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Huoltotilanne
tÄyOffftSEN kuvirn sarrniseksi Suomessa vallinneesta
tilanteesra on välttänrätönrä lr.hyesti valaista rnaarune
elinkeinoelämän mal.rdollisL,rksia j" eriq'isesti leipäviljati-
lannetra. Sakan pyrkimlksenä oli saada Suomi mukaan
kanssasotijakseen. Siihen olikin hr.r.in käyttökelpoinen
peukaloruuvi: sulkea Suomi umpioon. jolloin ui.roo.ru
henkireikänä olisi ollut Ruorsi, joka ei meitä kovinkaan
pitkälle olisi pysrynyt aLrrrarraan tuonnin Saksasra ollessa
kokonaan karkaistuna. Tuontimme Ruotsisra oli sota-
vlronna 19128 % jav.1913vain1 ei kokotuonnistamme.
Saksan valta-alueelra, joka käytännöllisesti katsoen käsimi
rnelkein koko Manner-Euroopan, oli tuontimme 90 % ko-
konaistuonnisramme. Jos Suomi olisi jäänyr puolueetro-
maksi, olisi tuontia Ruorsista voinut jonkin verran lisätä,
mutta silloinkin olisi jääty kauas riittäväsrä määräsrä.

Neuvostoliittokaan, sen jouduttua Hitlerin hyökkäyk-
sen kohteeksi, ei voinut ravaran roimirrajana tulla kysy-
mykseen, sillä Saksa oli hyvin pian Leningradin porreilla
s«lan puhkeamisen jälkeen. Ja vaikka yhteydet Suomeen
olisivat 

f 
otain ihmeeliistä kiertotietä toimineetkin, ei

Nbuvostoliitto olisi pystynyt Suomeen toimittamaan mi-
rään, sillä tavaran puute siellä oli suunnaron. Tästä sei-
kasra Paasikivi kertoo muisrelmissaan sanoneensa jäähy-
väiskäyntinsä aikana touko-kesäkuun vaihteessa 194l
Stalinille, että jo helmikuussa Neuvostoliitto oli keskeyt-
räni't kokonaan ravarain viennin Suomeen. Esimerkiksi
-0.000 luvatusta viljatonnista vain 1).000 tonnia olimme

saaneet. Tällöin Stalin lupasi 20.000 tonnia iisää, joten so-

pimuksesta tuli vain puolet täyteryksi. Vilja oli tir.rkalla,
ja nälkä olisi alkanut pahasti ahdistaa, ellei muualta olisi
tullrrt apua.

Ei tarvita paljon mielikuvitusta kuvan luomiseksi siitä,
millaista elämä Suomessa olisi ollut ilman vain Saksasta
saatavissa olevia tarvikkeita, iiman kivihiiitä ja koksia, öl-
jytuotteita, rautaa ja terästä, villaa, puuvillaa, kumia sekä
tärkeitä kemikaaleja ya lääkkeitä. Monet teollisuuden alat
olisivat joutuneet pysäyträmään toimintansa. Poltto- ja
voiteluöljyn sekä varaosien pLrure olisi halvaannuttanlrt
liikenteen.

Ratkaiseva osa oii kuirenkin leipäviljalla. Merkillepan-
tavana on, että sen tuonti Jatkosodan vuosina tapahtui
kokonaan Saksan vaita-alueelta, koska sitä muualta ei o1-

lur juuri saatavissa. Tuonti nousi jopa neljä kertaa suu-
remmaksi kuin viimeisenä rauhan satovuonna 1938-39
nousten satovuonna 1942-13 261 .000 tonniin kun täy-
sin oma sarorune oli vain 189.000 tonnia. Leipävilja
huoltomme Jatkosodan aikana oli siis valtaosaltaan Sak-

sasta tapahtuvan tuonnin 
- 

myös väkilannoitteiden
tuonnin vafassa.

Leipäviljan ruli sodan aikana korvata myös muita ruo-
kavaliosta poislääviä ravintoaineita. Omasta takaa meillä
olisi ollut käyteuävissä vain 4 kg viljaa kuukaudessa nor-
maalin kulutuksen ollessa Iähes 18 kg asukasta kohden
kuukaudessa. Ja rama pieni viljamäärä olisi kokonaan ol-

K-L. OESCH

3. OSA
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Suomen Moskovaan matkustavat
rauhanneuvottel iiat ja asiantuntijat
Nurmin asemalla 6.9.1944.
Vasemmalta vuorineuvos B. Grönblom,
kenraaliluutnantti K. L. Oesch,
kenraaliluutnantti O. Enckell,
ministeri P. J. Hynninen (selin),
pääministeri A. Hackzell,
jalkaväenkenraali R. Walden ja
.jalkaväenkenraali E. Heinrichs

Itrt viljan vilieliiriiden halltssa. Se ci olisi riirt.invt c.lcs

viljeliiäväesrön orniin tarpeisiir.r. Miten olisi sitren sirattr

arrneijan ja kultrttajaväestön leivän tirrve n'r'Jvtetvksi/
Kulutukesta olisi vielä jään1't pois sokeri. koskl onllrstr
sokerijuurikkaan vilielyksestä ihnan Sak.rsr.r s.r.rr.rvi.r vii-
kilirnnoitteita ei olisi tr'rllut mitiiiin. Srtot.ness'r olisi vallir.r-

nut nälänhätä, .lonka vertaisrrr olisi oilut etsitr.ivii 1S60-

Iuvr.rn suurista kiltovuosista.
Kun närnä niiköalat silmiss.irtlrne li.rtrelemrl.re olosuh-

teita mzurilmassa kesLillii 19 11. jolloin Neuvostoliiton
joukot peräänq'ivät N{oskor'.rn ;.r Leningrrrdin porteillc ja

Saksa ankarasti lrainost.rcn oli:i k.rrkaissttt kaiken trtc»unin

Suomeen, jonka orttr.tvl.l f tl()l tleertolt'ttttttta j<l oli rnoncen

kertaan loukirttr.t. ei ole ihnletrelernisrä siinä, ettii ltallitus,
niilkä ja taloudellinen k.r.ros e.iessään ja Talvisoclan iälkei-
sct Stalinin irr Irloltxovin kirisq'kset ja uhkaukset mieles-

saiän, olisi vointrt oll.r nhnmärtä puolttstattttttnl.rn vlilt
senkin luoksi. ettii pel;rsruisi nälänhädriltä.

