinen" jo paluurnlt-
karrkin, kun rnitälin tupakrnkorvikettakran ei ollut. Yh-
täkkiä kolonnan l«rppupäii oli kuitenkin ohi, ja kr-rn ['ret-

ken kuluttr"ra sen jälkivarrnistuksenir oleva krrsakkajouk-
kokin vielä ohimi nreidät, siirryirnrne rne vuorosrirrnme
sarnalle valtatielle "hengähtärnään".

Täll«iin aihetrtti rneissä hiirnrninkiä Terijoen suunnalta
vielä yksi paikalle lönkyttelevä l'revosvankkuri, .loka ilmei-
scstikin oli jäänyt k«rlonnastlan jälkeen. "Hiuskarvan va-
rausrr'' toclellir oii, ettei ktunipyörävankkuri sokkopimey-
dessä ja reilun tupakkirtaukornme pLrlinassa vierinyt suo-
reran päällemrne. Mistäpäs vieras tiesi oclotttra, että tällä
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Naamioitu bunkkeri Vammelsuun

- Viipurin valtatien varrella

vrrltatiellii oli vielä srxrmalaissorilrritekin. Klakin liinkvtel-
lessä kohclellirntnte trrisi viinr. Polönille rullir mieleen
rntristaakser.ri ajattelija Brorr,ningin mierc:'Pitkä harkinta
tappaa hyvänkin tilaisurrclen", koskapr.r hiin ei rnirlmirnut
eniiä ocloreller toist:l operaxrioriLtisr-rutta, vlirn kiirehti ruo-
ra pikarr kokeilen-rarrn ParrrbellLun-taitoeln. Koni kom-
1'rirsttrikin heti tielle, rnutta piiskurikuski sen sij.rirn s;ri
jrlat alleen ja svi)ksyi venkkurien lastin piiältii srrin pliin
tnetsän pimcntoihin. Yri kun oli rällöin viihinräiin vlrrii pi-
n-rcii krrin r.r-trstimrnassa Afiikassa, ertci silrnäiinpisroy'ri-
tyskään olisi onnistunut'.

Hirrhateillii ollecn ltevosvankkurin lrtiin rr-rttrsrLrminen
seurlrsi sitter-r meicliin rnrrurarlricn rnukanlolleiden ()perrlr-
tio-ol.rjelmirssr, useimpien siirrl,essä kuitcnkin ikriiinkuin
jotakin iravistellcn rnaantieltii mersikköiin. Lasrina oii
n-un. jotakin isoa ktrivlttua krrlaa ns. ka1r1p11,,l, kovirrr so-
keria ja reetä, muttei csirr.r. vtxlkra eikä kavia.rrirr, joir.r
joktr ehti jo ktrvirella.

Keskcr-r "rnaistiaisren" heräsi eriiiss:i ajlrus, errä rLro

kr.tulirkkrurssa 1'össii ka j rrh tanut lrruklrus 
.j 
rr ktrski n l ivistiin.ri-

nen aiheuttrrisi ehkii vielä jlrko-operairtionkin. Turhaa ei
tiimä epiiily ollurkaan, sillä herkisen ktrlurtua joku struri-
riiininer.r rnur.rkalirincn karjlisikin läheisy,yciestii kiiskyn-
ont;riscsri "srojl "

Ilman enernpää signaalia oli j«rkaiselle silmänriipäy'kses-
sii selviiii, rnistä krrrasrrofista r.r1,r oli kysyrnys. Sen si.jran
kaksipturlir.rer.r kiivrrs "palaver" rrlkoi kuin l,hclestä pyssyn
strusta kaikilla kiil'tännrin instrruncnreilla, ikäänkuin kipi-
nii olisi lentänyt prnrkktrvrrrasrcxln. 'Svabocla"- ia 'hirk-

kaa päiille"-hengessii iskettiin rnolernrnir.r puolin ytrräk-
kiri'v;Llttcjrt tröyräiin iriv.rn riivirtusti.

Meistä parl'raillrrar.r rnrxnriellii olleisra "sokerirotisra"
eivät kaikki ehtineet enää ponkaisrl suori.ran rnetsiin kät-
ki)ssä rilevaar-r ornlrrn pääjoukkoon irsri, vlrxn ensin oli vä-
lillä "lyritävii rnrihin " kol.rclalle sarrrrneeseen oj:rsy'ven-
nl'kseen. Reaktioaikaa oli äiirimmäisen nitrkasti, sillä so-
ra vain jo lensi niskrrarnrne, kun kasakkahevoser lrrukka-
sivrt l,litsemrne. Ylliittiien iln.rcsry'nyt tientäyteir.ren ka-
sakkajoukko rvntiisi suoraan rneirä kohti hiiikäiseviii kä-
silrrrnppu jrran kät'tcller.r, nirgaikoillaan hrriskien j.r mrn.
r-ragirr-reillaan kiivaasri paukutcllcn. 

- 
Murtrr onhrrn io

It-tuinoin joku viisas sruronut: ilrrninen on toisen ihnrisen
susi 

- 
cikii vliin sor'lrrsrr, ',,rran j<>skus jopa norn-ra;rlissa

sivi il ielämiissiikin.
Erinornaincn rilaisutrs osallistuir sillantx-clebilrriin oli

riillöin tien sivr-rssrr ol leelle piiiijou kollarnmc. Ankuri rnrnan
riiiskeen svnnyttiviir crcnkin crilliset kiisikranarrtit, kun
ornrrl ioukkoanrme oli kasakoi,.len r.nolernmin puolin. Si-
terr koko "i'hreisrintrtrna oli yhrer-rii sekrivan,r mcllakka-
sakkir.ra, eikii sokkopin.rciissii kukarrn v<iinur varrnirsti tie-
riiii. kLrka kulloinkin seisi kranaetin niskrransr. Outoa li-
siiviirirystii clrurrrnalle " irnroivat mf iis valojtrovaluotlir.
joihir-r srrirnn-re tlrrLtsturl ensirnntiiistii kertaa.

Kun prrrriou.rrne tchtiiviinii ei ollLrr viipvii missiiiin lll.r,rs.
tokohtlassa k:Luetrt1r1it, o1i meicliin mrranricllii olevicn Pl -

rittiivii ankarirnman k:rhinrrp:rikan keskelrii'omalle puo-
lel.lernn-re". Ja ihrnccksernmc riiss.i onnistuinrrrckin,
vaikkir kasakoilla nC;'mi olleen se traagillincn virhekiisiq's,
etrii olisin-rn-rc olleer' jrrrkur';rs ti rnctsiin l. i nrcn noissa. Vrri re-

liiran vakaa sotamies Uunr> Parvirrinen arvelikin pelavcr-
i.rreen.ln kcskellii ollessunrne meitliin muutrrrnien jotrtu-
neen krpullisesti rotirnloukkr.run", kun sen sij.rrtn r.ru-
hallinen I'rlirgirlais-sotrrn-ries Onni Merso rlas ei piriinl't
kohtaloarnmc vielä niin kriisinomaisena. vaikka se «rdella
jo hirvittikin.

"Inferno" ei muoclostunutklun ikuisLrudeksi. sillii vrin

F

."4

,i



'G3ry .,.1
§j

*-ir'n] " ^
F.*? '{*r [:i

JR ll:n osasto nuotiolla
Länsi-Kannaksel la

trtrkion rnellakirssa nrukuna oltrurrnrne ktrului vhtiikkiii
vierelrär.ri hiljaisra kuisktrrrelrre: "kvlmii 

- 
kvlmii 

- 
kl,l

rnä 
- 

johon vasrasin: "ksolcn'ra 
- 

k11olsyr11 . Viinrikki
Polr)n seisoi aivan etlessäni pistrxrli ojossrr slrnocn:
'Olipa tipalla, etrer-r jo iuupunut, kun tlrnnussrrnrra ei al-

kanut kuulua", joukon 'vctiijrinii ' kun tälliiin srrtuin olc-
Ilraen. Hän totesi rnviis nrcillii ollcen melkoistir turrri.r,
kun pääsirnrne eh)in r)ilhoin irri nurisestrr krrl-rakrrsta oike-
errn aikrran. Piiiiosa joukostatnrt-tc olikin jo mell:rkrrn rrlktr-
vaiheessrr irroittautrrnut j:r orkrttcli rnetsiin kiitkiissii prr-

Iuupolullunnre meitii kasakkajotrkk<xrn sorkcuruncir.r.
Onneksi siis vänrikki I)olönillrr oli ihailtevarr n.ralttirt, iota
liiheskiiän kaikilla ei ollrrr.

Hänn.räsryksen'ur.rc olikin riiydellir.rcn, kun palLnrurat-
kan alkaessr totlctriin, cttci ktrka:rn j«rukostrrrnn-tc olltrt
jourunut rnerkittiivriksi kuollciclcn kirjoihin. \,irirn ctt:i k()-
ko partiornrnc oli läPiiissvtkin cnsiurnriiiscn tulikrrstccnsa
rrrktillisesti Inelkein pelk:illii korvien lukk«ronrncn«rllr" jr
nrlr.linkiin'n haukkon-risclle. Åtrtoilijrrr-r:.1 tr.rnnertu, rchri
alikersantti Rcino I-{ahlc oli vain srrrnut krlhilkrrssa konc,
pistrxrlin lu«x'lcista sclkiiiins:i Pieni.i niutrrntrj.r. SokkoIi-
Ir-rcys je harvllukuisuutcnrnc olivrrt iln'reisestikin ollcct
onneksernrnc.

Tävsin konkreettisesti oli iriscssii opemirtiossa kiit'nt't
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keiken lisäksi selvillc sckin seikkrr. miten «rikeiran olivrrt
osLlneet kalrrscrll l-urrkon j«r kornppar-riruttmc liihtiessä
Ktrolen-rajärvelLi .10.1 l.l9 lrrusurnat tnuistutukset tunnr.ls-
s.ur!rn rnielccnprlinrullisen tärkeydestä, vaikkei se sruti.t-

rnuocl«rltaln olisikeen ;rina t l'rtä i'tirttekkäiisti iskevii ktrirr
esinr. jtrtrri "kvhnii 

- 
liuelslna '.

Vieririllamn'rc ci sot;ronni äskeisellä "palevcr-rrreenella'

rillut t hrii rnt'rinrcincr-t. sillii paLrke jatkui srunassil rttitrtsto-

kohtlrrssa iliunLlnkoitto(.rt-t srtakka, j<tllttin rncicliitt |iIrt ir )-

joukk«rmrnc oli jo monien kilornetrien Piiiissii prrlLrLrrttrrt-

kallaan kohti f'trirur-rrniikcii. Sotaonnihrin on josktts ltt-
vir-rkin oikukrrs, joskarrtr crrlln!' v()incer cniiii r,rktillisesri
r(xlerri, liekii esiru. vicrai.lcn yksipvellt"n lreukrtrrcltttr
lolrprrmincn jolitrrrrrrt vrrir.r lrlrttrun s.tr;rstttkscst:r vlriko al-

klrncestlr lurDisirtccstlr, Iltiriur tllltLl;l sircn vlrlkc.rksi jrr nii-
kt r'äisvr'.lenkir-t |rrrctrtnr.tksi, r'.riko jostakin lttLltrstil s\'\'s-

tii. Årvclip;r joku niinkin. cttii vierrat ehkä taistclivrrt-
kin Lrrl-rooilisesti viiurcisccn tnichccn, kun ;,rrtrkc lopr1111r-

kin lakkrrsi, eivritkii urrrrr"-huudotkiran kultluuccr crriiii
n-reillc rlsti. Jotrkossa oli niiet aina joku [rirtel-ristcnkin rrri-
teja, vrrikka viihiin aikaiscnttnin veit-t ktxrlcntrrn viikrrre-
miel)et ol ivatkir.r saclor.rkorj uuki lpasilla.

Palltttrrrrnmc p:rrtioreissultrrmtne arrtnuhiin-riirissii ltrntcrr
pei ttärnän ntlrlrn vrrlossa H ali lan Ttr ittrnmiien c tuvilrtiol in-
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jallc. joss,r r'.rrriovuorossa ollLrt joukkue oli lnnl. rakcnta-
nrrr ['r.rrrikrr.r.lir-r n'raanrielle kaarlrnrrllrr suurptrtrsro.r riclr
r'li risriirr rrLstiin ja liirnnritellyt "tirlovalkeilla" y'iin kLrlucs-
s,L. s,ri nlne krrLrlla kon-rPi:ri.lni:.unlne cnsimn-riiiscsrii kuolc-
tn.tnr.r[..rukscsra. Eriis alikersar-rrrimrnc oli olltrr "ei ke-
r-re-nk.i.ir-r etunli.ulstossi.l prrrtioiruirssl ja iiisellä prrlr.rumrrr-
k.r1i.r.rn jourur.rrrt jiirkvtriiviissii vah ir.rgossrr koncpistrxrli-
r'.rrriot.ttiehetr-rme uhriksi. TultnLlssrrnil'kylmii 

- 
kuole-

n-r.r oli ihneiscsti uhk:rrohkcutlessl rrnohrunur 
- 

seu rii-
f.tisevrrstrr kolkkorrdcste huolimrrttrr 

- 
ja niin Itarmilli-

scstil).rn siinii tapaLtkscssa olr silloin srrtttrnut. Trimiikin
t;1p;1us vili11 uikiriserlfalr tunrur.rur-rr.nir-r virl'rvisri tunnussir-
nrrn riirkelttä t rrrlirrj.rs:.r.

Keskr.rsreltrressrr sirten partiornatkan piiiirvrrv;i iriscn
oPcririltion kon'urelluksistrr rorlctriin joklisen mukirnir«rl-
leen he nkiliikohr:riset k«rkemukser mcllaklsre vrrrsin pi'rr'-

ristlrtiiviksi. Niinpii joukkornrne rauhrrisir r.rcston, Iiihcs
.10-r'Lrotirrs sot.trnies Evert Jokinen - 

criis katrPurlgjn 1,11-

rnihcnkiliiistii 
- 

ker«ri keskcn kiivaintr riiisketrii sokko-
pintc\'lless:i riiniiissecnsii viercensii heirtiivl r-n rr.i rovcri-
.r.rrr ' j.r kch,rirt.rlrtrt tiitri siitrrn.i:in v:ilriin k.rtrcn)l'lt.rs. j()tr.r
molemrnilll olisi parenrmin "clinrilaa , murri.r kun vas-
tatrkseki ei kuulrrnrrt hiiskahtlustakrrxn. rodcnncensrrkin
pirrn vlliirriien, ettii siir.rii vicrcssiihiin vksi ilntciscsrr r.rr-
itrnsrr scliisrii f udonnr.r t tuu Lr k.r l.r i nen li.r r,r i k.r.r P.rhrrenrci-
sellii innolll irroittikin pajtrnertirrrrn j:r crtri \'.rin n()pe.l
liikc pclesti J<>kisen rrrkrrisin omrlrrn joukkoon. Niin ikiiiin
arutonriehcniikin strorasclkäiscllii korpraali Jakr Hikrnenil-
Ia rili erittiiin kornplisoittrjrr uhkahetkiii kerrort.rr'.rn.r.rn j.r

ttlr.t-t. rtinrr rarrh.rllisen v;rkrrrr ktirPraeli \ueikko Kiikk.r piri
trhk:rPclinii koko'kuuman Iir-rjrrr-r" rLrljanssiir.

JR ll:n osasto leiriytyneenä
YH:n aikana Länsi-Kannaksella

t/

Kort.tppaniamnrc poh j rrl ais- jiimcriin piiii ll i k«in, s il krisen
kapteeni Luukon kerrortiin srrtcnrrrtin |.rrriontiltkiunlne
onnistluniscen niihcler-r toclenneen. että iulnctrrt tclrtiiviit
olivirt tullect erittriin hvvin suoriteruiksi, kLrn uhka;rvrrstrr
k«irnr-relluksestlkin kaikki olivat Piiiisseet prllirarniriur til-
krrisin omaan i'ksikkiiiin. Mutta kaiken n-ratkrrlla koeturr
pcrusteellil on mt'iis to.lettrrvrr, cttii prrrtionlmc johraja,
res.vär'rrikki Kai Polon soveltuikin aivan iIrt-tcisesri P11q1n-
rnin vilrsinirisiin crtrlin jan- kuin csiktrntrrr«iihin, kuten
hiin itsckin siirrorr rrnoessarrn oli ylernrnille komenropor-
raille esirtiinvr. . Härrerr tirvoittcin;ran eiviir olleerkrran pel-
kiit arvonl'lenn1'ksct ja kvaasi- isiinn-ralllisutrs, viurn hiinen
suurirnprrnir johrotiihreniiiin ol i todella elrdoton islinmrrall i-
sr.r us.

Kirjoitukscn-rmc otsikkosanat 'kl'Irnä 
- 

1i116;ls1r11 ' 
1vy116

vain siis Trrlvisotrunnte eli'l'lirniiiiräistcn harjr>itrrsren
(YH:n) 

- 
v'rrsin'ristrl sot:lrrh:1ll silloin ei lrrinkarrn julis-

tetru 
- 

eriis erLrlir-rjrrn cnsiurmiiisistii tunnussirnoista (k1'-

svmys- ja vrlst:lr.lsosineen) eikä mikiiiin sellainer-r sirnahir-
viii, j«rllrr rrina .jrr kaikkiellrr olisi clrrlorron.rasti tarkoitettu
sen kiriairnellista toteurrrmistl. Vastaavanlrriset tunnussrr-
nat «rlivatkin rnaan silkrisiss:r vaiheissa etulinjoilla rrivirn
nrri ininontrliseen eliirniin n'tenoon k uuluvrra irsevel i -rvilin-
srInrstoi.l, civiirkii ne vlecnsii heriitriineer mitiiiin krruhu-
nrielteitii. Nonnaali rrruhrrnornirinen tilir oli silkrin mur-rt-
tunr.rt epiinormaaliksi, jorrt sot,r vlccr-rsii cPiiilenriirrii on-
kin. &>trrkornrnelluksiin niihclen ri.ri.isen siurottirkrxrn vie-
lii, ettii sotrrhrrn on rociclla luuskrrrr vair-r niicler-r miclcstii,
jrxkir eiviit ole sitii itse omrrk«ihraiscsti riitriivässii miiärin
kokeneer, rnutra palion vlrtii .jrr t<>ista karuakin lrannaln
ns. sotiLrshuunlrrin tiliin.
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SUKELLUSVENE,,VETEHINEN"

TALVISODASSA
ERKKI G. LAINE

SYKSYLLA 19.19, asioiden kehitryessä itäisen naapurin
kanssa siihen vaiheeseen, että tuli katsottavaksi, kuka tätä
"Rekolaa asuu", sai Sr.rv.Lv:n päällikkö, komentaja A. S.

Kivikuru Laivaston kornentajtrlta, kornrnodori E. Raholal-
ta käskyn varustaa Suv.Laivuekin sodan varaltrr täyreen
taistelukuntoon.

Sukellusveneillä palveli virkinainen henkilöktrnta, joka
muutamaa poikkeusta lukuunottamatta oli tulh-rt palve-
lukseen jo silloin, kun näitä veneitä rakennettiin Turussa
Crichton-Vulcan'in telakalla. Tr.rleva henkilökunta opiske-
li teoreettisia aineita oppitunneilla ja telakalla sekä kävi
tLrtustunassa käytännössä laitteisiin sitä mukaa, kun niitä
asennemiin paikoilleen.

Ensimmäinen vene laskemiin vesille keväällä 1930 ja
sai nirnekseen "Vetehinen". Vesillelaskun jälkeen jokLr

kurssilaisista arvaili:'Tr.rllaankohan veneitämrne joskus
tarvitsemaan tosipeliini' "

Sunnuntaina, Iokakuun tl. p:nä 1919 oli Suv.Laivue
Helsingisä ja lähtö oli käskyn mukaan kello U. Kolne
isompaa venettä, "Vetehinen", "Vesihiisi" ja "Iku-Turso"
siirryivät Helsingistä Itämeren ja Suornenlahden tuntu-
maan, aivan avornerirajalle, josta olisi mahdollisuus no-
peasti roimia mihin suuntaan tilanne vaatisi. Pienem-
mät veneet, "Vesikko" ja "Saukko" jäivät Helsingin
lohkolle.

Marraskuun 30. p:nä ollessamme ulkosaaristossa Han-
gon länsipr.rolella, annettiin ilmahälyrys ja näirnme pans-
sarilaivojen yläpuolella lentokoneita, jotka pudottivat
pommeja niitä kohti. Panssarilaivat "Väinärnöinen" ja
"Ilmarinen" olivat jonkun rnatkan päässä meistä. Heti
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Suomalainen
su kel lusvene
matkallaan

kun ilnahälyrys oli annetnr, avasivat ne jo tulen ja yksi
kone alkoi nopeasti laskeuttra. Kerrottiin, että se purosi
rnereen, mutta en ollut tapausra näkernässä, enkä ole var-
ma asiastn.

Ensirnmäisen iLnahälytyksen .lälkeen kaikki laivat, jor-
ka niillä alueilla olivat, siirtl,ir'ät toiseen paikkaan.

Jo toisena päivänä, kun sota oli todeilisuus, sai Suv.Lrri-
vueen vanhin vene, "Vetehinen , r'anhirnrnan sen hetki-
sen venepäällikön, kapteeniluurn. Kaario Pakkalan pääl-
likkyydessä ensirnrnäisen rehrär'än. "Nvt näillä sitten läh-
detään tosipeliin", rnuisri joku sukeliuvenekursseilla cll-
Iut, kuten arvailtiin rnahdollisesta rosiroiminnasta siihen
aikaan, kr.rn "Vetehinen" laskettiin vesille. "Nyt sitten ttr-
lee 9-vuotinen harjoituksemrne kokeeseenl "

Vihollisen joku sota-alus oli ilmesq'nyt Russarön lin-
nakkeen ulkopuolelle ja "Vetelrinen" lähetettiin nrolle
alueelle. Päällikkörnrne kävi linnakkeen päällystöltä tie-
dustelemassa asiaa ja sai ilnoituksen, että alus oli jo pois-
tunut paikalta. Linnake oli rrvannut t1'kistötulen sitä koh-
ti.

Toisen tehtävän sai "Verehinen" pari päivää rnyöhern-
rnin. Matka alkoi illan jo härnärtyessä, jolloin suunta-
simrne kulkurmne Ahvenanrnlan saarisrosra ruerelle. En-
nen kuin olimme ehtineer pois saarisroste, trpahtui sel-
laista, jota emme olleer vielä aikaisernrnin kokeneet. Siir-
rettävän ohjailukompa55ln 

- 
Hyrrä eli "Cyrokompas-

si"- sähköjohto oli vioittunut, eikä kompassi roinrinut-
kaan, vaikka sen asteikossa oli valo. Päällikkörnrne epäili
jotain olevan vinossa, koskapa hän useaan kertaan tiecius-
teli ruorimieheltä: "Onko kurssillai " 

- 
"Kyllä on", vas-



t,rsi ruorimies .rinrl. Murtrr kor:r1-rassi «rlikin pysäh§'nYr
niivrr.irniiiin sitii slrr-intarr, nrikii oli ilnnettu jrr rut>rirnics irn-
toi rLrorir-t ollu paikallairn keski:rscnnossa, koskrr pirnciissii
ei n,ihnvt vcncen siirn rnistii 1-rois viivlältii, n-trurnrcrkkie n
,rilrss.r klucr).1f11n,1, cikii huonrrurnut konrprrssihiiiriiitii.
Yirt .ikkiii ilnrcsn'i lrrrrkerr krri etccn. Piiiillikkii konrcr.rsi:
'\l,rlcmrn;rt surrrin tlrklusin (Irtolcrnrnat krlnect). Nlrrtka

k.rrillc oli kuitcnkin siksi lvhrt. cttci peruurt:lrnincn chti-
nlr erriiiin vrrikuttrra jrr niir-r nrentiin kivellc komcrrsri,
ktrin korskuvl ori . kcrrl;r teir';rst;r kohti. Krrrilt.r r ritct-
tiin on-rille koneillrr irroitt.tuturr. nrutt;t siinii lstrrrriirr
ir.rjrrsti. AaurLr valkeni j,r o.lt>tin-tn.tc, milloin srl:rmnrc n;ril-
ptrrin "lentoliiirvelir" r'iclii niskrranrnre, mrrtrrl ilmrrroi-
tninta oli siilicn.rik.r.in rrclii niillii rrlt:eille scr.r vcrr.ur r.i-
Itiiisrii, errii siiiisrvin.rn.rc siirii'liivlvstii . loko tvkkivcnc
"tirrsin-trrrr" t.ri Hiinrccnntiri.r" sr.li n'reicliit. t>nrien koncrr-
ter)rnrc .lvLlsr.ur.rnil irroitcruksi krrrilte. Siirii I.iiiistr .irnnrc
suorirrnrme krrsullellukscn. vrrrrttisturrkscnrrne k.rikkicn
Irrittti.lcn tornr i nnestrr. Erikoisesti srrkellust.rnkk icn 1.r v11 l,-
Iuukur j.r torPeqll;p1111i1"n ulkokrrnnct kokcilriir-r Lrsc.ren

kert;r;rn. toimivrrtko nc rnoitrccttorn.rsti. K.rikki l.el.rsir'.rr,
niinktrir-r pirikin, j rr kocsukcllLrksen jiilkccn rtrcn i rr rtrt' r.ir'-
clenriin-riiiin nruonrl\'ilrirst():lmnrc. Srn j.ilkecn .rioit irnrt-tc

rnlrtk.rnrcon rrtrrlcllccn scrlrilrrvirn.r Piiiviin.i ill.Ln jiillcrn hii-
ntiirrvc:.sii. l:rnnc l'rrrlunnccr tlrll.r s.r.1risr( )sr.r Lrlrr5 |lii1';il-
lri, koskrr rcirit oli siiilvtettiivii srrl.risin.r r rholii>e lt.r. N;ra-
purin sukellusvcneei prrrti«rivrrr j.rtkLrr.rsri s.r.rriston ulko-
prrolcllr. civiirkii tehtiiviirnnrc ntrrutc'nk.L.rn :iur.incct
piiiviirrr'.rkr.r ". \'lccnsiilriin sukcil trsr cuut( )Lnr l iti.r |erLrstuu
vlliin ksccn.

Åjctrturmnrc omrrn nriinekcllriin l:if i srrn.i ,rlcr'.rst;r aLr-

kostrr otimnrc kLrrssin Itiirncrellc. l'rrlri..rn.t:r.tu .Lvonrcrcllc
piirillikki)rnmc piiiirreli: No niirr. sc ()n :r::un rliv!lcllinen
tnerisotrr, kuu r«litrtinnrrss.r ovirt l(nt()k( )ncct. Ir.tiin.rr, srr-

kcllrtsvcnect sckii krrikki Irrrh.iollisct .iiirk.cr i.r vekotti-
merI

Åjointrt-rc ttrollrristrr rer'.rilist,r 1 l).i soln.tL:rr nt.lakirviruh-
tirr, pintekulrrssa. ill;rn jo irimctcss:i r,ir.ltlirsc:ti. ktrrr vrr,
sert'trtt;tnPttolcinen riihvsriijii ilntoitti c1'.ii lur .in:.i. crr.i Ii -

rtruttlcssii ltoirt l(!- li.rstttt.L \.i:(rtlrtt.L...L,'n \.lrtll.r.\ti i()-
kr-r alrrs. Sutrr.rtrrsinlrtc kiik.irit sinnc l.r ntc r'rtilurkin silt:r-
vahtlissrt olijlrt rcirttnte srurtrrn i'r.l\.rir.tr.ton. [:n.irne piiiisrii-
neet rrlust:r hliiPvrniiiin niikvvrsrlinrnrc. :rt.:::.i srclr.i oli
tuskin nrcitii hrrr»rrirtru. koskrr .rius tLlli .iir'.rn nrri.l.in iii-
hellcnrrne, niin cttii krrmmrrnkin olr tcht.ir.i prkk.i viiis-
tiiliikc vhteenajon viilttiimiseksi. L;ihckk.iin rulru.inrne
rotcsi rtrmc .rltrkscn olcven strkellusvcneeu. j, rk.r, rli cri rriiir-r
veikertsti hrtvrLittrtvrr turllrtrn viirinsii johJosr.i.

-I'rxlcnr-riikiiiscsti kolrrerLlr-trrllenttttc vtnccl l.i,rlctcttiin
trlci.liirl tllet';ttl ot)lltrt [)()l)[)oOt.I . kosk.r r lttcct.t.tl, r\.l.lr.ltl
r .ilti ttr ii siclrii rrlctriin rrnr.ra v ilkktrmerkkc jii [.rcncll.i r'.r-
ionrurkinrtnr«>l.rirtcella. Allckirjoittrtnut toittti siilrcn rri-

k.r.Ln Yctchisen vicsti- lrr nrercnkLrlkurrlirrpssg6lll.q 1.1

iriirr r.Lp.rhtrrnt,rn rLikrLrtrt sill.rllrr rrrh.lrss.r. Piiiiilikkiirnnre
s.rnt)r. I:r r.Lst.Lt,r sillc nritiiiin, nrrrtt.r Pitiikiiii r.rrkk.r.rn sitii
kiik.irr st.i

J,rrk,,1v11111. nr.Itkiliurtntc ct]ellccrt Pir-tt:rkrrlLtss;i. trtLrtrrt

tiivJe:s.i pik.r:irkcllLrsr'.Llnr iLr.lcssa. jostrr voirtrtne l).rrntt.t
l.l--lO :ckl:nni::.r 11 l()- I i rtt:n s\'\'\'\'tccn. Tiintii <>li

niikiiPutkisrrrrs. j,rss.r l)Lrtkcn piiii oli n. I()--li crtt. Ii11-
nan viiiPtroltli.L. Pimc,i:sii cr rriikiipurkellrr rosin niihni't
rnir;iiin. r',r.rn sil l, ri n oh j.ri l inrnrc nrcrikortin. kourlrirssirr j.r
kiri ku lu«rte i rttc n .rv rrllil. trl.rtkrnrnc j rrtku i j.r t:Ip;lil rttiutrltc
venc ,iii trr.rkse-nrnrc. trlcillii olir'.rt onrrrt toulrurttlltc c(lcss:i-
piiin

.f ossrrkir-r Inetkrtn v rtrre ll.L k.tl.tcc rti l Lt uru. I)ekkrrla i l rttoi r-

dltspx
"ile,.-

Sukellusvene matkalla avomerelle

ri tchriiviinrme. l'trlisirnrnc ejrrn.t.t.rn vli Iriirlcrcn Librrtrrr
srrtirnrrrn LrlkopLr«rlcllc, j<>ssrr oli ristciltiivii piiiviillii sukcl-
Iuksissrr ;.r r iillii Pinr-rrrll.r, l.t.lrrter-r siutr;tllir akkLttrlrlerttto-
rcitrr piiiviin sLrkcllusr;r virrtcn. Etlcllccu piiiillikkii j.rtkoi:
''On seettr rictiiii, cttii iriiiscn nrrrrpurin voirttaklts j.i.inltttrr-
t:rje "Jcrnrrrk on liihrenvt Pohj«riseltri jiiiimcrcltri cteliiiin,
j;r sen trrrkoitr.rkscn,r on nrcnnii Stromcnleltdcn itlios.rlrn,
ttxlenniikiiisestl:rvustiurlir:rn K.t|tneksc|t irflllcij:llllt)]e sotil-
tarvikc- jrr jrxrkkojcn ktrljcttrster-r vrikeutrtnrisra. f iirii
cnnen sc kuircnkin PoikkcrLrr I-rttvirLss.t LibeLrn sitti.Illlitssi.t

r)tt;lrri1ss.r tiivtlcnnr st.i. ()lcrttrtrc sitilncct tehriiviiksenlrttc
cstiiii tiintiin ,tlrrkscn Ittirtk.ut yo Irtikrili ntrrhrlolltst.r ctrtrcrt
scn Inerlorr Lib.rLrn silt;utti.ulIr. Nltrtrt;r rclrtiiviiii e i rie.losslrrri
r>le roistrriseksi . LrIcrri p:iiillikkirrnnrc.

Piiiistriirnnrc nlirtk.rnrnrc Piiiirniiiirri;in. oltrtrnrc rullcet
scr.r [-,rikkrtkLrr.rnrrn viilittiirnriiin liilrcisvvteen, j«rssa jiirikii-
rirnmc r',rnnr>ivet r,.rlensrr I l,l.- lli cttnen korilt-tlrrth;tn
liihtiriirin j.L joss.r til.tisuutlcss;r vihitriin hei.liin l.rhjeksi
srr.rrlr irns.r J iiLikiiri I i 1.ptr.

Nvt olivrrr jiiiikrircittcnrnte liilkcliiisct asirrllrt.

Notrsrtr;rrrrnlc cnsinlr.riiisen sukelluspiiiviin iiilkccn l-in
rrrrrn jossakin LibaLrn srrtiuniln ulkopuolella saimme ratlio-
sanorfrrrn, jossa tieckritettiin "Jermakin' rnatkan eclisty-

nriscstii Norjan rrtnnikollrr. Sruror.ttrtssrr ilrttt>itcrtiirt scr-r

n()[)eus irr si jrrintilr.rikke sillii lictkcllii l'iillaisie ilnroittrk-
si.r tuli sittcn jokrr t'i) Pinn rll. ollcssatrttrtc. Vrin-reinerr
srrrrPui rrlLrkscn ollessrr jiitt:irniissii Tansk,u-r salrr-tet, jollr>irt

ilruoitettiin scn otti.rnr.r kLrrssi. uol-rcrrs jrr trrrkk.r sij.rinti-
peikkrr.

Laskinrrnc iLnoi rcttu jcn t ier«rjcn rtr Ltkrr:ru. laiv:ut siIrIl)r.l-
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misajan Libar.rn satarnan vesille. Sairnme ajaksi keilo 1,1

olettaen, että se pitää ilrnoitetun nopeuden i;1 sLlltnniln.

Sukelluksissa ollen käänsimme keulan kohti sataman .ral-

lonmurtajaa. Päällikkömme tarkkaili näköputkella aluk-
sen rnal'rdollistzr tLr.losuLrntaa. Jokseenkin tlrkkeen Ilske-
rnaamrne aikaan saapuikin kohteernrne näkvviin. Torpe-
dot kdskemiin laittamaan ampurnavalmiiksi välirtrjm.isri.
Sitten kuului päällikön kornento: "Maali näkvvissä. r.ir s-

sukellusohjailu, hyökkiy. alkaa".
Täyssr-rkelluohjailussa tuli kaikkien olh sukellushiih.-

tyspaikoillaan, joten vapaavahtikin .joutui keskei rrämiiln
"sikeiden vedon".

Kaikki paineen kestävät välilaipiot suljetriin. Niiden
tarkoituksena on jakaa vene eri veclenpitäviin osasroil.rin,
sekä rnyös paineen kestäviin, rr.rahclollisen syvllspomrni-
tuksen ja vaurioituneena pohjaan painr.rmisen sarn-ressr1.