Jrrtkr;so.l.rn ;rlertua v,rllitsi Sttornessa riil'si 1'ksimielisl'ys
siiiii, ertii se lrlitii <tli Ineneretq', oli yritettäv'ri saatla takai-

sin. Niiin rirp;rhrtrikin arrneifan ccletqii kesrin l9-i1 kulu-

essa e,-rtisren r.riojen tllnttllllrtrru. Syksl'n kttluessa..Stto-

n.ren armeijl eteni my'ös Itä-Klrjalaan, S1'viirille, Aänis-

jän'elle, Repolaan ia Vienaan. Tärnä tapal.rtui stmtegises-

ii helpoimrnin pttolttstettavan, l1'l.ryen rintamllinjan s:ur-

vutt,rÅiseksi ia raul.roittaakseen kotiseudun ilrnahfiik-
käyksiltä, ioita voitiin yllättärnällä tehclä monista rrfan-
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rakaisisra tukikohdisra käsin. Hallitus piti Itä-Karjalan
miehirern'ä aluema vain panttina, jolla rauhanneuvotre-
luissa saartoi olla arvoa. Suomi piti tinkimättömäsri kiin-
ni siitä, emä sen sora oli maailmansodasta erillistä puolus-
rusraisrelua.

Paasikiven puhe

Kun jatkosodan taistelut otivat hiljenryneer asemasodaksi,
piti valtioneuvos J. K. Paasikivi Talvisodan päätymisen 2-
ruotispäivänä LJ.3.42 merkicdvän puheen, jossa hän eri-
ryisesti tähdensi sitä, että Neuvostoliiton politiikka Suo-
meä kohtaan syksystä 1939 alkaen on sen omienkin tar-
koitusperien kannalta ollut monien erehdysten sarja. En-
simmäinen erehdys oli Leningradin turvallisuuden ta-
kaamiseksi aseterur liian suuret vaatimukset. Leningradi-
ahan ei koskaan uhartu Suomen puolelta, vaan todellinen
uhka rulikin etelästä saksalaisten hyökkäyksen saavurraes-
sa Nevan ja Leningradin reuna-alueer. Suomi olisi kyllä
pystynyt torjumaan ja torjunut mahdollisen saksalaishyök-
käyksen, mikäli sitä myöhemmin Suomen kautta Neu-
vosroliittoa vasraan olisi yriterry. Toinen erehdys oli, kun
Moskovan rauhassa pakotemiin Suomi luovutramaan mo-
nin verroin enemmän kuin syksyllä 1939 oli neuvorre-
luissa vaaditru. Tämä ei osoitranut voitrajan raholta kau-
konäköisyyrtä eikä vähääkään jalomielisyyträ. Kolmas
erehdys oli NL:n politiikka Suomea kohtaan Moskovan
rauhan jälkeen, jora edellä on selosrerru. Neljiis ja viimei-
nen erehdys oli hyökkäys Suomea vasraan 1941,, josra jar-
kosota alkoi.

Nämä ruolloin esitetyr mielipiteet antavat paljon ajarre-
lemisen aihetta. - Saksan mahdollisiin vaatimuksiin oli-
simme varmaankin vasranneer sarnalla tavalla kuin NL:n
hyökkäykseen.

Tammikuussa murtui saksalaisren rintama Nevalla,
jonka seurauksena Karjalan kannas ruli avoimeksi neuvos-
tojoukoille; näin siitä ruli Suomen tärkein ja uharuin rin-
tama. Aikaisempien rauhantunnustelujen lisäksi Suomen
hallitus piti viisaana ja varovaisena toimenpireenä jälleen
yrittåa saada rauhan kosketus Moskovaan 

- 
mutta rieten-

kin siedettävin ja kunniallisin ehdoin. Kun rauhantun-
nustelijat palasivat Moskovasta, heillä oli mukanaan eh-
dot, jotka selvästi ylittivär Suomen mahdollisuuder. Pa-
himpana kompastuskivenä siinä muiden raskaiden ehto-
jen lisäksi oli 600 milj. kulradollarin vaatimus, joka oli
maksemava 5 vuoden aikana sorakorvauksena. Kokeneim-
mar suomalaiset asiantunrijat olivat sitä mieltä, että Suo-
men sodan rasittama kansantalous ei pysty moiseen voi-
main ponnistukseen ja samaan loppurulokseen pääryi
Ruotsin asiantuntijoilta hankitru lausunto. Suomen halli-
tuksen vastaus oli kielteinen, koska se ei voinur rehdä so-
pimusta, jota se ei pystyisi tåy«åmään.

Ennen pitkää seuraukset tunruivat rintamillamme. Ke-
säkuun 9 päivänä alkoi rajumyrs§ ja varsinainen hyök-
kär's Karjalan kannaksella seuraavana päivänä 10.6.44.
Se johti pian kahden puolustusasemamme, silloisen etu-
maisen ia ns. VT-aseman sekä lisäksi Viipurin kaupun-
gin menettämiseen lähinnä neuvostojoukkojen ylivoi-
maisen nkistön, llma- ja panssarivoimien, mutta myös
eräiden omassa roiminnassamme esiintyneiden virheelli-
syyksien !'uoksi. Seuraavan hyökkäyksen suomalaiset jou-
tuivat otramaan vasraan vahvistetuin voimin - Iä-Kar-
jalasta siirreryin apuvoimin - §uernsnyedenpohjan 

-Talin - Vuoksen - §gynnn6n (VKT) asemissa 20.6.44
alkaen.