Osittain vaurioituneena vene voi vielä jatkaa klrlkurr,rn.
Kohteellarnrne oli saattajana kaksi sukelh-rsvenehär'ittä-

.yää, joten "ryn-rinää ja roikinera" oii odotertavissa. Jokai-
nen tiesi rnyös, että syvyyspomrnin ttilessa n. 10 rn pää-
hän veneen rungosta ja siinä räjähtäessä, joitakin vauri-
oita jo sattuu veneelle. Tärnä riippuu siitä, räjähtääkö
pomrni ala- tai yläpuolella vtriko sivulla. Alapuolellir on
vaikutr.rs voirnakkai n.

Hyökkäys edisryi kaikin puolin l.ryvissä rnerkeissä. Marir-

li oli rneihin nähclen edullisessa asernassa ja rnatka koh-
teeseen oli sopivan pitkä. 30 sekr.rnnin päästä oltaisiin
torpedojen kantomatkan päässä (1000 m). Laukeisteisiin
kaksi torpedoa keulaputkista, 10 sekunnin väliajoin. Mo-
Ietnrnat sähkrirnoottorit pyörivät suurirnmirlla kierroslu-
vuilaan, vieden venettä u sohnun nopeuclella eteenpäin.
Laukaisuhetki lähesryi. Allekirjoittaneella oli sekuntikell<-r
käclessa ja sorrni torpeclojen sähköisellä iaukaisupinnaila
odottamassa päällikrin komentoa: "Putki I-laukausl"
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Seuraan päällikön ilmeitä ja olin näkevinäni hänen kas-

vonilmeistään jotakin olevan vinossa. Hetken kuluttua
hän alkaa hakata käsiänsä hyökkäysnäköputken kääntö-
kahvoihin ja laskettelee rivin "erittäin hyvin valikoituja
sanoja". Nyt olin varrna, että hyökkäysliike on epäonnis-
tunut,ostakin syystä, kunnes päällikkö ihnoittaakin, että
tuli niin vahva ltuniräntäsade, ettei näköputkella näe yh-
tän mitään. Toivomr"rs oli vain, että räntäsade lakkaisi,
ennen kuin kohteemme pääsee sataman aallonrnr,rrtajan
suo.iaan.

Ilma selkeni, mutta. aikaa oli kulunur niin pal.jon, että
alrrs oli livahtanut. Savupiiput vain näkf ivät aallonmurta-
jan sisäpuoleka, ja laiva oli siis toistaiseksi varrnassa tal-
lessa. Sääkin on meitä vastaan, tuumailimme. Tämä ta-
pahtui itsenäisyyspäivänämme tai aivan sen lähituntu-
rnassa, joten olisi ollut sopivaa saada jotakin merkittävää
aikaan päivän kunniaksi.

Jatkoirnme risteilyämrne vielä pari yöta ja päivää sillä
altreella. Suunnittelimme, voisimrneko yön aikana ajaa
aallonmurtajan sisäänajoaukolle ja iaukaista siitä torpedot
sertamaan, rnutta urhtaan kulkuväylän .ia rnatalan veden
johdosta toirnintamme olisi ollut hyvin kyseenalaista. Pin-
rakulussa ehkä olisi voinut edetä jotenkin aallorunurta-
jalle, rnutta satamassa olivat kirkkaat valot ja niin ollen
olisimrne tulleet helposti havaituiksi. Siinä tilanteessa oli-
si tarvittr-r nopeita torpedoveneitä.

Risteilyä jatkaessamrne ja odotellessarnrne kohdettam-

Sukel lusvene ottamassa
miinalastia saaristossa
olevasta varastosta

n.re lähteväksi itään päin toivoirnrne, että vielä tavartai-
siin eclullisernrnissa olosuhteissa, rnutta silloin tuli meille
''kärpäniähtö" sukeiluksiin. Olirnrne satarlan aailonmur-
ta.jan ulkopuolella pinnalla, lacllten irkkurnalaattoreitem-
rne, satarnavalojen loistaessa veneemrne kylkeen, kun sa-

tamasta ajoi uios kaksi sukellusveneiden hävittäjäalusta
ja heti aallonmurtajan Lrlkopuolelle päästyään sxmn-Ilrtti-

vat kulkuvalonsa ja suuntasivat kulkunsa aivan meitä

kohti. Kyllähän tuohon nopeaan sukeilukseen oli io rortrt-
tukin, rnuttir nvt sirä rnentiin ennennäkernättörnällä no-
peLrdella, sillä aikaa ei ollut yhtään liikaa. "Dieselmoot-

torit seis, akkulataus poikkil " ja vene sukelsi jo, kun vii-
n.reiset l.renkilöt "tippuivat" alas korlrentosillan lur.rkusta.

Tärr-rän kirjoittajakin luisui alas keskukseen jalkojen kos-
kertamatta portaisiin, luistarnaila, pitäen käsitangoista
kiinni jrr seuraav.rn rniel.ren saappaiclen kolistellessa pääla-
keen. Päällikkö tuli viirneisenä, vetäen torniluukun kiin-

Pikasukell usvalmi udessa
merellä



ni periissään. Toivoirnrne vain, että saataisiin vettä ko-
n.renrosilhn vläpuoleile sen verrxn, että nuo hävittäjät
pääsisivär kulkernaan ylitsernrne. Sain.rmekin sitä "ryypät-
tiir'äii rrrrpeeksi 1,Iäpuolellernrne, ehclirnme aivnn pohjir-
n.rLrtir.rn kiinni, sillä väylä oli rneltala. Huokasirnrne hel-
potuksesrir, rnutta sitten nousivat "kirrvat" p1,sq,1'n ja §.1-
mä hiki pintaan, kun hävittäjät kulkivat ylitsernrne vetä-
en perässään hinirttavaa kr-rtrntelulaitetta. "Kannean kra-
hinan" kuuluessa veneeseen, oiirnrne vannoja, että kvllä
ne nyt kuulevat rneistä .iotakin ja tähän paikkaan niiclen
on rneiclät hyvin helpp<t "suolata". Oli niin rnatala vcsi,
että pakoon pääsy harl.raunrsliikkeiiä teken.rällä oli rcivo-
ton. Toinen pelkornrne oli, los tuo kuuntelulrrite jää kiin-
ni .lohonkin kansirakenreisiin, rnurrrr veneenrne sellaiset
kohdat olivirt r-riin suojatut, ettei pelkornrne toteutunut.
Jäljeile jäi kuulomahdollisuus ja sen .iälkeen sv\,\'\'spom-
rnit, utlrttl jonkun aikaa jänniryksessä kuunnelturrnme,
ei rnitään kuulunuc. Jälleen sairnrne huokaisra helpre611[-

sestll ja nousirnrne varovasti pintirrn, jonkun rn;lrkltr sr.l-

keliuksissa rrjon jälkeen, ulornpana sirtilmrr-rrlueelt.r. rnLlt-
ta kuitenkin hyvän tähystysrnatkan päässä srrrlmasrrr. Jar-
koirnrne keskeyrynyttä akkr.rlatalrstarnrne .ja ir.rrnun rlkrr-
essa val.ieta sukelsirnrne jälleen pinnrrn irlle odottelernlln
ko['rdettarnrne.

Oli kulunut aikaa toista viikkoa ja rneirlän oli pakko al-
kaa aiatella paltruta tr.rkikohtaan-rrne Ahven.rnrnrr;rn vesil-
le, koska rnuonavarat ja rnoottoreiclen poltrtiiljl elkoivar

Sukellusohjailu alkaa
veneen sukeltaessa avomerel lä

vähetä ja jäljellä oli vielä matka yli Itämeren, ennenkuin
oltaisiin kotivesi llä.

Kun paluupäätiis oli tehrl', komensi päällikkörnrne:
"Ruoreilla pinnallel " Tärnä tapal.rrui keskellä päir'ää ,1a

keskellä usean veneen muodosrarnaa kalasrusiaivuetta, lä-
heilä Libaun rannikkoa, satarnarnajakan näkvessä lähet-
q'villä. Kornenrosillirlle tr.rlruamrr-re seurasin'une huvittn-
neina kaiasrajien iirneitä, kun yht'äkkiä ihnestf i rällrri-
nen outo "vekotin" treidän keskelleen.

Päällikkö kornensi sen jälkeen: "Molernrnat (koneet)
suurin eteen ja tarkka rähystys jokl suuntaan, sukelltrs-
tankkien loppuryhjennys kulussa ollen! " Tankkien lop-
pun'hjenn1,s suoritettiin nonnaalisri paikallaan ollessa,
rnutta nyt oli siirryrtävä nopeasri kauernrnaksi. Pikasukel-
lusvalrniuclessa suuntasirnrne kulkumrne kotia kohti.

Pääsq'ärrune tr.rkialuksernrne "Suornen 
Joutsenen" kyl-

keen rniehet kiirehtivät heti .jaloitteiemaan suurempiin
'tiloihin avaran "Joutsenen' kannelle ja "skansseihin".

Meillä oli tapana aina tilaisur-rden tr.rllen huvitella itäi-
sen naapurin "radiopropngandistin" suornenkielisten lä-
herysten ktruntelernisessa. Ne olivat eriträin piristävää
vaihtelua palveluksen lomassa. Tarkoitus vil.rollisella tie-
tenkin oli aivan päinvastainen, rnutta iähetykset, ainakin
rneidän rnielestärrune olivat huvittavia, joskus rosin erit-
täin rnitättörnän runtuisia, jolloin niitä ei kuunneltu.
Nytkin, pääsryärnme tukilaivan suojiin rentouturnaan
matkan jälkeen avasimlne radion ja haimme "Teuvan til-
tun" linjan esille kuullaksernrne, rnitä "Tiltulla" olisi sa-

nottavaa tällä hetkellä. Ja niin sattui, että alkoikin kuu-
Iua meitä läheisesti koskevaa. "Tiltu" alkoi: "Manner-

heirniläis-tannerilaiset verikoirat rneinasivat purra uljas-
ta "Jerrnakkiarnme", rnurra se pääsi ktrirenkin sata-
maan '. Sen sattrnaan pääsy onnisrui kylläkin räntäsareen

.fol.rdosta, rnutta tottahan "Tiltu" puhui.
Kolrnas rnatka Itärnereile tehtiin vielä joulukuun aika-

na. Pääsryärnrne Gotlannin eteläkärjen kohdalle eräänä
iltana tapahtui toisen dieseLnoort<trin kan.rpikamrniossa
voimakas räjähdys, joka särki sylinterin ja rnännän. Moor-
cori tuli käyttökelvottomaksi ja sirä olisi tarvittu erinäin
kipeästi nyt juuri pyörittämään generaattoria akkulatauk-
sessa. Oli päivän sukelluksen ;älkeen norsru pinraan ja
sähkö oli vähissä. Lataus ja rnatkan teko täyryi nyt suorir-
raa toisella koneella. Molemmat sujuivat erirräin vaival-

loisesti. Merimarka oli keskeytettdvå ja palatrava takaisin
kotivesille. Matka sujui vaivaisesti voimakkaassa aallo-
kossa, murta perille tultiin aikanaan.

lukialuksen kylkeen piil§r1 änuue sairnne naapurilta
lärnpirnät terveiset ilrnapommituksen muoclossa. Heti kun
"harakat" häipyivät pois paikalta, siirryirnrne tukilaivan
sivusta välrän etäärnmälle ja laskeuduimme pohjaan lepää-
rnään, koska olirnme erittäin väsyneitä vaivalloisen mar-
kamrne jälkeen. Yksi rnies joka osastossa valvoi hapen
annostelulaitteen luona vahdissa ja toiset olivat iepäärnäs-
sä ornissa osastoissaan. Iltahdmärissä nousimrne pinttan
ja sillä aikaa oli tullut lähtölupa konekorjaukseen "Vere-

hisen" rakentaneelle telakalle Turkuun.
Neljäs matka alkoi ennen vuoden vaihdetta ,ja suuntau-

tui Itämeren kautta Suomenlahdelle. Tämän matkan tar-
kempi kohde oli Tallinnan satarnaväylä. Suomen hallitus
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oli jättänyt vastalauseen Eesrin hallitukselle sen jr>hdosta,

että Tallinnan satamassa oleskeli neuvostoiiittolaisia sota-
aluksia. Eestihän oli tuolloin vielä muodollisesti itsenäi-
nen valtio.

"Vetehinen" lähetetiin "vahvistamaan" annetrua vastil-
Iausetta miinatankeissaan 20 kpl. 200 kilon latiruksella
råytettyå sukellusvenem iinaa ja tietenki n kaikki rorpedot
ja muut "kättä pitemmät", mitä veneeseen kuuiui j.r sopi.
Koska torpedcimaaleja ei esiintvnvr, niin vastalauseen
"vahvistus" jäi suoritettavaksi miinanlaskun muodossa ja

siitä muodbstuikin meidän osaltamme Uudänvuoden vas-
taanofto v. 1940. Tina oli vain tavallista tukevarnp,ra j.r

raskaammissa "kauhoissa" kuin tavallisesti. Miinaniasku
suoritettiin aamuhämärissä niin aikaiseen, kuin näköput-
kella alkoi vähän nähdä.

"Tekosemme" tehryämme lähdimme hiljalleen ajele-
maan sukelluksissa kulkien läntiseen suuntaan. Seura-

simme mahdollisimman tarkasti, ilmesryisikkö näk1'viin
pirrta-aiuksra, .;otka kuuiursivat vastr.stajallernrne. NLtään
torpedomaaleja ei kuitenkaan tavamu ja niin jatkoimme
matkaamme Itämerelle päin. Yhden päivän sukellusajon
jälkeen nousirnme pintaan ja jatkoimrne tarkkaa tähysrys-
tä suorittaen matkaarnrne pintakulussa kohti tukikoh-
taamme, joka oli edelleen Ahvenanmaan saaristossa.

Itämerelle saavuttllartune havaitsimme kiikareillamme
kaukaisessa etäisyydessä hiljalleen kasvavan pisteen. Nyt
seurasi jännittäviä hetkiä saedaksemme selville tuon pis-
teen tarkemman "kokoomuksen" ja päättääksemme seu-

raavasta toimenpiteestämme. Vastaantulija voisi olla
puolueeton kauppalaiva, joku oma pinta-alus tai oma su-
kellusvene pintakulussa taikka vihollisen vastaavia aluk-
sia, mutta mikä7 Hetken tähystetryämme asia aikoi val-

ieta ja ramä antoikin meiile ripeätä liikettä. Vastaan tr.Ili-
jan koko alkoi nopeasti suureta ja siitä päätellen se olisi
joku nopea sota-alus, ehkä vihollisemme hävittäjä. Håly-
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ryskellon repäisevä riimini ilmoitri joka kohtarn venee-
seen, että nvt sitä painuta,rn t.r.rs mahciollisim-rnan nope-
asri pinnan alle pikrsukelluksella. Komentotornista kuu-
lui komento: Sln'r's l0 merriäl mutta vene ei sukelta-
nur pintarajasra alemmrksi. Vettä otertiin lisää säätö-
trnkkiin sekä koneisiin lisää kierroksia ja syvl'ysrtrorit
panriin r-etämään jlrkemmin alas. Vihdoin alkoi vene pai-
nue ja painumisesra ei tahronur loppua tuilakaan, se pai-
nui ja painui, siilä vemä riitti alaskin päin Itämeressä.
Vihdoin kuitenkin painuininen saatiin pysähtymään,
pumppaamalla säätörankista jatkuvasti liikapainoa pois,
mikä oli sinne väkisinsukelluksessa otettu. Sukelluksissa
kuuiimme, kun naapurin potkurit "vispasivat" vettä ylä-
puolellamme ja häipyivät hyvin nopeasti. Hyökkäysase-
maan ei tässä tilanteessa ollut rnitään mahdollisuutta,
koska kaikki tapahrui nopeasti, sr.rkelltutamme lukuunot-
tamatta. Selvisihän sitten sekin, rnistä tuo veneen hyvä
kelluvuus .lohtui. Oli näet kol.rtalaista pakkasta ja pintaku-
iussa ajaessamme oli päällyskannen ja painemngon väli-
osaan muodostunut kannattava jääkerros. Sukelluksissa
öllen se vasta alkoi sulaa. Se oli uusi kokemus vastaisuu-
den varalle.

Tältä matkalta saavuttuamme olikin saaristossa jo
niin paksu jäå, ettd veneillä oli hy,vin varovasti ajettava,
etteivät sukellustankit vaurioituisi jäiden purisruk,
sessa. Tammikuun 14. pnä jouduimmekin jättämään
purjehtimisen ja siirryirnme hrlaa;an avustamana maayh-
teyteen sekä aloitirnrne veneen talvikunnostuken ser.r-

raavaa purjehduskautta varren.'fykkiaseisnrksemrne siir-
rettiin rnaihin, jossa sillä suoritimrne ilmatorjuntavahtia
sodan loppuun saakka.

Seuraavana purjehduskautena suoritimme harjoituksia
tositilanteiden opettamina ja tulihan niirä tosirilanteira-
kin vielä ja torpedomaalejakin "jatkorähinän" aikana,
rnutta se onkin jo toinen jurru.
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JOPPE KARHUNEN

KESKI-KANNAKSEN saiaisesta riedusreluiaivueen ruki-
kohdasta nousi ilmaan kaksirasoinen hidas tiedusteluko-
ne suunnaten markansa kol.rti rintarnalinjaa ja vihollisen
lähiselustaa. Oli iltayö ja .joulukuun toinen soraviikko
19.19 meneillään. Koneen kaksihenkinen miehisrö oli saa-
nut tarkan tiedustelutehrävän. Tärnän lisäksi oli koneen
ulkopuolisiin pornmiripr-rsrimiin kiinnitetn' muutama ke-
vyt sirpalepornrni. Ne oli määrä pudottaa vihollisen ma-
joitusalueille,,jotka ehkä paljasruisivat r'öilisten nuotioi-
den loirnusta.