Rauhanehtoja

l.l?iihin aikoihin oli poliittinen johtomme jälleen kovassa
ahdistuksessa. Toisaalta oli hallitus taistelujen epäedulli-
sen kulun vuoksi pitänyt aiheellisena näinä päivinä tie-
dustella Moskovasta, millä hinnalla Suomi voisi pääsrä
irti sodasta. Juuri juhannulcen alla saapui vastaus, murra
samanaikaisesti yllättäen ryhtyi Saksan silloinen ulkomi-
nisteri Ribbentrop huolehtimaan siitä, että Suomi kulkisi
Saksan mukana sodan loppuun saakka. Jos ruolloin Mos-
kovasta saatu vastaus olisi ollut kohtuullinen ja anranut
jonkinlaisia..tulevaisuuden toiveita, niin presidentti Ryrin
omiin nimiinsä'ortamaa ns. Ribbentrop-sopimusra var-
maan ei koskaan olisi synrynytkään. Mutta kun Neuvos-
toliiton vastauksessa nimenomaan vaadittiin rauhan eh-
tona ehdotonta anraummisra, ei hallitus, jonka tuli vasra-
ta maan rulevaisuuden mahdollisuuksista, katsonut voi-
vansa sellaiseen ehtoon suosrua. Olisihan ehdoton antau-
tuminen merkinnyt ensimmäisenä toimenpiteenä voitra-
jan taholta sitä, eaä maa olisi ilmeisesti jourunut neuvos-
tojoukkojen miehinärmäksi, se olisi merkinnyt täydellistä
vapauden loppua.

Nyt kysyttäneen, minkä vuoksi Neuvostoliiton vaati-
mukset tuossa vaiheessa olivat niin kovat, vaikka ne myö-
hemmin olivat paljon lievemmät. Vastaus rähän ei voi ol-
la muu kuin seuraava: Neuvostojoukor olivat perin lyhy-
essä ajassa muftaneet kaksi suomalaista puolustusasemaa
Kannaksella ja pitivät Suomen armellaa jo täysin pehmeä-
nä, joka ei pysty sanottavampaan vastarintaan, jolloin tie
neuvosto-armeijalle avautuisi maan kaikkiin keskuksiin.

Armeijamme tuli siis taisrella edelleenkin ja saavuttaa
selvä torjuntavoitro, pysryä sitkeäänkin vastarintaan sie-
dettävien rauhanehtojen saamiseksi. Ja niin taistelu jar-
kui kaikilla rintamillamme niin Viipurin-Vuoksen kuin
Laatokan pohjoispuolisella alueella. Neuvostojoukot yrit-
tivät valtavaa soramareriaaliaan käyträen Kannaksella
murtaa meidän asemamme kolmessa eri suunnassa, mutta
asemafltme niin Kannaksella kuin muuallakin kestivät.
Puolusmksemme rosin taipui, se oli joustavaa, muma mis-
sän kohdassa se ei enää muftunur. Oli kysymyksessä ko-
ti, isänmaa, aiatuksen ja toiminnan vapaus. Taistelut lai-
menivat, rintamat alkoivat rauhoittua ja heinäkuun jälki-
puoliskolla todetiin venäläisten kuljertavan joukkojaan
erclään, poispäin meidän rintamiltamme. Niille tuli nyt
kiire Saksan vastaisille rintamille, aikaisempien liittolais-
sopimusten mukaisesti.

Kun nyt jälleen otettiin rauhan kosketus Moskovaan, ei
saadussa vastauksessa enää puhuttu mitään ehdottomasta
antaurumisesta. Lopulliset rauhanehdot olivat §lläkin
raskaat, kuten Talvisodankin jälkeen, mutta ne olivat kui
tenkin siedettävår ja mahdolliset täyttäd. Mm. aikaisempi
600 milj. kultadollarin vaatimus oli alennettu 300 miljoo-
nalai. Vaikkakin menetimme paljon maara ja omaisuutra
jäi edelleen valtaosa Suomesta, Kanta-Suomi, suomalai-
seksi maaksi, Suomen suvereenisen hallinnon rakennetta-
vaksi ja kehiteaäväksi.

Torjuntavoitto
Kysyttäneen, minkä vuoki nyt ehdot olivat niin paljon
lievemmär kuin pari kuukaurta aikaisemmin. Mielestäni
osutaan hyvin lähelle roruurra kun vastataan: Sen vuoksi,
että Suomen armeija hävitryään puolusrustaisrelun kaksi
ensimmäistä erää, oli voitranut kolmannen, rarkaisevan
erån ja pysryi vielä päättäväiseen vasrarinraan. Tämä rat-
kaiseva torjuntavoitto sekoimi hyökkääjän suunnitelmar,
jotka erään diplomaattirahon riedon mukaan tähtäsivät
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Helsingin valtaamiseen jo heinäkuun puolivälissä. Täysin
sarnaan suunraan viirtaa ja antaa sitovan todistuksen neu-
vostoarmeijan suunnitelmista joitakin vuosia sirten il-
mesrynyt neuvostoliittolaisten sotahistorioitsijoiden teos
'Taistelu Leningradista". Tässä teoksessa on kirjoitettu
näin: "Kolmeviikkoisen hyökkäystoiminnan jälkeenkään

- 
kesäkuun 21 päivästä heinäkuun puoliväliin 

- 
Le-

ningradin rintaman oikean siiven joukot eivät §enneet
suorittamaan niitä rchtäviä, jotka niille oli määrätry puna-
armeijan päåmajan ohjeella 21.6.44. (Siis juuri Viipurin
valtauksen jälkeen.) Ohje edellytti, että Viipurin.valtauk-
sen jälkeen hyökkäystä oli jatkettava lähimpänä tavoit-
teena linja Imatra 

- 
Lappeenranta 

- 
Virojoki, jolta oli

edettävä linjalle Kouvola-Korka ja tåållå linnoittaudut-
tava Kymijoen itärannalle ja varmistettava pohjoiseen.
Rinramajoukot divät onnistuneet etenemän Suomen ra-
jalle eivätkä puhdistamaan vihollisesta Karjalan kannak-
sen aluetta. Tuomalla lisävoimia Suomen armeijan johto
pysäyni Neuvostoliiton joukkojen etenemisen Karjalan
kannakselta Sisä-Suomeen. "

Tämä viimeinen kohta on siis neuvostoliittolaisten
omaa rekstiä. Voidaanko asia sen selkeämmin sanoa. Suo-
men puolustusvoimien sitkistynyt ja peråänamamaton
vastarinta oli siis estänyr Neuvostoliiton joukkojen erene-
misen Karjalan kannakselta Sisä-Suomeen. Tämä teko oli
suuri torjuntavoitto. Torjuntavoiton rurvin vältyimme eh-
dottoman antautumisen tuhoisilta seurauksilta, jotka oli-
sivat helposti saattaneet johtaa koko maan miehirykseen
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Tasavallan
presidentti
Bisto Ryti
puhuu radiossa
Suomen kansalle
26.6.1941

ja rodennäköisesti Baltian maiden kohtaloon rautaisen esi-

ripun itäpuolelle. Meidän kannaltamme tuolloin oli rat-
kaisevaa, että juuri hyökkääjän aikapula ja hyökkäyksen
liian kallis hinta tulivat niiksi meidän liittolaisiksemme,
joiden rgrvin pienet kansat voivat sodan kurimuksesta sie-
derrävin ehdoin selviyryä ja jotka lisäksi osoittavat, että
pientenkin kansojen kannattaa valmistautua ja nousta
puolustautumaan ylivoimaakin vastaan.

Kahdesta raskaasta ja äärimmäisiä ponnistuksia vaari-
neesra puolustustaistelustamme olemme kuitenkin selviy-

ryneet kestävälle pohjalle, olemme pysryneet säilyttä-
mään riippumartomuuterrlme ja vapautemme. Meille esi-

tettlyn taisteluhaasteeseen vastasimme nousemalla yksi-
mieliseen puolustukseen itsemääräämisoikeuden puoles-
ta.

Kansa, joka ei kunnioita täcä menneisyyrriån, jolloin se

nousi puolustamaan kiistattomia oikeuksiaan omaan maa-
hansa ja vapaasti valitsemaansa yhteiskuntajärjesrystä,
puolustamaan kansojen oikeuden loukkaamattomina pitä-
miä arvoja, on menettänyt arveluttavassa määrässä elin-
voimaansa. Ei toki pitäisi sahata poikki sitä vapauden
olrsaa, jolla itse istumme ja jonka varassa elämme. Halu-
amme jatkuvasti ylläpitää hyvlä ja ysrävällisiä suhteita
Neuvostoliitroon 

- 
sitä olemme aina tahtoneetkin 

-murra emme myöskään voi unohtaa kunniakasta mennei-
syyrtämme vapautemme ja riippumattomuutemme Puo-
lustamista.



Sotapuuhissa
Kollaalla
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Kollaan korpea tykistötulen jäliiltä
sodan päättymispäivänä 1 3.3.1 940

1. Mennään, pojat, syömään!
SÅNKAREITA kiiretään ja moititaan, eikä kapteeni Juu-
rilainen, "Marokon Kauhu", suinkaan ollut poikkeus.
T;rlvrsodan aikaan Kollaanjoen taistelujen yhteydessä nä-

hi melkein aina sanornalehtien parlstoilla "Kauhun" ni-
mi. Hänen rohkeuttaan ja neuvokkuuttaaan ylistettiin ei-
k.i sr.rot,r. Mutta sur.rpuheissa, varsinkin rintamalla ja sen
l,iheisvvdessä jorkut pahat kielet koettivat mustata Kol-
l.r-rn srnk.rrin mainetra. Sanottiin, että mies on enemmän
rehnvr suullaen, kuin todellisuudessa ja että hänen saavut-
tamiensa voirtojen hintana on mennyt paljon miehiä, joi-
den henki olisi järkevdsti rnenetellen sääsrynyr. Ja niin
poispäin.

Taivisodan viirneiser raistelupäivät Juutilainen rniehi-
neen taisteli Ulismeisissa, Kollaan rintaman oikealla sii-
vellä. Olin sieliä mukana Sissipataljoona 4:ssä ja jouduin
päivänä muutamanil ikäänkuin puolueettornana todistaja-
na katselemaan nä1'telmää, )oka parhaiten todistaa Maro-
kon Kauhun luonnetta. Seuraavasra aivan todenmukai-

,*{
(

sestir kuvauksesta saa lukijir puolescaan päätellä, drikä
Kauhu todcllisuudessa oli rniehiään.

Ulismaisten "kovat korpitaistelut", ioiksi Palolampi
kirjassaan "Kollaa kestää" näitä taisteluja nimittää, rie-
huivar kiivaimmillaan maaliskuun kolmannen ia kol-
mannentoista päivän välisenä aikana. Useimmat näistä
taisteluista taisteltiin ns. tukkikämpän linjalla. Tavirllises-
ti aloitti vihollingn aamulla kovalla tykistökeskiryksellä,
jatkoi sitten päivän pitkän uusituilla hyökkäyksillä ja yrit-
ti moninkertaisella ylivoimallaan murtaa metsäisen har-
janteen rinteeseen lumikinoksiin muodostuneen puolus-
ruslinj amme siinä kuitenkaan onnistumatta.