Yhteistoirnintalentäjän työsarka ei ollur helppo. Hiraal-
la koneella suoritetu näköriedustelu rintarnalinjaila tai
vihollisselustassa vaati suorittajaltaan paljon. Yliättävä tu-
li-isku ilmatorjunta-aseilla rai jopa jalkaväen aseilla saat-
toi pudottaa koneen milloin hyvänsä. Koneen mitärön
nopeus ei antanut suuriakaan mai.rdollisuuksia välrtää il-
matorjuntatulta. Toiseksi 

- 
ja rnikä kiusallisinta 

- 
reh-

tävåt vaativat juuri näiden torjunta-aseilia suojattujen
tärkeirnpien kohteiden kiertelyä ja kaartelua, usein jopa
ylirystä, muuten ei tiedustelutuloksia olisi saatu. Kun vi-
hollisen hävittäjätoiminnan takia ei päivällä ollr.rt enää
asiaa rintamalinjan läheisyyteen näillä hiraimrnilla koneil-
la, ne oli siirretty yötoirnintaan.

Vihollinen ei pitänyt näistä kiusankappaleista, vaan
yritti kaikin keinoin saada selville niiden käyttämän ruki-
kohdan tuhotakseen koneet pommituksin tai konetuli-
asein. Suomalaiset tiesivät tämän ja siksi he lakaisivat ko-
neiden lentoonlähtö- ja laskeutumisjäljet näkyvistä ja
naamioivat koneet niin hyvin, ettei niitä ilmasta havain-
nut.

Kerrotaanpa juttuna, että eräs tiedustelulentäjä lähties-
sään koneella valmistautuakseen yölliseen tiedustelulen-
roonsa palasi ryhjin toirnin takaisin lentueen majapaik-
kaan ilmoittaen koneensa kadonneen. Syntyi tavaton hä-
lr'. sillä arveltiin vihollisen desanrrien toimineen ja kaa-

panneen koneen. Kun hampaisiin asti aseistettu joukko
läheni koneen sijoituspaikkaa todettiin kaiken olevan
kunnossa. Ohjaaja ei vaan ollut löytänyt konettaan, siksi
hyvin se oli naamioitu.

Tiedustelukone läheni yhä lähemmäki rintamalinjaa.
Siellä ei nukutru, vihollisen tykistön suuliekit leimahteli-
vat vihollisen puolella ja kranaattien räjähdykset ornalla.
Palavat talot ja kylät viitoittivat omalla karmealla tavai-
laan linjojen kulun. Sota on karua leikkiä. Sen tiesivär ja
tunsivat jo omasta kokernuksestaan koneen ohjaaja, vanha
vääpeli Mänty ja tähystäjä, luutnantti Repo. Parivaljakko
ei ollut ensirnmäistä kertaa asialla. Jo sodan syryrnispäi-
vänä se oli tehnyt tuttavuutta vihollisen kanssa ja vain
sattumalta pelastunut.

Tulikaste oli ollut rankka, mutta samalla hyvä opetus.
Koneen miehistö oli saanut tehtäväkseen tiedustella vihol-
lisrivistöjen lähestymisteitä ja vahvuuksia. Lento määrät-
tiin päiväsaikaan suoritettavaksi, koska katsottiin matala-
pilvisyyden suojaavan tarvittaessa. Hitaan tiedusteluko-
neen oli määrä vetayryä pilviharsoon heti hävittäjåvaaran
uhatessa. Vihollisen hävittäjäkoneita risteilikin ilmatilas-
sa, joten silmät oli pidettävä valppaina. Toisena suurena
vaatana oli teiden suunnissa oleva ilmatorjunta, jonka ma-
talatorjunta-aseet olivat peikkona hitaalle tiedusteluko-
neelle. Miehet tiesivät kaiken tämän, sillä heidän taka-
naan oli pitkä ja perusteellinen tiedustelukoulutus, jossa

aina oli korostettu näitä sarnoja seikkoja. Siitä huolimatta
he olivat kaiken unohtaneet ensirnmäisellä sotalennollaan
ja heittäyryneet sodan armoille 

- 
kohtalon kynsiin.

Luutnantti Repo oli Kannaksen poikia ja vääpeli Män-
ty viipurilaisia. Kun sota oli nyt todellisuutta, sota, jota
he eivät olleet uskoneet mahdolliseksi ja kun heidät lähe-
temiin vanhentuneella lentokoneella vihollista vastaan,
he iskivät vaatimattomilla aseillaan voimiensa akaa. Tå-
mä oli tapahtunut heti varsinaisen tiedtstelulentotehtä-
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viin piiriq'tn'ä. Hc olivrrt nähneer ritjan liihcislldessä Pa-
lavrrt kvlät ja rakrt, r,rrlrevitt lrrr.lsrirr, kiiiirntenriiiset jalka-
väki- ja kuorn"rlstorivistiir, tvkisrijt ia panssarit, sisiiincn
raivo «rli surncurrlnur heirliin harkinrakt,kynsii ja he olivirt
vksissii tuurnilt piiiittiinect i.utrrli.l ontrlll vl.rsrrrl:.rusecnsrr rrt-

l':rth ttut-tiin.
Hitlrrs konevrurhus oli ikäiinktrin urrorrunur N{ännr.n vc-

tiiessii sen nousukrrarrolla rien Piirillc jrr Pai11,1.rr. scrt ruli-
tLrssviiksvyn. Vliiipelin crusormcrl oli suoresrrurn kurirr:i-
rlut, kun hiin vcti lii;raisin.resta saarlcrr krrksi iiinikuisr:r
oh j riaj akor-rekivliriri ii krLrskutrrrrn iran laiskaa trrh riruin. I-Lro-
tlit IraPuttelivirt Iislii6 ticrii, ja sininert rtrrr.link.in. riii.rrr
ohjaarnon. Tiinrii oli viiäpeli Nliinnvn surrri herki. Rr-ru.lin-
s:.lvu Irurut'lrlsi hiintii vlrii cncn-rn'riin, j:r kun leikkiin vhn.i
Revor-r tälrt'sriijäkonckivriiiri, rnolcntntiir oli\';1r nrcucrr:i-
nect todellisuu.lcn rajun. He alkoivrrr hrriski.i kLrin hcinii-
rniehet ennen Lrkkossrrrlctte. Kr>ne kiel.Prri ricn puolclra
toisclle .ja rrir.ra viilillii ticllii olcvicn joukkojcn r.liipuolcllrr
ilntxcn konckiviiiirien s«ritlir.

- 
Kur-rle, Miintv, rr-reillii on l.ou-rntci,rkin. Repo huusi

kuntirrtuen irivan oh ja.r j :r n kon rr n j u rr reen ilntru, irrlrn pick -

siiessri hiiner-r kr§\,( ).i:nn.

- 
Pt>rnrtrei;r, Piru vie, niinpä onkir-rl Nvr crsintme niil-

le rnieluisirn nrrrirlin.
Viholliscn tvk istiikolonr.ra oli py5ii1161'1tv r criiiiseen rnitcn-

ahtcesccn. Miintt' lrtronr.rsr scrr j.r ricnr.rsrui. Nyr oli
kohclc tietl>ss;r. Hiin viirtasi kiiclclliiiin rien sutrnrrrrrn .j:r
Rcy; 1;11 lreri oh j:rrr jrrnsrr krlnssa vlrtcisr. mrniirrvksessii. Si i -
Irä ne od«rttivat ja Pi111 seisivrrt.

Miintv kicl-rsrrurri konccnsrr vrrsrirkkrrisecn suunr.rilu i.l
painoi sen pintrlcnr<x>n. Mrrasro oli Itiincllc turru;r, sillii
rt-tonissr.r krrrrtrtharjoiruksissrr olivrrr rrr.jan liiltiseudur rulleet
ttrttriksi tttolertrn'rin lrturlin. Itsc Krultirs oli pslli1i51;i1i11

har.joirrrslcntoicnkin t,rki,r kLrin krxiIihrr. Nliintt ci [rir-
kiiiin viivyrcllyt, kLrr.r konc jo liihcsrvi rvkistiikolonnarr.
Repo piilvili poulnirusvipurr ja koctri sernrrllir kLrrkkia «lh-
jaajan olk:rpririn ylitse etunti.ri.rst(x)n. Miinr-r1 n r>li rniiiirii
ohjirtrr kone «rikcarrn liukulrorrrtrirus.lsenrrriln, j«rlkriu rii-
ll'stäliiu rrr k:iisv portlrtitrrsvivLrst.r ve isi irroittLrucct
p(»nmit kohtccseensrr. Mirenkiihiin oli tiissii t<->uhussrr

rlti.iiln ercvintPiii. Kahrlessir kotrlutust,rrk.rstukscss,t oli rtrl-
Iut cnsi sijrr. rntrtta nvt oli sot,r. Nlircnkiihiin se rtvr sLrjrri-
sit

Sotir or-r sotlur j rr rrruhirnaj an 1'ronru'titushar jor ruksct a ivrrn
toistir, scn srrivrrr Rclr«i .je Miintv nYr trx]et,r. Krrn ohjrurjrr
ovelrrsri vcti koncensrr 1:,intelennosrx Ponrrnitukscn liilrrii-
korkcutccn, r,ihollisen rnetalrrtorjunra-lrsect rrloitriv.rr
vinlrlrrrtr.ln tulitukscn. VrrkrjuovrrkirtlPut sivusi\'.rt konc-
r';rnhust:r j:r Nliinrv mtristcli viirncksi niihr-rccnsii \':rst:rir-

varr Viipurissir vuo(lenvililrrccn rl«rrulirukscsslr. NIiir-rr-rt n

mielccn ei juolahtrrnutk;r;ur. cttii noitlcr-r ilottrlitrrsltroticn
krrnirss:r liikkuivrrr riijrih.lvs- ir [r.rnsserilurxlit, jotka kiiti-
viit iln-rrra hrrlkocn kuirt n.tLrsr.tsrrnlt.r. Keneen sc iski. hiin
jiii. Miinnvn ajrrtrrksct liikkLrir .Lt nlr r'.rir-t l iuktrpt»r-uttiruk-
sen onnistumisess;r. Hiin ci r,ilirr.inrt hirLrist;rkrran vih«rl-
lisen rulirviipvstii. Sisiiinen.i.irri j,ihri r'.rnh.r.r riiiip3ll;i. 1,,-

ka 1':ainoi kortcen poll)ntltr:\:\(iksiln rliintiicn siurt;lllJ
kaesun tiit'sin rrrki. Hiintii ei I)u( )luitrrm.lnLrt koncr''rnlrLrk-
scr-r kestokvkV cikii hiin e.le s r ilk.ii::..i n( )licusnritt.Lri.L r.r-
jrurol'rs11qlgn tarkistrrn-riseksi. fl.ilc:r,,ii r.isr.trr.rr.t vritr
siitä. crrii sivusrrur-ttrr siiilr i , rikc.r;r., .1., scn h.in rcki rtrijot-
rrren vilrolliscn rvkistiikrtLrnrt.i., .: )!n ::'i,I!.Ii.rt()rjttrtt.r-.t-
sciclen sviiksvviii suLrliekk.i.i R..-.::.,..rnc'n k,rrj.trrs j.r

taen vihollisen tykisrökolrnn.... .:. sc:i m.rrr.rlirorjunrrr-
aseiclen syiiksyviä suuliekkei.i. R....i:.:iiinen koriaus ja
rrlkukant:risin arrtoksitt kLrin k, ):t:.:::.,.::t r ksirtiiincn strsi

S.omalainen lentäjä
Fo kker-koneensa

,\-- I
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pcsiilliirin 1:,cntLrjruur suojcllcss:rrrr-r. Ilnrrrtorjrrntrrkonekiviiii-
rien lur>tisuihkut singahtclivrrt 1:riiin ktrir-r ltrnril-riutrrlect
koneen lentiiessii hurtisirteessa. llnsir-r ne niivrriviit tulcvrrn
suori.li.ln si l rni lle, rn utrrr v i irrcti r4lrrssrr nc sLrhlrhtivar oh irse.
Viiiipclin si l nrii ci viirähtiinvtkiiiir.r. rr inoenir aetokseru ol r :

ni't rrti ci koskrt:url
Tiill'stii j iin sonllct rn iltci tiiri siviit tr>i rui n rirtrirrnostrl sor-

rtteilless.rn |ontmitusvivun k;rhvarr. Hiinen silrn;insä t;i-
hystiviir. oh jrr.rjan [räiin nviikvtt'stii, sillii perivrrl jrrkko oli
sr4ri11.,, siitii. crtii olrjrrrrjrr rntrre mcrkin sopil'151" irroirus-
hetkesrii. Ohjrr.rj.r teki viclii Iicncn strunt;rkorjrrukscn jrr

sittctt scttr;rsi Iriiiir-r P.tin.rllus tcriiviinii i. lr"li,,,-, Ptthuvrrt-tt
ntcrkkinii: rtnnrt mcnniil Rc|o vct:iis krrll'irsrrr sellrriscllrr
r,«rin'trlle, ertii se irrosi hiinen kiirccrrsii. KLrin ilvcs suhrrhri
konc ticn i'liipuoleltl lähciscllc sLr,r.riuccllc j.r l.omnrin r.i-

It.t:"

Majuri J. Karhunen toivottaa menestystä
r u ut n ani t i N iss ise n 

| 

(vas ) 
l1åyi_?X.l!itJ;fr.,l

j ähdvspilvct r.tousivrrt lrtust.uril srtu huna trriva;rl le. Pariv:rl-
jirkon |on-rn-ritustarkkuLrs oli siiilvnvt cr-rnrllrurn.

Si.rirtuili.rr'l s()piviur hcn.q itvst:ruon I\'Iiir-rrv 
.j 
e Repo ol ivat

ttrlcnneer konevlnhrrksen olcvrrn repillcissilrur. Vcrhous
oli useissa kohtlir-r luotien rcpimii. Iln-trn irtrr heilutti riekrr-
lcitrr niin t:rsoissrr kuin nrn{ossrrkin. Suoranrrincn ihn-tc
oli hcirliir pclirsrirnut. Nvt oli vtr«rvrrisesti lentiicn l)\'rirrii-
vii k«rrikcntlillc tai einekin rintrrnrrrn «»nrrlle pu«rlclle jon-
kin t«riscr.r .jiirvcn jäiillc. 'Iutkiessrrrrr.r nr,rhrlollista iiljvvu«r-
roa Nliinrv hrrotnrrsi lcnt«rrrrrkkinsa repcytyneen Lrscisr.r

kohclin. tiitri hän ci ollur kiihkossaar-r cclcs huomaunur.
Musrrrnsunrrrn lLurclit olivat sivtrnncct vanlrrrrr viiripcliri,
nrurra jiittiincct hiinet koskcnr:rttorn:rksi . Ihrrtcellinen voi-
n-rrr oli strojcllLrt koncen michistiiii.

Joukko mekaanikkoja,
jotka pitävät huolen
lentokoneiden kunnosta
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Oulangan korpea
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itVEIKKO JOKELA

Yksin-
puhelu

MUISTOJENI kuvrrstirnessa niien ry,krnenrrirnmc JR ) i:n
rrrskaan rrtarssin kesiikuLrn l«rpulla t9 rI Kerniiärvelrä rrr-
janpintarrn Otrlankajoen \'rtrrecn. Vain sutrrellrr rahdon-
voirr-rallir me veclirnme llahustrren itseärnrne eteenpäin.
Tiillaisiin oloihin ei vielii olru r«rrutru ia norrnaalinen elä-
rnii oli jääny't toistaiseksi rriakse. Sen viirneisenä terveh-
clvksenii soi korvissarnrne vain parin kemijiirveläisen nei-
tosen rnielenilmatrs matkirn-rrne irlussrr:

- 
Hl'i 

- 
kerjiiliiisportrkkiral

Tärnii onnentoiv«rtr,rs oli vrnrnärrettiivää, sillii eihän ke-
hoarnrne koristanur rnikään kiilrävä unifrrrr:ru, v:.ran Suo-
rnen arrneijrn kenttäpuku, malli "Riitti ' tai "Cajancler".

Mr-rtta sittenkin niiiclen verhouksien rrlla svkki suomaliri-
nen s1'cliin, kaikesta kurjuuclesta huolirnarra.

Pitkii rnarssi kärsinryksincen oli krpultar ohi ja lepo sckä
h1,vä huolto p1,1'hkivrir ruskrrr piurn tiehensä.

Heinäkuun l. pnä alkoi sitten Moskovan rajalta taisre-
Iujen tie suLlrten erärnairlen kautta runternartornia kohta-

18

6l

loita kohti. Tirisrelu raistelult,r s.,::r, s: ::'-.iii.ri S. K. Salon-
miehen johtirrna I/JR )+ ctcenp.:i: \-;.i relienii atrtoitn-
rne toinen roistarnrne kirikess.r. \-.r::ir.: r'.rirlkttnnen r;tj;t-
kin ;o jäi tarrksemtnc ja tnontct.t r.iiirctie n yiilkeen olirn-
Ine rnarrlrskurtn irlussrl,is€-rn.Li{i:.:::15!slLriss:r Tolvanto-
jiin'een l;ukevln Vernt;utic,c'rt \.i::rii.i

Sieltä herää Inieleer-ri koerlus:-: {!)lr()ksistr.l kttvirl In;rr-
riukuun 2. pnri cletvisrii iretkisli. Ehk,i ne olivat sttlirrr
hulluutta, tnutra sen,riklisiss.i oirrs.:irtctss.r lthrltts ja isiin-
rnaanrakkats sai rekeni.iiin Initf, r'.rin. Ei liatelttr ttrnnon-
ttrskia, ci ennakko;r.tvisrelr.ti.r. r';r.rn ltrotertiin Onnetta-
rcen.