Eräänä päivänä tuli sicten tieto ketjumme oikealta sii-
veltä, että vihollinen yrittää sieltä käsin saartaa asenlam-

me. Pataljoonamme yksi harvoista elossa olevista r'rpsee-

reista sai mintrt käsiinsä ia sanoi:
Etsikää mistä hyvänsä mukaanne muutalna mies, hiih-

rdkää tästä takaisinpäin JSp:lle ja suunnistautukaa sieltä
suoraan kohden oikeaa sivustaamme. Jos näette vähäisin-
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tlikin liiketrii siellii n.retsiissii linjemrne trkana, niin .iv;ir-
kaa heti tuli. sillii siellii ei ole rneicliin rniehiii. Picliitelkiiii
herrar-r tiihtlen si.rrrrrostlrviri.r vihollista niin kirr.rrrn, crrii urr-
niiriin irroitraa reille jostakir.r lpual

Tän'rii upseeri, kornetti Knaepe, «rirr-ri prtlljoonr.ur rr(l-

iutilnttinrl ja oli niiin «rllen tilanrcest:r tiivsin selvillii.
Haalir.r koko«rn koln.rc n.ricstii 

- 
enernpiiii en liiytänvt 

-ja liiksirnrne ln;rrkun tulista vauhria. JSp:ltii suuunisriru-
cluirntne kiish n r.nukrurn poikki mctsiin sinnc, rnihin tic-
sirnrt.tc rrnlpumrrketjumme priiittyviin. Ehkii puolisen kilo-
metriii hiihtlet§ iirnrne slurvuir.t-u.tle rrukean suon rcunilun
j a srrirnne suon tirk,riseltil rnetsiiniernekkeeltii vi.lsrltilrlrrltc
lvhven tulin'iipvn.

Siinii ne kirorut j<; ovirt ketjurlrnc sclkiipuolellal hrrtr-
rlahclin ja jatkoin, kun iunpr-urtincn lrrkkasi yhtii iikkiii,
kuin oli alkanutkin: 

- 
Tuonne sitii nyt sitren piriiisi nren-

rr,i niitii \';lst.r.ur rrrkc.r.r srrot.L tttviitrn. rltutt.r n(xrsee riiss:i
sisu krulun.

- 
Kun kerrarr piriiä rnennä, niin liihderiiiin, tnumhti

lksi miehistä, keittiiimies, jonka alittrinen furn:r.lminc11
oli srirnr.rt rneicliir rnuut uskort-trrrln rniehcn olevirn kovlrn
hrlshevikin. Piternrnittä ptrheirra rnies piiiisri kiviiiiristiiiin
vxrmistimen atrki, sijoitti rseen krinilo«rnsl rnetsiimiehen
trplxn j,1 liihti. E,rnrne kehcianncet roiset siihcnkäiin jäii.lä,
vairn painuin.rrne periissii Mielessär.ri oli kvllii tunne, ettii
läksirr.rrne elänriirnruc viimeiselle taipalcelle. sillii kohtr
virrmasti rrvauruisi tuoltrr rnctsiiiselrii suon niernekkeclrii
vrstaiurlrne tär'tlellinen l.relvetti. Vihollinenhan ei näinii
piiivin:i ollrrt tiirilti siiiisriinyt ruutir.

Ja siellii avautuikin. Sanoin s i e I I ii, enkä sieltä, siilli ih-
rneeksernme tiinne rrukealle suollc. missii rne sr.rksinern-

Venäläiset suunnittel ivat Talvisodan
loppuvaiheessa Kollaan rintaman oikealla siivellä
laalaa saarrostushyökkäystä U I ismaisten
erämaiden kautta Korpijärven suuntaan
Loimolan-Käsnäselän tielle.
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me riintmirnrne upottavirssa lutnessrr, ei lenriiny,t rnontrl-
k,r.rn luotirt. Nckin rnr-rututnrt ioirrl lensi, vihelsiviit kau-
k.r.r r lirsernrne, n-ristii rorrunur korvrr sir:rttoi heri päätcllii,
erreir'.it nc ,rllcct r,rrk,,irr'rut Ineir.i r'.trrert.

Ilrrttrr riirnä havrinto ci kvllii riluhoitt.rnut Incit.i. r'.irn
i,iiinr'.rstoi r.r hiitkiilrdvtri. Kuuli n kc itri«in.r iehen. joka h iih-
ri kvmrnenisen rnetriii edelläni mur.rhI.r\';rn.

- 
N)', on piru merr:lssrl: Pojrr ()\'xt jotttttnect kahden

rulen viiliir.r.

J.r tiirnii "bolshevikki painoi niskansa k1'vrvvn ja lähti
vctiimiiiin sen kun suksirrintilliirin upottavxssrr lun-tessa

piiisi. Mies ei niivttiinvr tuntevln lrrinkrran sanaa "l'relko".

Nteillii toisilla oli tiivsi §i) ser.rrata periissä, vaikka hiih-
.lirnnre valmiiksi avrrrm je lrrttr ja.

Struremrnitta korr-rrnelluksitta trrv«ritimtne nietnekkeen.
jonka tirkrur trro kor',r arnmuntil jarkui vhä. Niernen kt>r-

kcirnn.relle kohrlirlle kiivetq,iirnrne tulirnme la.lulle, josta

noin joka k1'tnrnenen Inetrin piiCstii air.ra erkani Iatu, liih-
rien kohcien rintiunilrntne selustlur. Jiiinrn-re ensin ryrnris-
rvneinii tui jotrrrrnaiur latuja. Vih,.ioin keittii)rr.ries rnurrrh-
ri:

- 
Selvri tapatrs! Poirlt ovrrt slaneet niskartnsrr koko näl-

kiivuoclen. Mennään ruttiunirirn jrr iikkiiil
Olisin-rme jiilleen liihteneer se ur;lrrn.l.rn tärii urhe rrrr

a)
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''[xrlslrcvikkia', r]ruttJ olin rrrrk.rsrcltu.rnr iii]remnrin p;l1i-

Lrclr.rst;r erkanev irr l:rtu j,i. rehnl t Ii.rr'.r i n non. errri tr iihtii jiit
olivatkin tulleet ornrrlr.r ptrolelt.rrnrne p.iin. Sen niiki sel-
viiiin suksien kiiänn'rn isistä sekii son.rp ien prri n.rnn;ris istrr.