Nielaisin krrrkerln prl.rn kurkusr.rni odottiressitni rehtä-
viini alkanrisiiika;r kello I f .i0. \'iikir;rlurisen riec'lusreltrn

alkarnisen H-hetkeä \'ilrtoesslrni eset.uietrttne välittörnässä
liiheisyt'dessä katselin siihen ilmoitrrtttttneitrr nriehiä t'm-
plirilläni. Näin kireitä ihneirä, ttrijottavia, Irririiän sano-

rnattorniir katseitir, ot:riruista hermosruneistrrrtta, välinpi-



tämätrörnyyttä. Mielessäni aprikoin, olimrneko pähkähirl-
luja 

- 
minä ja toveriniT Parikymrnentä hullua, jotka eh-

kä halusivat tapattira itsensäl Mikä sai meidät tnukaan
rähän leikkiini' Oiirnrneko enää ihrnisiä 

- 
lihaa ia verca

- 
vaiko robottejai' Kiihoittiko rneitä lornan 66ive 

- 
16,1-

kutreliko sankirrimaine vaiko pyhä isänrnaanrakkausko
innosti uhriruturnaan yksi kaikkien ja kaikki yhden puo-
lestar!' Olirnrneko oikukkaan Onnettaren suosikkeja. mur-
ra rniksi sitten tuo jännitn'neis1'ys, tr.rijotrs .ja kuoleman
pelon ilrne silrnissärnmel

Näin edessäni puropahrrsen, joka rauhallisesti polveili
vaaroien välisessä kapeahkossa. laaksossa. Sen paljaiksi ha-
katut rantatöyräät halkoivat suuren erämaan, jonka saa-

rekkeet levittä1'n'ir'ät kuin rnattoinir ylväiden vaarojen
välissä. Atrkean takaa pistiviit silniin pesäkkeiden tr.rm-
mat aukot, jotk:i v;rlkoisessir lurnessir näyttivät epärnää-
räisiltä pel iprrloilta.

Arrnottomasri lähenivät kelloni viisarit sitä hetkeä, iol-
loin meidän tuli rynnätä eteenpäin. Jo kuuluikin raka-
namrne aivln kuin taivas ja maa olisi repe)'r)'n\-t. N'Iahta-
va pauhun porina ja kurnina täytti ilnan Se laskeutui alas
laaksoihin ja kiiri hyökyaarllon tavoin.ylös vaaralra vaaral-
le. Se oli on.rien rykistöpattereiden lähtölaukatsten vhre-
n:iinen kurnu. Sirmassa jo. halkoivat eerreriä arnrnusren
suhisevat parver. Pirrvi parven perässä ne ujelsir'.rr vlit-
semtne fa iskeytyivät vihollisaserniin. Hirveä räjäl.rdr-sren
voima keinutteli maata, nosti puira jurrrineen llös ja pais-
kasi ne jonnekin kuin jämiläisen vahvojen kCsien heittä-
rninä. Hirveä tuli-isku runteli vihollisasemia nlinur,rtti
rninuutin jälkeen.

Tuollaisessa teräsrnyrskyssä ei voi elää kuka.rn. .rjerre-
lin. Sarnanaikaisesti jostain läheiseltä vaaralra kirnmahri
äkäisiä laukauksia, ja suorasuunrauksella arnmurur kranaa-
tit iskeyq'ivär lätkähtäen suurpesäkkeeseen. Toiser niistä
porautuivat pesäkkeen seiniin. roiser taas lensir'är kirn-
mokkeina kuin rulipallor jonnekin keues.

Ser-rrasin tuota hin'eätä kaul'tiniivrelrnää. iokr esiinn i

vastustajamtne asemissa. Kenen irenrttr kesrivir ruollei-
sessa teräsmyrskyssäi' Kuin p.iin,rj,risunen.r elin nuo het-
kec vieläkin.

Sekunti sekr.rnnilta laskin jäljellä oler'.r.r .rik.r.r. jollorn
rneidän vuorornrne tulisi yhq'ä leikkiin. \[irä liihemrnäksi
tuo l.retki tuli sitä jännittyneernrnäksi runsin oloni kär'vän.
Laskin viirneisiä hetkiä i0-i0-10 sekunria...

Vielä viirneinen sihnäys vastapuolen r'.raroihin, jotka
kohosivat kohti taivasta ja joiden huippuja hipoir'.rr rurn-
rnat, täyteläiset pilvet kuin naulittuina niihin.

Vielä sekunti .ia H-hetki rulil Vaisrornaisesri hvppdsim-
rne asemistatr-rrne ja ky1,r1'ssä juosten ryntäsintlne eteen-
päin. Vähäisessä ltunessa, joka kuitenkin upotti aske-
leemrne alla, taapersirnrne eteenpäin. Vieträvä rinne l.rel-

potti ränpirnistärnrne ja vihollisasernissl riehuvr kra-
naartituli antoi jonkinlirisen su<;.ian. Liikkeernrne reip-
paus ja rajuus yllätti itsenikin. Emme olleerklan pelosta
vapisevia ntrhjukoita, vaan täyttä terästä. Pian rärkähdirn-
rne keskellä ei-kenenkiiän-lnaata luikertelevan puron
rörmien suojaan. Hyvinhän se oii tähän asri rnennl't, mat-
ka oli jo puolessa ja laukausttrkaan ei kr.rulunut vastaarn-
rne. Ranratörrnän suojassa htrohotirnrne, ker'äsirnrne het-
ken voimia loppuryntäystä varten. Siinä sarr-rassa jaoirnme
rehtävät itsekullekin, sillä aivan nenärnme edessä olivat jo
erumaiset pesäkkeet. Olisi vain henkäys, kunnes olisimrne
tavoitreessarnrne I

Tiesin, että takanarnrne o.levilta vaaroilta seurattiin toi-
rnintaarnrne ja trrrkkailtiin vastaroirnenpiteitä. Olirrtne
kuin shakkinappuloita, joita näkymätön käsi liikutteli.

Oulankajoki
ja taustalla
Kivakkatunturirr

-#*

Yritl,ksernme täytf i onnistua, olihan tykistötulernrne jrru-

hanut rneille kaiken vahniiksi. Siellä olisi vain l.relvetilli-
nen sekasotkr.r, ei rnitään uluuta.

- 
Eteenpäinl

Yhtenä rniehenä ponnahdimrne ylös ptrrostir .ia vaisto-
rnaisesti painoin konepistoolini liipaisinta. Ånkara rt'tinä
alkoi, jalkaväkiaseet yhtyivät salnassii hetkessä tnoletnrnin
puolih rajuur.r rnyrskyyn. Tykistötr.rlernrne riehuikin jo vi-
l.rollisen taka-asernissa ia sen tykistön tuiiirsetnissa.

Nyt huornasin, että tuli-iskr.rrnne ei ollutkaan tehon-
nut, pesäkkeittensä suojissir oli vihollinen vain kyyröttä-
nyt ja odottanut iuuri tätä hetkeä. Heiräydyimrne rnita-

han kuin n.ryrskyn paiskaarnat kuolleet lehdet. Tajusin it-
seni kaiviruturnassa oltuen lur-rikerroksen sisään.

Kaikki oli tapal.rtunut silrnrinräpä1'ksessä. Olirnrne kuin
tarjotrirnelh, valojuovaluotien helninauhat risteilivät
päitternrne päällä kuin liekehtivä terästnatto. Väliin ne

ryöpyttivät lunta yrnpärillärnrne, tuntuivat raapivan ilke-



t

I

i
I
I

r:

:' .rr'J

\nz
\o!.*
\'o
\e^I

(
I
I

I

I

Asemissa Vermanjoen varrella

än läheltä ja aina iokin niistä sirahtaen porauttri elävään
lihaarnrnekin. Orna tulernrne oli lakannut sarnassa hetkes-
sä, kun olirnme lnaassir. Tärkeintä nyt oli löytää irselleen
jonkinlainen suoja. Makasin hiestä märkänä ohuessa lumi-
kerroksessir. Tunsin herrnoni olevan rrivan ihoni pinnirs-
sa. Jalkojani, kiisiäni ia koko rr.run.ristani ptristatti hirvit-
tävä kuolernan pelko. Tiihänkii loppuisi elärnänii'

Kmtin etsiä jonkinlaista suojaa lumisestr kannokosta.
Mitä n.ruutakaan olisin voinut tehdä! Eteenpäin rneno oli-
si surrirnaista itsernurhair. Ec'lessärnrne, aivan lähietäisyy-
dellä räkätti konetulirrseiden hirveä ryöpPy. Pelastuksen
tietä ei ollut näkyvissä 

- 
oc'lotin il.unettä tapahtuvaksi 

-tai 
- 

jos kestäisirrune pirneän tuloon saakka, niin sen

suojassa ehkä 
- -. 

l\.{11s6x siil.ren olisi vielä pitkä aika,
ennen sitä olisi vihollisen konekiväärituli kirnr.rnnut rnei-
dät kaikki tuonen turnnalle joelle.

Ajar-r kulusta en tienn),t Itritään. Huliunrnylly vain rie-
hui yrnpärillärnrne. Oman q'kistön tulikin jossain katrka-
na kur.rlosti vain jonkinlaiselta taustarnusiikilta.

Läheisyyclessäni en huornannur minkäänlrrista liikettä.
Tunsin vereni hyyr)'vän suonissani ja heikko ajatukseni
kipinöi kolk«rn ajatuksen 

- 
ehkä toverini olikin 1o pyyh-

käisty pois elärnänkirioista?
Ei sentään 

- 
edessäni näin liikettä. Alikersantti Yli-

Pekkala siellä ryörni lurnen sisässä eteenpäin. Hulluksiko

20

hän oli tullut! Metri rretrilrf. :.:,. keski-iiin uljas tovenni
yritti uidir lttmessir liihen.rrn'iksi ;'esikettä' Yritin huutaa
jotlin, rr-rutta kieleni oli ki:i:r s.-..'---rrinut vhdeksi möykyk-

si suussani. Jonkinlrrinen mii'iir:rs r'.rin pääsi, rnutta se-

kin htrkkui iaisteltrn tttel-:.:n r.: ;.rr.rkkeeseen. Yli-Pekka-
la veti itseiiär-r eteenP:iin ki:in rerenhirnosta nälkäinen lu-

de seinähirsien r,älissi.
Lähin pesäke vaikeni herkeksr 

- 
1'11i11 hetkeksi. Oli kai

vyönvaihto. Sarn,rll,r huom-sin kuinka alikersantin käsi

heilahti .1a siitä irtrr.tnrtti r:'lust.r p'rllo. Maaten heitettynä se

sittenkin oli irtonainen kuin koulLrpoian heittärnä koppi.
Matkir oli kuitenkin I'iell ;itkä. jr jossain pesäkkeen lä-

heisy,ydessä tuo pallo 
- 

Inun.rkäsikranaatti 
- 

räiähti'
Sarnalla hetkellä lensi io t,tinenkin "pailo", tnttttl sarnoin

ruloksin.

Jokin intouttti vast;lalr.1.1n vihollisen tuleen, mtttta hei-

koiti suunnartrunrr, sillii ei ollur mitään rr-rerkitystä.

Taivaalla sihisi valounmLrs 
- 

vihreänä lepattaen het-

ken ja sarnmuen kuin eliirnän liekki. Iiisitin, että nyr

ornan tykistiin tuli siirn'isi s;rmalh hetkellä takaisin vihol-
lisaserniin. Se olisi n'rerkkinä \'er'rivq'rnisestärnme takai-

sin. Mitenkähän se onnistuisii' Luissri ia 1'tirnissäni tLrnsin

sittenkin elärnän kipinän lePattitvxn.

Jo jauhoi rykistömrne tuli uudelleen vihollisen xsernis-

sa.- Kirin taikasauvan iskulla lakkasivat sarnalla he*ellä
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j«r aseiticn rr.roskaniskut. Virin rnahrrrr';r jrrinä j.r riijähdvk-
set täyttivät ihnirn. Olirnrne hetkisen kuin lrnt.rutr.rneirl,
mutta helpottava runne pelasrruuisestr. tlinlii srsrrnpadni.
Sictenkin kiiros rykistön pojatl

Ryön.rien, konrirren, lyhyitä syöks1'jä tehden, verään-
nyirnrne takaisin jir jo olirnmekin suojaar';ln puron suo-
jassa. Olirnrneko kaikkii 

- 
olirnrne! Kuolem;rn rn;rjes-

teetti ei olitrtkaan huolinut rneistä ketään. Vlin muurarnir

- 
kolme-neljä oli saanut reiän nahkaansa, rnutra elärnä

oli kuitenkin pysynyt sisällä.
Olirnme villin näköisiä, kuolernanpelosra rnt'kkiä, sillä

jos yritimrne jorain puhua, runtui kr,rin huulemrne olisivat
hitsautuneet kiinni. Omiin aserniin oli vielä vajaan saclan
metrin rnatka nousevaa rinnettä. Ldhetin kolnen rniehen
r1,l.rrnän kokeilernaan onneaan. Siellä ne jo kornpuroivat,
kuin hurnalaisen jtroksuaskelin lähelle ornia aserniarnrne.
Yksikään laukaus ei häirinnyr heidän vetäyrymisrään. Vi-
hollinen kai annrhti heitä, kuinka helppoja rnaaleja he
olisivrrtkaan olleet. Pian kompuroirnrne loputkin ylös pu-
rost;l. prrvessa vetäyryen, tukien niitä rovereira, joilla
kulku oli vrrikeata hi avojensa takia.

Vihollisen asernissa räiskyi ja räjährelil Nyt he saivat
ruorostaan piilotella päitään rotlnkoloissaan. Miltähän se

nyt maistuil Suon.urlainen rykisrii oli vuorostaan kuole-
man tuomarina jr varmaankin oikeudenrnukaisena. Niin

Suomalaisen 6.D:n ioukkolen,
mukana JR 54, eteneminen
Oulankajoelta Vermanjoel le
Jatkosodan alkuaikana

Suomalaisten ja saksalaisten
asemien maastoa Vermanjärven
seudulla. Järven takana
venäläisten asemat.

he nyt varrnaan vapisivat vrstavuoroisesti kuolernan l-rä-

clässä. Ehkä tekivät ristinmerkkejä rintoihinsa elärnänsä
pelastukseksi.

Me pääsirnrne takaisin orniin aserniin 
- 

en ollut sitä
rodeksi uskoa. Täyq,i nipistää itseäärr, tunteakseen elävän-
sä. Sisirnpääni tunki hvvänolon tlrnnc 

- 
iloisuus siitä,

että rxkas elämä sykki sittenkin.
Unelma oli toter.rtunu6 

- 
sn{lpn, jota meiclän jokaisen

äiti oli kehtoirrnrne l.reilurraessaan pieninä ollessarnme,
haaveillut 

- 
emrne olleet kuolleet soclassa 

- 
rne elimme,

vaikka hetki sitten jo niiytti, että kolkuttelirnrne jo ktrole-
man esikartanoissa. Niin korsun lärnrr-rössä elärnä taas ra-
saantui. Tuossir olivat poikani ilrlielävinä: Yli-Pekkala

- 
Kadenius 

- Juopperi - 
Kulju 

- 
Yrjänii yrn.

N1,t ilman vihaa ja kaunrra voin todeta, että sotl on
mielettörnyyttä. Sen hintana olivar ikivanhat isänrnaani
osat nyt rtriskattuina, rnutta 

- 
niin kirottuhan se olisi, jo-

ka ei puolustaisi kotiaan hädän hetkellä.
Yksinpuhelr.rni 

- 
afatusteni kuvastin 

- 
msnnslclsn

rnuistelu ei ole rikosta. Pienikin hetki kunnian tiellä on
suuri 

- 
suoraselkäisten miesren suorittarnar rohkeat teot,

ornan elärnänsä hinnalla, on uljasta rnuistettavira, verrattu-
na joihinkin käpyjen keräiiijriihin.

- 
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ERASTULIKANNAN
MITTAUS TALVISODASSA

TAUNO PIRHONEN

.fyflSfÖN je krrrr.raarinheimin.rien ampumatekniikirssa
esii n§'v krisite "ttrl iker-rtir ", .j«rl la trrrkoi tetaln Ir-tltkair tulia-
sernlstrr tuleniohtopaikkaan. Ellci riittäviin tarkkarr jl
suurirnittlklavirista krrrttrra ole kiit'tettävissä, on tuo nl:.lt-

klr slratrrvar selvillc rnittrrirrn.rllrr. Tällainen rnirtaus v ic
Iuonrrollisesti paljon eikarr, ja siitä saattoi ailteutur tnic-
leenpainuv irr tilantc i tlkin, kutcn kerron serlriulvilssrr.

Krrhrlen kr,r u krrr.r.le n keskeytvn-riittön-r issii taisteh.rissa ol i -

vrrt Kuhrt-rrxr puolustaneet ioukkontrne ltuvenneet v:trsitt
vrihiin ja uupr.rrnuskin lrainoi r:Lsklrrna. Koskir Pielisjärven
Kivivrraran luonrr olivrrt rlistelur kä1'tlinniilliscsti karstrcn
piiiitn'ncet jo vuo.lcn vaihteessrr, sieltri voitiin irroitrrr,r
voirniir ttrkerniurn horjr-rvira Kuhrnon rintltnlrr. Eversti-
Iuutnrrntti E. Rr,urrsrrlon kolnentiunrr Er.P 12, j«lssr-L prrlve-

Tu lenjohtopaikalta
pidetään silmällä
vihollisen liikehtimistä

JLh.

lin, sai tarlunikr.trn lrrP11l1., kriskvn liihteii Inrrrssille Kuh-
lnoon.