Il n'uritin I'rr.rom i<;ni t«rverei lleni. Tristii ol i seurriu ksenir, ert.i
.iiven epiitictoisina tilanreesta mckin liiksimme, vaikka

feriiti varovasti, neljän rniel-ren ketjtrssir etenernii.in noirir
r.rlrrriiksi hiihderq j.i l.rrrrl.r.

trIetsiiinen nierneke ei ollut leveii, vrrin strtir tiri l..tris.rt.r.r
::-.qtri,i. Jvrkkänii rintccni se lruki raempanrr aukerrvalle
.-:c:rcntrlliille suolle, ior-rkrr tirkrrnrr olikin sitten sc hrrr)an-
:'.r.',,nk.r iriiinpLrolcisella rinteellrr puohlstusliniarnrne
.: \1-.::.r t.ill,i pienellii strokrrupalcellr ja sitii 1'nr1-;ipiiif i5-

:.: ::-..::r.i;is.i l..rrrkkrri ia riitisi. Srurllir niikyi ruskeitrr
:t--.r:rrir.::i., r., pipolrrkkejir, Irlr.rttrr sieltii paukahteli enäLi
r..:n i:.,:r.,.<issn Scn sijarrn rnetsikiin reunassa, suon ym-
:.irr irc-r,,>a-r.:sng:in nruot(x)n ve.lerty amptrmaketju tu-
i r:ri kr ir'.i.r-::r x.:rxcrtl.rrsill.r jelkeviien aseilla suolll oleviir
vih,rliisr.r Sr,,.i .r:r.i .c rtrt oli. r'ilrollisen saurroliikertä te-
kertt.i.in Liheiet:, rr,.. ili1 1. seitscntiin-k:rhtleksankYlnttten-
r.i nti(st.i. Sc ,,.r r,,\ln ,,nr'liulnIrr f.ii;iser».iiin riltt:uttiun.
tne selkiilrLrolelie. IlLitt.i cnnenkuin se piiiisi ttrh«rrr reke-
n-r.i.in .rn-rplrrnirkerjuss.rml.ne. \cn viliitti roincn joukko.
T.irn.i 1,,trkkt, r,li If .rrok,,n K.,i.rlt.jlt kLrtrlLr k,,rrtpp.rni.r i.r se

r "Marokon kauhun" komppania Kollaalla

rr.rhosi nopeasri ja säiilittii vilxrllisen viirneiseen mieheen.

Meidän tehtiiviiksernrnc jiii vrrin taPahtttneen rotealltinetr'

J.r kun viirncinenkin heisrii oli vaipttt.ttrt hrrngelle, k«r-

koorrtuivrrt Juutilaisen Iniehet periikkiisi«x-rtx)ll suon vrls-

taplroleisellc harjtrlle jrr kLrtrlirnme ka1't6sn1,l sanovrtn

raLrhrrllisella iiiinellä rniehillccn:

- 
Mitii rnc triiillii er.riiii teh.liiiin, menniiiin sr'örnä;in, po-

trrtl
Niin he lrihtiviit n'i)nsii tehty'äiin. Mtrrta rnielecni ttrli-

vrrt Rnnebergin sanat Otttt von Fieandt isra:
'' Harstoi vlltvitrt slrornellllt
htrrLsi niinkuin niirullaan '.

2. Aselepo alkoi
ULISMAISTEN tiristeltrissr Talvisodmsa krraruivirr upsee-
rimrne melkcin viirneisccn rnieheen ja Sissipatal jorxra
i:n rippeet jr>utuivlt krpulta "Mrrrokon Karrl-rr.rn" kon-rcn-
rtxrn. Olirnrne periiytvr.reel [-1;i5n6lxn-Kiisniiselän rien
vrrrteen Korpijiirvelle. Vihollincn yritti katkaisra selustrrs-
rir tiirniin tien, r.nurta pitlin-rrne puoliarnrne parhrralnrne
Irtukaan. Silloin saapui luoksemme lähertipoika ja ilmoirti
l1'hyesti: "Kauhu kiiski sanoa, että kello I t alkaa irselcpo!

Sitii ei heti kukiran orrlrnLrr trskoakseen. Herärri kyllii
cfiiilvsrii, etrii ihn«rituksessa srrattoi olla periirikin, koskrr

if xIr.'r q
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vihollisen lentokoneet, jotka näinä päivinä parveiiivat
päällämme aamusta iltaan, alkoivat hävitä raivaalta. Mut-
ta puoli l2 saakka vihollihen märti kuitenkin niskaarune
kranaatteja sen kun piipuista iähti. Kerrankin kun kuusi-
tuumainen räjähti aivan lähellilnme, sanoin kersanrti
Turkialle:

- 
Siinä se tuli taas Molotovin rauhankapusäkki!

Mutra loppuivatko puoli kahdeltatoista venäläisiltäkin
ammukset, niinkuin meidän tykistöltärnme Ulismaisissa,
en tiedä. Joka tapauksessa he äkkiä lopertivar keskiryksen,
ja rne jäirnme kuin ihmetellen varromaan, mikähän rdsrä
nyt on rulossa. Mutta venäläisten menralireerille oli ku-
v^ava^, että he nousivat asemistaan ylös, panivat lakkin-
sa pistimien päähän, heiluttelivat niitä ja huusivat "uraa-

ta." Sirren he muitta mutkitta läksivär tulemaan luok-
semme, avasivat tupakka-askinsa ja tarjoilivat savukkeira
sanoen:

- 
Kuriitje tavaarimi!

Tupakoissa oli seitsemän-kahdeksan senftiä pitkä pahvi-
imuke, ja sen päässä tr4rakkaa kolme-neljä senmiä. Tu-
pakka ei ollut rnielestämme parl.rainra laadulraan. Se sa-
vusi §llä kovasti, rnutta savu maistr-ri kitkerälrä ja haisi
kovasti. Kol.rteliaina poikina kiittelimme tavaritseja sen
kun osasimrne:

- 
Spassibo ruskije soldari!

Sitten tarjosimme rnekin puolestamrne naapr-rreille Työ-
rnies-askeistamrne. Naapurin pojat verelivät ryörniestä,
maiskutrivat suLltaa.n ja treidän naarnansa alkoi loisrla:

- 
Haroosi rabaakl l're tolkuttivar. 

- 
Yrnmärsirnrne ve-

nättä nuo pari sanaa, joilla he kiimelivät q'örniestämme
hyväksi.