Seurirsi rlskirs korpir'.re-11Lis. iokrr eriniiisten vaiheirlen
jälkeen päätq'i parin p.iii'.in pcr.isrii Oulun läänin ptrolcl-
le, mutta vain alka;rkseen iri.1,, ilLr(lellccn. Täten suoritet-
tu lnrrrssi oli kovin r;lsttr.rtrut p.ir.rljrx»rre, ntrkkttminen-
kin kun oli iiiänvt r'ähiiiseksi. ::r.:rr.. sit.i ci ttt't ruttrrnttt
surkr.rtellrr. Hiihtiicr-r jl r.rsk.rit.r ,:irKr, rit.r kisk<;cn p:rintrt-
tiin yiitii virsten uu,lelleen k,rr1.c.11. Oii kiirc. sillii Ktrh-
mon 

- 
Nurrneksen rnailnrict:i ctencr.it rihoilisct rviin-

rtivät rnetri metriltä eteenpiiin. OIrt.rr j,,.rk,rt rekiviir sit-
keää vastarintaa Sirunl)iin'en Lr.rei.rlt.i.ii.i. i, rss.r s.rittrtrlc
niih in ytrteycler-r. 

- 
Vil-rcloi r-rkin,r1k, ri rr ni.r rtt.r helrn i kLrtrn

alussir virkiinttra .ja Kuhmon mottit.rists1i: kehirrrii.
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Er.P 12:n kranaatinheirinjoukkueen jotrr.rjln.r roirni
vänrikki Simo Kähäri ja tähän joukkueeseen olin r;unrni_
kuun altrssa jourunut räyclennysmiehenä puhelinmiel-ren
vakanssille. Työ osoittautr.ri niin vai[-rtelevaki. errei rnuura
ajankulua kaivannutkaan.

Kr.rhmon 
- 

Nurmeksen rnaanriestä noin j00 nt Lr.re-
lahteen päin oli parinsadan rnerrin levr.inen hrrjrnne jl
sen eteläpr-rolelle aserimrne kolrne Sl inrnr lreirinrärnrne
tuliirsemaan. Sirä illan härnärn-essä r'irlmisrelr:ress.r ei ollur
aikaa kiinnittää [rtrorniora viholliseen. rnurr.r kun vii pirne-
ni, alkoi harjun takaa näkyä rulen kaj;rsmst;r. Selvisi. että
siellä oli naapurin eteenryrinnern' rukikohr;r. har.uistir teh-
tyjä rnajoja ja useita kyrnrneniä rniehiä. paikalla lienee
äskettäin suoritetru vodkan jakelu, kosk.r kalerit olivar
leiriileen syryrräneet valtavnt kelohonkanuotior, jr niiden
yrnpäriliä pidettiin kovanlaista mekastusta.

Vain l.retken kesti rnatkan laskerninen ja suunnan rnää-
räärninen. Heti sen jälkeen satakunra kranalttiir rnuutti
tuon tukikohdan elän.rän vallan roisenlaiseksi. 

- 
Er.p

12:n apr.r alkoi vaikurtaa kohta alkuunsa, ja tuskinprr naa-
purit olivar aavisraneet, että .juuri rr.rolta tiettöruältä kor-
pisuunnalta oli saapunr-rt kokonarinen joukkoyksikkö hei-
dän remuavan tukikohransa ereen. Yllätys oli täydellinen.
Tästä tul-rotr.rsta tukikohdasta m uoc.lostui sitten tulenj oh to-
paikka n:o l. Maasto laski siitä loivasti suolle ja näky-
r-r'r's varsinaisiin vihoiiisaserniin parani runruvasri. Täsrä
peikrrstir johdettiinkin sitternrnin tulra helrr.rikLrun 7. päi-
r'än tienoille saerkka, kiväärikornppanioiden rl-rurenraessil
morria pala ptrlalti.

Nlorin pier.rentyessä ruli ajankohtaiseksi r.ruden tulen-
johtopaikln perustatninen. Eräänä aarnuna antoikin in-
nokas johrajarrune käskyn tulikannan rnittaarnisesra tuli-
asemasta uureen rulenjohtopaikkaan. Hän anroi kornpas-

3

Asemia ja*- , korsula
- Kuhmon

" Saunajärvellä
r;*d \ Y Talvisodassa

sisuunnan .la rnääräsi kersantri Eero Hämäläisen mittaus-
ryhmän johtajaksi, fonka jälkeen työhön käytiin vallan
rauhanajan rnalliin.

Härnäläisen tieclusteltua vapaaehtöista rniestä suunca-
viittamieheksi olin vaivihkaa näkevinäni, rniten koko
ryhrnän katseet ikäänkuin nauliinrr.rivirt minuun, jokr.. olin
viirneksi tullut joukkueeseen. Ja tiesinhän rninä, että uu.
delta rniel.reltä oclotetaan joitakin tekoja, ennenkuin hä-
net todella hyväksytään joukkoon. Iln.roittauduin tchtä-
vään, jossa tulin sarnalla olerniran ikäänkuin tunnustelija-

Sain kainalooni kyrnrnenkunta suksisauvan urirririsra,
punavalkovärillä rnaalattLra seivästä, sarnanlaisie, joira
TVH:n tiernestarit käyttävät, ripustin pysrykorvirn olan
yli selkääni ja lähdin liikkeelle. Taisteluvalmitrteni ei olh-rt
kel.ruttava, mikäli tulisin yllätetyksi, ja tärä toclella uunloi-
Iinkin, koska tiesin rinrarnalinjan vielä epävannaksi.
Kenties toisetkin ajattelivat samoin, ainakin lähröpaikalla
vallitsi syvä hiljaisuus. )0 rnetrin pitLrista rnirtrrvrrijerirr
tnukana laahlten oli saatu rnatkaa rnitatuksi jo ehkä i00
rnetriä, kun saavuttiin jonkin harjanteen päälle. Siinä rar-
kistettiin suunta .ja koottiin nuo kirjokepit tirars kainaloo-
ni. Mielessäni epäilin hieuran rnäenlaskun onnistumista,
rnutta en rohjennut lausua tästä rnitään.

Maasto näytti trll.raalla olevan tiheän alikasvr-rllisuuclen
peitossa, nlutta sain erään korkearnrnan puun strr-rnnaksi .ja
kdskyn asettaa kirj«rkeppini sen viereen. Laskea hurnautin
keppikuorrnineni alas, vannistettu kivääri sclässä, ja saa-

vutin rnerkiksi annetun puun hetirniten. Muttt siihen
rar.rhanajan rnittaus sitten päättyikin, kun sukseni pysäh-
tyivät suuren, kartrrneen hongan viereen ja sen oikealta
puolen näin kohnen valppaan 1a pälyilevän silnäpirrin tä-
l.rystelevän rninua ja kirjavaa kuorrnaani. Miehillä oli
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päällään likaiset lumiprrvr.rt, .joten luulin heitä alLrksi
omiksi. Irse <;lin kylläkin puettu ruskeaan, sk-malliseen
sarkrrtakkiin, ainoina valkoisina rnerkkeinä "korpin" nat-
sat olknlapuissa, jotka olin saanur aikaisemmasta yksikös-
täni.

Lrckin äkkiä keppikr.rorrnani pysryyn hangelle ja rökkä-
sin suksisauvat n«rjirlleen honkaa vastaan kysyen samalla
karskilla sotilaan riänellä:

- 
Mitä rniehiii re oletre! 

- 
§{1116x vasrarsra ei tullut.

Nyt olivat joka tapauksessa käteni vapaina ja kiväiiri
yhä olan yli selässä. Lähin rnies, joka makasi lurnipoter«rs-
saan oli minrsta vain -J rnerrin päässä, toiset aivan vieri
vieressä hänen luonaan, kr-rn hän alkoi varovasri kääntyä
minuun päin. Toiset sensiiaan eivät liikahraneerkaan,
vaikka seurasivat edelleen valppaina edesottarnuksiani.
Tällöin ikiiänkuin haval'rduin. Ternpaisin äkillisellä liik-
keellä kiväärin selästäni ja löin sarnanaikaisesti rnaihin
tuon kelohongan viereen. Juuri kun olin rnaahan kaatu-
massa, ensiksi mirinitun kaverin vintofka laukesi ja hon-
gan päällä olleeseen lurninietokseen tuli sievä reikä. Ta-
jusin, että rnaassahan oli sota, jolloin riruhanaian rnirter.rs
ei enää käynyt päinsä.

Maahan heittäyty'essäni olin sotkeutunut suksiini. Jol-
lain tavoin sain ne kuitenkin potkituiksi jaloistani, sa-
rnallir kun pysyttelin iunptunavalmiina. Amrnutuksi tule-
mista en tosin niinkään pelännyt, kun välissärnrne oli ai-
van kuin rnuurina tuo kaatunut, lurninen honka. Piclin
vain huolta, ettei sen 1'1i kurkisteila. Käsikrirntratit htroles-
tr.rttivirt minua sen sijaan sitäkin enernmän. Itselläni ei
niitä ollut, vaan eipä tlrntunut olevan naapureillakaan sii-
tä päätellen, etteivät l.re sellaisia nyr käyrräneer.

Pelkäsin myös rnäelle jääneiden toverieni puolesta. Jos
he laskettaisivat rinnettä alas yhtä huolettornina kuin rni-
nä, tekisivät nuo Lolme kiväärirniestä heistä nopean lo-
pun. Mr.rtta ehkäpä heitä pidänäisi tuo kuulemansa yksi-
näinen laukaus. Myiihernrnin he kertoivackin luulleensa
rninun tulleen arnrnuttrksi.

Harrnitti, ettei rninua iirnpunut vanja tullut ecles katso-
rnairn rnukarnas vannaa saalistansa, jrr niinpä aioin val-
rnistautua poislähtöön. Hiljakseen kaadoin suksella kep-
pini kumoon, kr.rn en halunnut jättää niitä rnokomiile
"rnykille" miehille. Sarnaila ajattelin, että nyt varrnairn jo-
trkin tapahtuu. 

- 
Ei tapahtunut mitäänl 

- Ja minii
nloitin todellisen ryörnin.risharjoittrksen,jota en koskaar.r
tule unohtamaan. Metrin vrrhvuisesstr kinoksessa kävi
noin )0 metrin pituisen matkan ryörnirninen ja matelerni-
nen voimille, etenkin kun se oli tehtävä suksislrtrvoj,r,
suksia ja kirjokeppejä mr.rkana raahaten ja arnpurnaval-
rnir.rden säilyträrniseksi jalat edellä, takaperin. Maastokin
oli melko avointa ja osittair-r nolrsevaa, kunnes kptrlra
pääsin kuolleeseen kulmaan jr voin noustzr suksille.

Vihdoin saavuin krnrrnineni takaisin sen mäen päälle,
jolra niin hr-rolerromasti olin lmkettanr.rr noiden kolnren
kiväärirniel.ren eteen. Mäell1i ei ollut ketään, ei ornia
enempää kuin vihaisia pyssymiehiäkään ja jatkoin kaikes-
sa rauhassa hiihtoani rnitattuur larua pitkin telralle, ja raas

oli kivääri rennosti 1,li olan seikääni ripustettuna. Perillä
oli jo "analyysi" valrniina. Minut oli joko trnmurtu t.ri
olin jäänyr vangiksi. Selostin tilanteen ja kokemani seik-
kailun, mutta esimieheni oli silloin sellainen herra .ja hi-
dalgo, ettei hän oikein ottanut r.rskoakseen sanojani, vaan
kuittasi jutun lausumalll lakoonisesti: Maasto on vapaa
vihollisista, se on tiedusrelun tulosl Mintra tuo larselma
hieman harrnitti, joten en voinut olla vastaarnatra: "Herra

vänrikki voi halutessaan kliyciä asian tarkistarnrusa. Näitä
samoja latuja pitkin sinne varsin helposti pääsee." 

- 
En
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riedä mistä syystä hän ei rnitään tarkistusrnatkaa tehnyt,
rnutta katseltuaan trrrketnmin märkiä vaatteitani lienee
luottrnrrt kertornukseeni.

Aikaa kului, kokonainen vttorokausi hupeni, kunnes
asia otettiin uudelleen esille, rnutta n)'ttemmin viisastu-
neina huornattavasti Varovaisemtnin. Mairstoa tarkastel-
tiin ensin huolellisesri ja senjälkeen lähclin kuin oppaana
ensimmäisenä liikkeelle. Varovasti lähestlttiin sitä paik-
kaa, jossa eilen olin kohdannut nuo kohne vanjaa. Yöllä
olivar kuirenkin kiväärikomppaniat hyökänneet juuri täs-

sä kohdassa, jl kohtaamani viholliset makirsivat kaatunei-
na poteroissairn. NIinua arnpuneen rniehen tunsin vielä
vainajanakin.

Toisen päivän iltahärnärissä oli tulikanta rnitattu perille
saakka. Olirnrne kers;rntti Härnäläisen kanssa juuri tarkis-
tarnassa suuntakehän hrkernirr jr kuin sallirnr.rksen käs§'s-
tä kohotinune päämme vhtrrikra, kun l.rarhaluoti viuhahti
siinä kohdassa, rnissä piiärnn're olivat sekuntia aikaisern-
min olleet. Katsoirnrne hölrnisn'neinä toisiarnme ja tote-
simrne, että tulikannan piiätepisreestä oli vähällä muo-
dostua myös elämämme päätepiste. Nlinullehan se oli j<r

toinen kerta, enkä koska,rn srl.l rnielestäni niitä tumrnia
silrniä, jotka katsoivat minur tähräimen liipi, liioin en
runohda kauni ita kirjokeppejän i.

Joka tapaukessa saatiin rulikrnr;r rr,rleniohtopaikkaan
n:o 2 rnitatuksi.

t
t
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TOIVO SAARINEN

toista

tilaisuutta
ei tullut

ELETTIIN kevättalvea 19-i4. Sora oli jarkunut jo rnelkein
kolme vuotta, eikä sen päättyrninen rinakairn ettrlinjan
joukoissa palvelevalle ollur vieläkäiir.r näl«'r'issä.

JR 5, jonka viidennessä kornpp:rnirss.r palvelin lääkin-
täaliupseerina, oli hyökkä\'skesän aikana edennyt l.rr.ro-

mattavan pitkälle.. Karjalan kannakell'r, siirretrl, sirren
etenetnään kohti Aänislinnaa, mtrurerru .jälleen suuntaa ja
monien taisteh-rjen, kotrkkausten ja korpivaellusten jäl-
keen päättynyt Murrrrnannin rrrdllll olevan Miraselän
asernakylän laitatrn. Vihollinen aloirri kuitenkin vuoden-
vaihteessa voirnakkaan vastahvrikkävksen Krivillä ja vie-
lä vaadictiin koettaviksi pirkälliset, ankarat ja uhreja vaa-
tivat taistelut, ennenkuin vasrirhliikkävs oli lopullisesti
torjuttu, lin.jar vakturerrrr jr voiriin .iloiit:ra vihanpito ase-
masodan rnuodossa.

Tuota vihanpitoa, tirrkka-an.rpujineen ja väkivalraisine
tiedusteluineen, jorka olivar niin or:rinaisia asernasodalle,
oli kohcialtiunrne jarkunut aina vuoden 19i,i loppupäiviin
asti. Tappioita oli kärsirty, rnurrir virrrnarn niitä rnyös oli
aiheutertu viholliselle.

Rykmenttirnrne, tiri tarkelnrnin sanoftuna sen roinen
pataljoona sai vierrää joulLrn-i.i Karhumäessä ja senjäl-
keen oli edessä n. 100-120 krn l.riihtornarssi Äänisnie-
men Kuusirantaan. Perille pääsryärnrne rnajoittrirnrne vi-
hollisen autioiksi jättärniin taloihin, jotka olivat kylrr-ril-
län. Erädseen taloon rneitä rnajoitrui lääkintäryhrnä,
pst.ryl'rrnä, asealiupseeri ja lähettialiupseeri. Komenropor-
ras rnajoittui jonkun rnrtkan päähän ja joukkueet ornille
tahoilleen. Jo osittain prrrerun trlkorarkennuksen seinäsrä
saimme polttopuuta .jrr niin sirimrne tulen tuvan valtavaan
uuniin ja voirnrne .rsettua taloksi. Pojar varasivat kilvan
makuupaikkoja ur.rnin päältä, ja taisi siinä synryä pienrä
riitaakin, mutta lopptrtr.rlos oli se, ettii kun aarnulla herä-
simrne, kaikki rnakasivar larrialla alusvaatteillaan iLnan

Seliluksiä:

-J-

laikka. iohon moo'tfori-'ketkka figsakö;
rraikka. iohon rniohet
'kareli"år
haiJ<La. iosta klniofltaia
'serrait'taFahtimia '
rooltorikelkan neitli

Vihol I isen moottori kelkka
retkeili Äänisettä ja

pistäytyi suomalaisten
hallussa olevalla Äänisniemeliä

peitteitä, toiset jopa ihnarn paitaakin. Niin kuurnaksi tuii
tuo valtirva kivikasa, kun sitä koko illan lärnrnitimme.
Aarnulla Iiihclin tuttrsttrInaan ympäristöi)n.

Miten vapaalta elän'rä tuntuika4n pitkien asernasota-
vuosien jälkeen. Vihollinen oli kaLrkanr, laajan Äänisjär-
ven itärannalla. Ei tarvinnnt kulkea kurnarassa, kuten
etulinjan taisteluhaudoissa, ei kuuiunut laukauksia eikä
kranaattien riijähdyksiä. Koko sodan a.ian olin kärsinyt sii-
tä, että ei ollut rnetsästysmahdollisuLrksia. Eihän riista
viil.rtynyt aivan linjojen läheis1'ydessä ja toisaalta etuiinjan
varallaolo vei ajan. Mtrttrr nyr oli sekin rnirhclollisr.rus tui-
Iut.