Komppanian päällikkö,
kapteeni Aarne Juuti lainen
eli "Marokon kauhu" ja
Kollaan pastori Antti Rantamaa
etulinjoilla J.'\-lzr.,

Erään miehemme selässä oli venäläinen kiikarikivääri,
Ulismaisissa sotasaaliina saatu. Yksi entisistä vihollisis-
ramrne osoitti sitä ja viittasi sitten itseään, josta käsitirn-
me, että kivääri kuului oikeastaan heikäläisille. Mutta
tZimä ei välejämme kylmentäny't. Lopussa nauroimme ko-
ko jutulle. Se olikin parhain tapa Inillä r'rntnärsimtne toi-
siamme. Iloisesti heiluttelirnme toisiilemme suksisauvoirr
hyvästiksi, kun vihdoin erosimme.

Mutta hiihdetryämme parisataa metriii, oli sota vähällä
leimahtaa välillärnrne jälleen ilmiliekkiin. Slv oli minun.
Siinä muutamalla kunnaalla pari§rnmentä metriä tiestä
seisoi joukko venäläisiä sotilaita suksisauvoil.rins.i nojaten.
Närr-rähän olivat siperialaistrr suksijoukkoa. Ties vaikka
muuraman kymrnenen miespolven takaiset esi-isämrne
olisivat olleet veljeksiä, koska jonkinlainen alitajr.rnr;rinen
sukulaisrakkaus sai tninut onnistuneena heiluttamaan jäl-
leen sr-rksisauvaani ia rervel.rtirnään tavaritseja iloisesti:

- 
Hei äijät!

Yenäläiset l.reiluttivat sauvoiaan innokkaasti takaisin ja

hur-rd;rhtelivar narlraen koktt naarnallaan:

- 
ls15s11l ravarirsl

tr[r.rrrr eivär sentään kaikki nauraneet. Yksi rniehistii,
joll.r ei ollut lur.rivaippaa niinkuin rovereillaan, vaan si-

neili rlliiLin, pitkä rnr.rsta mies, katseli Ineitä kyräillen alta
kulmiensl. kuin oiisi tahtonut sanoa: Veri vielä teitä tässä

ren ehrirniiiin senkin tshuhnatl
Iliehen rör'keä kiiyttä1'q'rninen oli liikaa kttumirverisel-

le pik,rkir.iäri;rn.rpujallernme Sal.rakar.rkaalle. Hänen kä-
rensl h.rpLrili selissään roikkuvan jvhkeiin rseen tukkia ia
l'rin Lrr'.rhri:

- 
\'.ri vielii murjotteletl Kun päristiin sinne joukkoon,

niin f .ikk.r.ir rnlrrjotrelemasrrl.
S.rin S.rhrk.rnk.r.rn kLritenkin r.tr.tlroitttrrttllu, nitn etrei

sot,rhisro:r :n kulku;r t;rrvi n nur rntltltt;1.1. Nlurrrr rnieiessäni
priririn. erren mi n:ikiiiin eniiii vlst;tist-tudessr herkistl' liiak-
si rurr.rrlurrl rekemif,n rniesten kanssa, .jotka vielä puo-
lirunri: .rikrisemmin o\'rt olleet vihollisia. En ainakaan
sell.risen r,rhke;in ja kr,rr.rmaverisen pikakivääriarnpuian
Iisniolless.r. niinkuin Sahakangas oli.

Niin ruii siis rauha eli aselepo meidän kohdallernrne
silioin maaliskuun 13. p:nä 1940. Tärnän lisäksi voirr ker-
to.r pienen hauskan tapauksen:

Nlaaiiskuun f.i. päivänä yöpymispaikallarnme likellä
Loirnolaa ilmesryi rnetsästä ioukkoornme partainen, p1'ö-

reinaarnainen rnies pipolakki päässä. Selvä venäläinen
solraatti. Mies kai luuli ensin tulleensa otniensn ltto, tntttta
hänen silmänsä menivät peliisryksestä selälieen, kun hän
iikkdsi asian toclellisen laidan. Kädet ristissä rniekkonen
;rlkoi polittaa ja sopottaa n.reille, rnirä lie trrrkoittantttl'

Joukossarnme oli eräs Koiviston poiker, joka raisi venättä
ja alkoi selittää rniehelle, että nyt oli rrruha rnaassa ja il.r-

rnisillä hyvä tahto. Mutta kauan hän siri puhua, ennen-
kuin naapurin mies pädsi asiasta kärn'ille. Silioin olivat-
kin hänen kasvonsa rodella näken.risen arvoiset. Mies ei
riennyt itkeäkö vai naurair. Siinä tuli vuoroin kumpiakin.

Ja sirten hän alkoi ranssia prissrkkarr. Vaikka olikin sinelli
päällä, laski hän kyykkyä ja pvöri kuin hyrrä. Jalat kävivät
niinkuin rurnpr.rpalikat. Esity-ksen palkitsirnrne askilla tu-
pakkaa, joka löyryi jonkun repusta. Muonittaja pani nrie-
hen reppuun parin päivän annokset kuivaa rnuonair ,ix ta-

putreli naapurin poikaa hartioihin. Neuvoitnme hänelle
suorimrnan tien omiensa luo. 

- 
Koiviston poika kertoi

miehen selittäneen, että oii partiossa ollessaan eksynyt to-
vereistaan ja niin jourunut väärään joukkoon. "Vaikka

mitäpä sillä enää vdliä, sitä kr.rn ollaan ny't ystävät ja tove-
rit", oli rnies tuuminut.
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PUNNUKSEN
MARTTI SAARENTO

Punnuksen seudun maastoa

JR ), komentajana everstiluurn. A. Kiira oli Talvisoclan
puh.iettua vetäyrynyt joulukuun alkupuolella rajaseudulta
Salmenkaidan linjalle. Täten oli siihen kuuluva, Vehka-
Iahden ja Haminan pojista kootru 2. komppaniamme,
jonka päällikkönä oli kapteeni S. Gahnström, joulukuun
puolivälissä asettuneena Moiniemen §lään.