Suunnistir.r kohti lähintä tnetsää tutuksi tr.rllut "Ukko

Pekka" seldssäni ja pian rapasin teeriparrven, josta rnintrn
onnistui pienen seurailun ja rakaa-ajon jälkeen pudottaa
kolne urosta. Tyyryväisenä palailin takaisin, rnutta tyllty-
väisyys loppui saapuessani rnajoitusalueen tielle, jossa

kornppanian päällikkö, kapteeni Hennola tuli virstitxni.
Sain tietää, että kornppaniir oli lähten1,t linnoitustiiil.rin,
jossa rninun olisi pitänyt ollr rnukana ja kaiken lisäksi
sain kuulla, että rninulla ei «>llut oikeutta rnetsiistää ilman
Iupaa. Nolo tilirnne. Minut oli tavattu oikein "rysiin pääl-
tä", jossa selirykset olivart turhix.

Yritin selviyryä pälkähäsrä tarjoarnalla seralistani, rtruttt
kapteeni Hermola ei aluksi suostunut. Olin'rrne io crol-
tnassa, kun hän lopulta py'ysi yhrä teertä, jonka heti ennoir.r
ja niin erosimnre. Illirlla srrir-r kutsun sirirpua korncntt4rli-
kalle. Hiernan ristiriitaisin tuntein arstuin kompp:rtriln
pääliikön toin.tistoon, n.rtrtta siellä olikin varattuna rninttl-
le iloinen yllät1's. Kornppanian päällikkö ojensi rnintrlle
rnetsäsq'slr.rvan, varoittaen kuirenkir-r n-rrrhcloilisista tnetsis-
sä liikkuvisra clesrrnteista. Annettuani vakuutuksen, että
eivät ne ainakaan rninua eläviinä saa, sain poistua i* q'yr)'-
väisenä kävin sinä iltrnir nukkurnzran.
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Äänisellä vallattu venäläinen
moottorikelkka el i läikkö

Oli s_itten kireä prrkkasaarnu. Piiivii oli vaalennut tyyne-
nä ja Aänisen ulappa oli ohuen pakkiuusvirn peirtärnä.
Usvaa ei kuitenkaan ollr.rt aivrn lähellä rantoia, jossa nä-
kyvl,ys oli erinornainen. Hiihtelin jiilleen jo turtriksi kiiy'-
neillä eräladuillani. Onnisruin pudortarnaan tam kaksi
teerikukkoa ja jätin ne laclun varteen oksalle iäähq'rnään
rarkoitukselir ottarl ne palutunatknlla. S,rarvuin lopulta Aä-
nisen rantaan pienelle kallioniernekkeelle, josta laaja us-
van peittärnä trlappa arvautui eteeni. Siinä sauvoihin nojir-
ten katselin ja kuuntelin naurtien rä1'sin sien'rruksin raik-
kaasta talvi-ilrnastir. Kaivoin trrskustani Tyiirnies-laati-
kon jrr panin ttrpakirksi. Ihirnira tärnii vrrpntrs, kun viholli-
nenkin oli niin katrkana. Muttr ei se niin kaukanl ollr.rt-
kaan.

Usvan peiträrniiltä ulapalta alkoi kurrlua voimakas
tnoottorin ft,rinii, j«rka liihcr.ri nopeasri. Painatrcluin han-
keen pienen juurakon taraksc jl hetken kuluttua ilrnesn'i
usvrln seAsta virlkoiseksi nraalattu mtxrttorikelkka, joka tLr-

li suoraan kohti. Lurni ptilysi yhtenä suihkuna koneen
prrässä sen kaurrtlessa oikealla oleviurn pieneen Lrhriek-
keeseen, hilienräessii viruhtia ja lopulta p)'s.ihtyen n

90-l 00 rnetrin piiähän irsemapaikastirni. Suuntirsin "Uk-

ko Pekkani" kol.rti rnoottorikelkkaa, otin h1'viin tr.ren

rrseelleni, ;roistin vrurnistirnen ja jäin rxlottarnlan ll'ritii tLr-

leman pitiiä.
Lopulta rr-rcxrttorikelkan <lvi avaurtri ja ulos krimpi kaksi

valkoisiin turkkeihin pukeutr.uruttrr rr.riestii, jotkr herken
keskusteltuairn lähtivät kiivelemiiiir.r rrrntra kohclen.

Päiistyään kelkasta n i0 rnetrin päähän he pysähq'ivät
tals, kliv«rivat karttrrlauktrstaan iotirin papereita jri alkoi-
vat tutkia niitii. Otin toisen valkoturkkisen jyvälle, tiihtä-
sin l.ruolellisesti ja kiristin liipaisinta.

Mielessäni olin tehnyt sutrnnitelruirn, että kun keradan
toisen ensirnrnäiseilä laukauksella, lähtee jiiljeile jäänyt
ehkä juoksernaan kohti rnoottorikelkkair. Jos niin tapah-
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tuu, en yritäkään anlpua jtxrksusr.r. r'.i.rn suuntaan heti
avonaiseen oviar.rkkoon ja lrrukrrisen siiioin. kun juoksija
astr.rtr siitii sisä1in.

En vieläkään käsitä, rnikä piclärri sornreeni kiristärnästä
liipaisinta liiaksi 

- 
tai oikeastirrrn t.:.rpceksi. Vaisto kuis-

kasi kaiken aikaa, että ne ovat vihoilisi.r. Jrirki puolestaan
varoitti, että Ääniselläl.rän pirrrioi on'ii.ikin prrtioira vihol-
liselta vallatuilla rnoottorikelkoill;r j.i Ininkii rikoksen
teetkään, jos arnrnut ornia rniehiä.

Järki voitti ja irroitin sorttteni irip.iisimelta 1'rittäen
kuulla pul-retta tai saaclir .jotakin \';lni'it..:tr.1 .rsiran. Ptthetta
ei kuitenktrar-r kuulunut, viristo s.rn,ri ;.rtkuvasri, että ne

ovat viholisia, ja niin otin roiscn i.il,ecn ilviille ja aloin
pair.raa iiipaisinta.

Mutta ei. Jälleen irroitin sonttenr irii-.risimelt;r j'r jon-

kr.rn tjan kr.rluttr,tr mieher liihrir'.ir s.ilciem.i.in kohti ko-
nettirrrn. Vielä kerrln olin §iihlll.i i.,..x.itsr,r lrliesten ilsttl-
essir oviirukosta sisään. Inurr.r rici,i serr.in t.irin sen teke-
rnättä.

Hetker-r kuluttua tt't«-rottori .iik,,r ivristl. ihnapotkuri
pyöriä yhii kiihtyvälli vaLrh.'liii.t. In()oirorikelkka nyrkähti
liikkeelle, kirartoi l.rirrrrrsri j;r h.iipr i Iis.iten vrtthtiaan Aä-

nisen ttlirl'ran Llsvi.uln.

Kun koneen iiiini oli hiiipvrrvr. heitin kiviiärin selkääni
ja lähclin hiihtämään p;rik.rlle. ioss.r n'riehet olivirt seist-r-

neet. En ollut lainkrrrrr.r hiirnrniistvnvt liil'täessäni veniiläi-
sen tupaktrnnrttsirn hrugelr.1. rllutt;l tirräpräitä tuli lasketel-

luksi niin paljon. ettii jos jokLr olisi kurrllut, niin l.ruilLrksi

varrnilrln olisi pälitelllt.
Hiliaisenir poikana hiihrelin kärnpille. Teeret eivät nyr

ki innostaneet. Si n r-re i iiti n I irdtrn vrrrreen tnole Intnat airtn tt l-

la arr-rputnanikin. Mirä ne nvt teeret ovlrt sotilaalle vihol-
lisen rnoott«lrikelkan rinnalla. Tein päätiikseni, että ios
vielä ttrlee satnanlainen tilaistrus, niin arnlnnn vxrln;tsti
Muttir sitä toista tilrrisur.rtta ei rtrllutkaern.



ARVO SEPPINEN

ELÄMÄ varsinkin sodan aikana on sellaista, että ihrninen
voi elää elärnänsä jännittävirnrnät hetket itse sitä tietärnät-
tä. Hän voi joutua "jyvän päälle" ja elii hetkiä, joista
vain sihnänräpäys erottaa hänet kuolernasta, aavistalnarta
itse tästä rnitään. Useimrnin tällaiset hetket jäävät ihmi-
seltä kokonaan tietärnättä, Inutta joskus ne rnerkillisen
sattixnan tai tapaarnisen kautta tulevat ihni. Tärnä on sitä
kohtalon tai satttunan leikkiä, joka saa hänen askeleensa
"sopirnaan" niin hyvin, ettei hän jää katolta putoavan tii-
liskiven alle, tai se saa hänet tapaarnaan hyvän ystävän
suurkaupungissa, rnääräryssä kadun risteyksessä, vaikka
hänellä ei ollut ystävän siellä olosta hannaata aavistulttr.

Joskus noin 2[J vr.rotta sitten sattui jotain tällaista rninulle-
kin. Silloin oli hehnikuun 20. päivän tienoiila 19-i0
rneistä Hurnaljoen patterien rniel.ristä tullut "jalkarnie-

hiä", ja pääasiassa tästä joukosta oli sitten Saarenpäzissä
rnuodostet[u Häyrysen pataljoona eli H-pataljoona.

Olihan tuo Saarenpää, ernäpatteri, ollut jo tuttlr ennes-
tänkin, sillä sinne oli kornennetru käyrnään eri tehtävis-
sä silloin tällöin. Mtrtta nyt ei "ylhäältä" kartsoen rneitä
siellä tarvittu ja 22.2. iltirna rne saiin.rrnekin sitten käskyn
aloittaa hiihdon jonnekin, josta pataljoonan alirnmassa
portaassa ei sen lähernpää tiedetq'- vain sopivan verran
ja tallä, kertaa se "sopivan verran oli kornentr>: "Hiihtäen

- - 
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Jotain on nyt konekivaäiln lyvållä

Kon-tcnnrrkscn hcnki i11 suksicn liukkLrus vcivät rneiclät

Pitkin KoivLrsrr.rrta Htttiiliin. P.rr.rl.rn je Eisrilän katrtta
TiLrri in, josta pllllxlllrrrrn .rrtrrtrLrtriin ()rnietltrlre puolcllc'
Koiviston kaul-pelrrrr suunt.riln. karrppxllp. ioka vielli «>is-

srrtriiiviinii oli olItrt ortricr-t IrtroIusrcttlvlurir.
Åjrrt olivrrr nreillc viirrtr l..iivurii lttLr.rtturtcct yhli ah'

trr;rrttrniksi, ja siksi 'I'iurin 
Petrcricn tLrlikin soi korvis-.

siunmc curcclliscn srrrurtticlisenii. 
- - 

Kk.ehkioi.len
vcro ci pircmnriin piiiillc ollut niinkiiiin hclppor, .ia siksi
ol iv rrrk in P:r itrrntnre Iniirki nii Tirrri i n eh tiessiinr n-rc.

[rnrmc «rikcrrstarrn ollcer Tiurir-r [ratrcrcilllt, vltan scu sirx-

rcn kiirjcssii, j<>ssa p116gsi6 sijeitsivat, ja joh<,n kiivi sopi-
vilsti hikciirnntc hrrihrltrttava ttruli. Errntc chrineen paljon
vanhcnturtkrtrur, kun jo liihrlimrnc utrrlcllccrr liikkccllc vli
sirll)rcn Pi iserrrcn [rturlclle, josre krrtrlui hrrrvrrhkol kivri:iri-
tuIt.r.

J<>trkkLrccnj«rhtrrje, viinrikki Tclcgin piti lylryen puhut-
te ltrn rvhrnlrcillc ()Pirst.rur) niirnii sittcn ,rsctrtiin. Konc-
kiviiiirir irscrettiin ll^senriin pcilon laitrrirn, jor-rkrr,ticlat rc-
vi tt i i n nr;rrrrli ksi .ulr l.Lr m;rsckrori n lcvcr-rtiint iscksi.

\/illrllisrr ci niikvnvr, cllci nrcnnvt i.liinPuoleiscn rlr-r-
nrrn hrrrjrrnteellc k.rtsornrr;rn, jolloin niikvi yiiiillii rrlur-ltll-
rnie vrrlkoiscksi kalkitrtrja trrnkkcjrr. Hurjannc ttli <>rnicn

jv.rnicstcn nrichin'kscssii. Ilruttrl rantrn'irvalla oli viholli-
rrcr.r.Lscntiss;t. Kortekiviiiirit olir':it sircrl ktrirl r'.Lrrtlisrtts-

lLscnr iss.i ort-ticn rtscrllic rt tltkltt-tlt.
Siirii rijstii ci voi P;rljlvlliiI:ur srur()il. ()li vain hrrrv:rhkoa

tLrlt,r. jokin sclirriimiiriin lrrruro, picnen n'ri)kin prrlo ja ja-

n(). ntuttir crrncn k,rikkc,r kvlrniiiil [):tri lrlrrtvt)ittttnttrt.t
victiin viillii olritscnrnrc jonnckin, j;r sitrcn rrrunrrlla siir-rii

kc)lo P111;lili11tr.lcn nr.rrssa tLrli iiihtir. Jr'.rtriesrcn hiihrlctrvii
ohi rnt kiiiinsirnrnc rrhkior torsinlriiin i;r hiihdirnnrc jiiällc.

.f ok.rincn lokir rullsi rt.t:risent;rr raikkrr jollrr oli krrrtta, ci
t.Lrvinnut .rn.rillrr. n.rinnc k()rnrnto llrir-irrs vci. Sttuntlrne
oli Siikki jiin'i VrrpLrrinlrrlr.ler.r l:inrisellri l.tr«rlclle, vaikkrr
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ruostir nriiiiriin|iiiistii ci ;LrrrnLrhiinriiriir-r jrr r,rsvan trrkie nti-
tiiän niikvrrvtkiirin Jiii.ikcntrri oli r'.rin srrkscnlrrtr.r),r r.ivnn.i.
Kencn hiihriin.riii nc k.Likkr olivat, sirii e i viirncrser.tii 1.1,-

rukk,rnrr" rrhkioir.r vcriivii kk.joukkue tictrnvt. Mrrrssi oli
l.itkii jrr viisltriivii. sill;i keli oli httot.to.

Ensi rrlussa ei trr[)irh tunr.rt nririiiin. r'eikkrr Inrrhrl<tllisuuk-
sia trrpaltrun-risiin olisi oilrrt. T.rrvitr.risrin r,rin lr,rri
trnkkirr teikkLr r ksi lcntokonc, hrivirtiijii. niitt «tlisimmc
kaikki "metrrlen.r". sillii evojiiiillii ei ,rllirt tt-tuut.r stt,,j.t.t

kuin ,tvanro, jos scn ptrtrkolla srrisi k.rir crrcttrksi.

Jossekin klukrutir hriiinriitti I{rr,rnri i.r jossekin vielii
krruerr-t;rrnrr Vesi kkasarri. H i i h.l inr nr( r i r :r-reis i nii. f '.rkan 

rr-

piiin ci <.rnncksi näkvnvt kcrii,in. \.ikrrrls p.rr:rr-ri silloirr
rrilliiin, niin cttii etlessii niikr i ,rtr:.: :rLr:'.:.tr.i pirk.i k.tr,tr'.r,t-
r-ri. Sitten oli trras eclcssii.tttkc.rt.r r.i.irix<il.i. Itlutt.I scrt t;l-
klna oli jr.rt;rin tttusterr joirkk,,.r. Kr:.r::.i:r :tc ,,1ir'.rtk,r;rn/
Elnrnc ricr-rr-rccr, crtii s:rrrrcn|..i.ii,ir:c: ., :l..rrl.riscr" oli-
vet viillii hekin jiirtiint't'r nkkinr.', .: ::r..,.::-.iricr "j.rlka-

ntiehiksi ja hiihtiviir nr t c.ir.,.r:::::-.( i.,::t.i.tn stl[lnti1ri.
He <>livar sivrttttt;tnecr ,ISerIt.uit::-.( , i :: :':::.iqt.less.i 

- -Mrrtra ktrk;r hiipp1111 on hcitt.ir',: ::t-'.1:rc-lins.t yiiiillc: Jrr
enriis kuk:1 kok«rnaiscn S.tirtt.i.r -:t:rllut: jo on t:it'n nvr
olla hullu nties, kurl hcitt.i.i :ritt::-. ,i)(it rrt.i.iriin ttrpakkiul
TLurllrrkin ou viclii rtrPilili.1., s.inr., ::t.i:ir:i: No, voi hclskur-
ri, j«rprr setttril

Mcillii oli rnLrkrrnrr rrltkiot. r'.rikk.r rrukarrrkin, ia Iriihin
stlpi 6,,t',,ra" 

- -Ttrollrrlr:r mics hiihriiii l.oikki k.rrrn'rtrruirtttnc. settttt'toi-
scstrr kolrtlasta, nrissii ker;u on ,rhuit-t. Arkrillcn, piilvil-
lcn hiin hiihtiiii. Ej l,rsiihJi kitllrsrrr. ci krisls'stii, kar-
kurrn vrrin Pvrkii. KutrltLu i.tttut,r: Orrrrkrr;r sclviiii. ntikii
on se rnicsl .|oku hiihriiri [.criiiin Krrrkulrrincn vilkrriscc'
sivtrllcen j,r srr,r s,rrrassrr luo.lin molerttpicn prtskiensrr liipi

- 
prsiihtvv jrr jiiii ;iiiille pitkiillccn. Sclviiiii. crtii hiir.r on

srrornalrrisi:r. rnr.rttrl ci meir'liin joukoist,r. Ekst'rrvr liihetti,

j
{

J

*



joka on Iuullut rneitä viholliseksi! Hänet otetaan rnukaan.
Tupakoiden keräärninen ja tärnä välikohtaus on har-

ventanut eräisyl,ksiä niin, että rne viimeiset, kahden kk:n
rniehet, olernne jo aivan erillään muista. Td,yryy kiirehtiä!

Mutt;l rnitä tr.rolla tapahtuui'l Oikealle on sumusta il-
rnesrynyt r1'hrnän verran rniehiä. Kk.rniehiä näkyvät ole-
van hekin, rnutta rnistä porukasta, eivät ainakaan rnei-
dänl' Kiire niilläkin näkr'1' olevan. Vetävät ahkionsa vä-
häisen järuhrnun taakse ja käyvät aserniin. Mitä hittoal
Ne kääntävät "torrakkrrnsa" rneitä kohdenl Meille jää ar-
voitukseksi koko r1'hnlCn "nranöveri". Mitä leikkinevät,
rnielenkiintornrne [.reitä kohraan on pian hävinnyr, on niin
paljon rnuuta ajatrelenrista 

- 
\/äsyttääkinl

Ranta tuli vihdoin vastaan kuin iäisyyden jälkeen.
Olirnrne Säkkijärvellä. Täällä selvisi tupakoiden ,ja rnui-
cien tavaroiden an'oitus. Edellä hiihtävät joukot oiivat
Iuulleet meitä takaa-ajavil<si vihollisiksi 1a keventäneer
kantarnuksiun. Rarsuliihetrikin oli kiirehtinyt edeltäpäin
ilrnoittamaan vihollisen nrlosta, j,r ranta oli miehiretty
rneirä r'asraanorramaan 

-Kaikki selvisi nauruun ja hyväntuulcen. Ernrne ku-
kaan enää muisraneet koko jäällä näkernäärnrne rnerkil-
listä kk.ryhmää. Meillä oii kiire saada kuurnaa l.rernekeit-
toa ja lepoa, jos niitä vain oli rnahclollisuus saada. Väli-
kol.rtaukset jäällä unohtuivat senjälkeen niin rnoneen
tnuuhun "välikohtaukseen", että ne piilivät vain enää jos-
sair-r alitajunnassa ja tulivat esiin vastrr toisessa sodassa

eräär.r tapaarnisen yl.rclel,dessä...
Olimrne silloin näet "rnotittarnassa" Hrrnkoa, jossakin

Nitlaxin kylän liepeillä. Kylä kuului Tenholan tai Bro-
marvin pitäjän. Meillä oli pari tykkiä asernissa rnetszissä

noin kahden kilornetrin päässä Hangon puoleisesta ran-
nasta. Kolmas oli Longstrand nirnisessä paikassa vähän
kauempana. Tiesirnrne, että edessärnrne, aivan rantaviival-
la oli jokin pienikaliiperinen patteri. Sen "nakutus" kuu-
lui silloin tällöin ornan isomman pyssyrnme (2. erillinen
liikkuva patteri ) säestyksenä.

Oman patterirnrne oli rniltei kokonaisuudessaan "tois-
kielinen" ja kun tiesin tämän "pikkupatterin" rniesten
olevan suomenkielisiä, tein kerran vierailun sinne. Oli
hauskaa rupatella ornalla kielellään, ja silloin selvisi, että
olimme Talvisodassa olleet kahden rniehen kanssa sarnois-
sa kahinoissa. Toinen oli kotoisin Koiviston Saarenpään
kylästä, Salmela nirneltään, ja toinen taas Härnäläinen sa-

masta pitäjästä.
Siinä tarinoidessamrne kertoi SaLr.rela, miten hän edellä

kertornallani jäärnarssilla "saarenpääläisiin" kuuluen oli
saanut, "väärän hälytyksen" tullessa, ryhrnineen komen-
nuksen rnennä aserniin ja "panna takaa-a.jajat rnataliksi".
Paljon siitä ei ollut puuttunutkaan, ettei niin ollut käynyt.
"Minulla oli jo peukalo liipaisirnella ja ukot jyvällä", ker-
toi Sahnela tapauksesta. Joku oli sitten ruvennur, ääniä
kLrunnellen, epäilernään, että "jos ne halvatut sittenkin
«lvat ornia, ja niin jäi peukalo painarnatta ja kk.v1,ö koko-
naiseksi 

- -
Ja niin jäivät sen arnrnunnan tulokset näkerniittä ja siliä

kertaa tietärnämä sc'kin, että oli elänyt erään "Talvisoclan

ldnnittävirnpiä hctkiä".
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Miesten mieleen
Kenraalin jälkeenjääneet muistelmat

W. E. TUOMPO

SOTILAAN TILINPÄÄTöS
Puolustusvoimiemme kehitys
jääkäriliikkeestä jatkosotaan pitkä-
aikaisen aktiiviupseerin näkökulmasta.
Korpisodan erikoistuntijan vahvaa
kuvausta talvisodasta.
244 s.16 s. liitekuvia. 10:-/12:50

Missä miestä mitataan

REINO LEHVÄSLAIHO

TUULOMAN TIE
"Panssarisotaa"-kirjan tekijän uusi
dokumenttiromaani. "Vahvan, miehisen
tyy.lin leimaama kertomus tien synnystä
lumen ja jään maahan, - raakaa
huumoria, jännitystä, kairan lain
kovuutta" (Savon San.)
3 painos. 276 s.8 s. lliitekuvia. 10:50/13:-

I:t

Fr

WSOY

Jatkosodan mammuttipartio hyökkää

ONNI PALASTE

RUKAJARVEN SISSIT
Viidensadan valiosotilaan sissipartio
kaukana vihollisen selustassa suuren
huoltokeskuksen kimpussa. Kovan
tarinan kertoo Rukajärven sissi.
4 painos. 276 s.10:50/13:-
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4.D:n pääioukkoien
h uoltotie ku ljetusta

suojaavine partioineen

VUODEN 19,i1 rnarraskuun ankara pakkanen lisäsi osal-
taan niitä kovia olosuhteira, jotka koettelivat Suornen so-
tapoikia hyökkäysvaiheen lopLrlla Itä-Karjalan korpi-
mailla. Yöt olivar tährikirkkaat, pakkanen paukurteli
puunrunkoja rajattornilla rnersäalueilla, vahvar luninie-
tokset kattoivat eräntarat riurhanornaiseen, kaiken verhoa-
vaan vaippaansa. Jalkaväkiaseiden laukaukset ja tvkistön
armn Lrsten rä j"l hdy kset ki iri vät strlaperäisenä krii kuna pak-
krukuivassa iln-rassa. Telttojen ptrnakylkiset kamiinat loi-
vat asukkailleen kot<,rista lärnpöä vastapainoksi kaikelle
sille kyLnyyclelle, rnikä vailitsi ohuen telttakankaan toisel-
la puolella.

Marraskuun loppupuolella vahnistarucluttiin Maaselän
kannirksella Karhunäen virltaukseen. Ktrupungin valtair-
minen ei ollut kuukauden alkupuolella onnistunut sen
länsi- ja eteläpuoiille kyrnrneniserr kilornetrin päähän eh-
tineitä hyökkdysliikkeitä keskel,ttän.rättä. Vihoilinen oii-
kin koonnLrt val.rvoja joukkola rärnän kohteen sitkeään
puol r.rstam iseen.

Laguksen panssarit vairnistelivlt katrpungin valtaarnis-
ta päätien suunnassa lännestä käsin..i.D:n joukkojen
pääosat, JR:t 2), 26 ja i5, johdettiin korpikoukkaukseen
Tsopinrin-Paclukin läntisen rnetsäasernan kautttr kau-
pungin luoteispuolitse Muurmannin radalle. Korpeen
suunnamujen rykmenttien [ruollon helpottarniseksi ja ke-
vyen rykistön tulituen saarniseksi olivat pioneerir raken-
taneet toistakyrnrnentä kilornetriä pitkän rekitien Padu-
kista koilliseen. Tien päähän ryhn.ritetry kenrtärykiscö, II
ja III/KTR 1, kaipasi runsaasti 'inuonaansa", amprunatar-
vikkeira, kyetiikseen kyllin tehokkaasti pel.unittärnään
linnoitettuun harjannernarrstoon sitkeästi pureutunutta vi-
hollista.
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Marraskuun lopun eräänä iltarnyöhänä järjestäyryi kol-
misenkyrnmentä tykistön hevosta rekineen kolonnaksi,
jonka tehtäväksi oli annettu l.rakea ampumatarvikkeira Pa-

dukista yön aikana. Kolonnan johtajaksi oli rnäärätty
nuori, virkaiältään vasta kolmiviikkoinen vänrikki. Ajo-
miehet olivat jo vanhahko)a, vuosisaclirn vaihteessa synty-
neitä rniehiä. Kaikki virlmistelut suoritettiin ilman häli-
nää. Suomalaisen rniel'ren vakaa ja rauhallinen olernus ei
tässäkään suvainnur iiiallisra kiirehtimistä eikä hosurnisra.
Ajanrkia rskarnrtti tälliiin kuitenkin joku, rnikä saattoi
mielet ehkäpä apeiksikin. Tärnä ei ollut suinkaan sitä, että

M. KUOSA

yöksi jor.rcluttiin rnatkaan. Olihan sorrr jo siiher.r rnennessä
jatkunur erottarnatta öitä päivistä rin.rkin silrä osaltaan,
rnikä koski miestemme toiminta-aikoj;r. N[ieher riesivär,
että tämä sama huoltotie oli yo mulrr.unil kertoja ollut
rnelko val.rvojen vihollispartioiden kiinnosruksen kohtee-
na. Postilähetti oli joskus kadonnur mrrk.rllaln ja parti<-r-

kahakoitakin oli sattunur. Tänä keikki iohrui siitä, että
huoltotien varrnistarninen oli piränlr jJrrJl enerrunän erä-
rnaan kuin miesten huoleksi.

Nuori johtaja sai kolonnansrr k<xrtuksi il liikkeelle. Pi-
an kuitenkin pysähdyttiin liimärnäiin hr.roirr.lrien virrteen
ryhrnitetl,stä Kev.Os. 1,i:stä eli Sorslsr.r" r'lrrnistusosasto
kolonnan suojaksi. Ajornieher iln.reisesri rohk,risir'.rt pv-
sähdysaikoina luontoaan purnarrmrlll hien,lkselr;r;rn toi-
menpidettä varrnistusosaston Iiirtän-risesr.i muk.r;rn. Sel-rän

on suomalarisen rniehen tapa; olen'trne Lsein liian hvväus-
koisia. Varrnistusosasto 11'hrnirrli koi,rnnan kärkeen ja
osaksi sivuille. Reenjalnkset kirskurr'.rt pekkash.unessa jrr

varrnistusnriesten sukset su.jurrelir'.rt sen nal'rkeassa pin-
nassa. Yötä vallitsi korkealla k;r.rrtr.ivl tähtikirkas taives.
Linjoiita kuului silloin tiillöin hukeusren rätinää ja välillä
tykistön antarna juhlavampi so,Jrnjllinä. Kolonnasta ei
äänekästä keskustelua lähtenlt. Keikki sujui verkkariseen
tapairn. Kesken ,jo totutun rrltk.lnteon erottr,ri läheltä ko-
nepistoolin ärhäkkä lauk;1ussrrji1. Tajuntaan ei ah.rksi
rnahrunut, rnistä oli k1'syrnls. Ensirnäisenä ajaruksena oii,
että taisipa joku vahingossa laukaista aseensir. Synty'nyt
laukaustenvaihto antoi kuitenkin pian vartnan käsiryksen
siitä, rnitä oli tapahnrnut. Koionna oli ior.rtunut vihollis-
partion asettamaan väijyrykseen.

Konetuliaseiden sarjoihin alkoi kohta sekottua jokr.r ter-
ni-kiväärinkin yksittäinen laukaus. Äsken päätryneeseen
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Karhumäen lännenpuoleista
maastoa, jonka kautta
edettiin kaupunkiin

reservitlPseerik<ltrllrttrksccrl PertlstLl\';1 joltr.tj-rrl tiirnrecl-t-
rrrvostelu llkoi elää k<>loun,rrr jolrt.r j.rrt .trr',,rrLlksrss;r. .Jo-
vastaav.I ajatustoirnintx tärtti iLneisesri rm irskin kol«x-r-

naan kutrltrvien rnielet, j«rsk.rrrn se ci r.rp.rhtultrrr \'.usi-
n:riseen korrlurtrkseen Penrsnr( n. \'.r.rn )\ nn i irscsrjiin tii-
hän mennessä hankittujen sor;rkokemL:sren pohj.rlrl. Ko-
l«rnna ei voinrrt jatkaa rnLlrssi:1.1n. kosk.r vihollinen oli
saattanut katkaisra tien n-rvös et]csr;i i.i .r jomiesren rxisrelLr-
taito sekä aseistus ei «rllut riitr.iviin hr r'.i r-leer-rsii vrtlio-
rniel-ristä kokrxrnpannun vihollis,;s.rsr,rn k,rnss,r kiivtii-
viiiin tlisteltrun. Tärnär-r vuoksi oli e.lLrilrsinr.t s11.1rl.1 lte\,o-
sct nofei$ti kiiiinnetn ii r.rk.risru rul()suLrnt.1.rn senkir-r

trhllla. crrii tic oli ehkii j<> k.rrkaistu mvi)s sielriip.iin.
Vaistonvaraisur.lteen perL6tlren kolunn,rn k;iänn mirren

ja liikkeelle lähtö rlpahtuivrrr nvr p1i11 nope.rsti. cttä k()-
lonnirn jol-rtaja viiviistl'neine rilanrccnrn'osrclLrincen
huotnasi pien jriiineensii suoalucelle vksin. Hiinen seurrr-
nmn «rli vain ilmirn ajomiestä jriiinyt hevonen. Ålueer.r ri-
sukkojen rapsrhtcllr pal.jasti jotakin liikcrtii, r.rluttrr huutr-
en tirpulrttrneet tiedustelut jäiviit vrrsrrrusrrr r'.rillc. Muurrr-
rnan hiravoittuneen vihollisen vrrlitukset llkoivrr f.irrn
kuulua )a s1'nkistiiii vrrin tilannetta.

Hakeutr-rminen kolonnan luo oli johrrrjan lr,ronnollincn
päärnäärii. Kev.Os. f-i:n k«rrnenropaikan maastr>str lö1'rf i
hl,vrissii jiirjesq,ksessä olevl kolonna. Osaston kornent.rj,r
oli jo rvhn'n-riissii trr['rahturttaPaikan l]lt:IStott harar'«riu-
riin. Hrravoittulleenrt srr:rtu vilnki ilm«ritti ;rrrrtion rlllccll
i, rukkuccn sulrrtrisen.

Sen krrrkottarnisen jälkeen kolonna liihti kevenq'nein
nr icli n j a päättiiväisenä tiil'ttämäiir.r sille rrnnettua tehtävriii.
.{.rmLniillii se palasi takrisin tuliirsernaan haettlvaksi käs-

ken'r .rn-untrkset r.nukanrln.
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1'AIPALE STTMMA
SYVÄRI LEMETTI
PAIKKOJA. JOISSA SIIOMALAINEN SOTII,AS KAISOI
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PLIRI NI-AH'TI
SI I RANMÄKI

MIESTEN
KERTOMAA

Mukana olleiden kuvauksia talvi- ja iatkosodasta.
ja tosi kuin sota itse

TILATKAA TÅMÄ TEOS TÄMÄN ILMOITUKSEN
KI{ÄNTÖPUOLELLA OLEVALLA KUPONGILI-A
SOTAINVALIIDI[N V]iLJhSLIITTO RY. SAAJOKAIShSIA
KLTPONGILLA TILAnTSTA KIRJASTA NIARKAN -- >.
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Vanhan sotaväen
valkohousuisten
reseruimiesten historia

RESERVIMIEHET

on ilmestynyt. Runsaasti kuvitetussa
teoksessa everstiluutnantti Eero-Eetu
Saarinen esittää vauhdikkaasti lähinnä
Lammin, Urjalan, Oriveden ja Saarijärven
reservikomppanioiden ja Hämeenlinnan
tarkkampujapataljoonan toiminnan vuo -

sina 1BB3 - 99.
Nyt kirjakaupoissa, 254 sivua.

Tilatkaa nyt - p<-rstittakaa kuponki jo tänään!
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Kansikuva
Etuvartio
tähystysau kossaan

N U MER O'l:n K I R J O I T U KSET

K. L. Oesch:
TALVISODA STA JATKOSOT.{.\\

Uuno [Jomirla:
''KYLMÄ-KUOLEMÅ ..

Erkki G. Laine:
SUKELLUSVENE''VETEHI\E\
TALVISODASSA ............ ..

Joppe. Karhunen: ..- 
örsrr.t YöKöT LENTELE\'ÄT.
pÄrvrsrN PAREMMAT LINNL'T

Veikko Jokela:
YKSINPT]HELU ............

Tauno Pirhonen:
rRÄs tultr,tNNAN
MITTAUS TALVISODÅSSÅ . .

T.<-rivo Saarinen:
TOISTA TILAISUUTTA
EI TULLUT

Arvo Seppinen:
OMAN MIEHEN JYVÄLLÄ

M. Kuosa:
HUOLTOKOLONNA SAI
TULIKÅSTEEN

Kirjoittojot yqstoovot esittömistöön
midlipiteistö

Kösikirjoitukset poloutetqon vqin
postimoksun seurotessq
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