Kuulemme kapteenin sanovan: 
- 

Nyt kun lähdemme,
menerure semmoiseen paikkaan, jossa saamme olia pai-
koiihrnme eikä ainaisessa hälyrystilassa. Siksi pitää koet-
t.r: iokaisen kvlpeäkin täällä Moiniemen saunoissa, koska
ruiesessa paikassa siihen ei ole tilaisuutta. Ehkä kaksikin
viikkoa rulisimme viipymään. 

- 
Löyryyhän §lästä sau-

noia usearnmalle porukalle, joten puhdasta tulee ainakin
parin viikon varalle. Metsäkylän pojan Arvo Kunnarin
kanssa pesemme roisremme selät. Lieneekö hän aavistellut
kohralonsa, kun niin hiljaisena esiintyi. Joka tapauksessa
tämä on hänen kohdallaen viimeinen saunareissr.r.

Saman saunapäivän il6xsx 
- 

taisi olla joulukuun 1-1. 
-saalrlme siis heittää pakkaukset selkään ja lähteä asemiin.

Illan hämdrässä komppania jär jestäyt1ry tihedssä metsikös-
sä. Teltat jäävät toisraiseki paikoilleen.

ETULINJALLA
Pataljoonan komencaja, kapr. Lummela, pidetry ja rehti

esimies, Iausuu muutamia rohkaisevia sanoja joukoilleen.
Erikoisesti meidän 2. komppaniallemme, jonka poikia
hän paljon tuntee, sanoo 

- 
Vehkalahden pojat 

- 
siellä

ei nyt ole vastassa ketään, mutta jos tulee niin ajetaan piru
pois! 

- 
Pimeästä kuultu, tunnetun upseerin ääni ja juuri

meille kohdistettu korostenu lause 
- 

antaa mieliin roh-
keutta ja sisäistä voimaa. Kauan jälkeenpäin nuo sanat
kummittelevat mielessä, ja monasti ne kuulee lausuttavan-
kin myöhemmin.

Iltamyöhällä jätämme Moiniemen §län - 
toistaiseksi

- 
ajartelemme. Joukkueet marssivat alkumatkan noin l0

metrin välimatkoin. On paikoitellen mustaa lunta, kuop-
pia tiellä, katkenneita puhelinpylväitä. Tykistötuli on
rällä riehunut, joskin nyt on rauhallista. Olemme jännit-

ryneitä kulkiessamme kapeaa rietä, talojen ohi, joisra use-

at ovat jo raunioituneet vihollisen kranaattitulessa. Oike-
alla on järvi, Muolaan Kirkkojärvi, yonka takana rulipalo
loimuaa pimeää yöraivasta vasten. Lieneekö kirkko korne-
alla kummullaan tulessa. Toisista joukkueista emme enää
tdssä vaiheessa tiedä, ovat eronneet omiin tukikohtiinsa.
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JR 5 puolustuksessa Kirkkojärverr-
Punnusjärven kannaksella Talvisodassa

Tunruu oudolle luulisi etteivät asernat olisi enä etempänä
runnellusta §lästä, mutta vielä vain jykevä luutnanrti vie
osastoaan eteenpäin. Kylä jää aakse. Tulee pienrä mersik-
köä, pensaikkoa. Tähän jä porukka. Autio vie ryhmän-
johtajat mukanansa. On juoksuhauta. Menemme sirä pit-
kin korsun edustalle, jossa on miehiä. Ovat saman ryk-
mentin 7. komppanian miehiä, Sippolan poikia. Heidän
johtajansa vänrikki Hietala luovunaa rukikohdan, selosta-
en luutnantti Autiolle tilannema. Tissä on päkorsu, jos-
sa on puhelin, sekä kranaarinheitrimien rulenjohtue. 1. ja
2. ryhmä jäävät tähän. Upseerit lähtevät toisia pesäkkeitä
katsomaan vasemmalle sivustalle. Seuraavalle pesäkkeelle
tulee 3. eli toinen pikakivääriryhmä. Mennän edelleen
noin parisataa metriä 4. ryhmän pesäkkeelle. Tässä on siis
meidän ryhmämme rukikohta. Vielä on yksi ryhmänjohta-
ja mukana, kaikkiaan siis viisi 

- 
vahvistettu joukkue 

-he menevät edelleen vasemmalle.

- 
Me jäämme tähän. Heti neljä miestä vartioon. Kaksi

ampumahautaan molemmin puolin korsua ja toiset kaksi
eteen, noin 30 meriä kuulovarriomiehilsi. Entiser varrio-
mieher pääsevät pois. Pesäkkeen johtajaoa toiminut run-
nerru suurhiihtäjä kers. Rantalahti selostaa allekirjoitta-
neelle lyhyesti tiedot vihollisesta ja oman puolustuksen,
pimeässä viinoillen. Sen jälkeen he poisruvat taakse le-
päämääo. Jäämme näin oman onnerrurre nojaan. Tuntuu
melko turvattomalle, koska joukkueenjohtaja sekä vara-
johtap ovat molemmat pääkorsulla noin kolmensadan
metrin pä?issä.

Edessä avautuu nyt ensi kertaa meille vihollisen ilma-
piiri. Pakostakin tuntee outoa, karmivaä tunnetta, eikä
ihmekään, tämähän on kaikki aivan uutta, jota ei ole ai-
kaisemmin koettu. On niin pimeä, erä ruskin parruuna-
laatikon löytää. Mutta kaipa sitä pian toffuu tähänkin.
Me, vapaiksi jäävät mieher kömmimme korsuaukosra si-
sän, aukosta, josta juuri ja juuri iopii ryömimään. Tulee
mieleen ajarus, ecei tästä kiireen tullen mitenkään selvit-
täisi itseään ulos rarpeeksi nopeasti. Vartiovuorot sovim-
me seuraavasti: joka tunnin perästä vaihto, yön aikana
neljä, päivällä kaksi vaniomiestä 

- 
jos nimittäin pelkkä

vartiointi on kysymyksessä ja riittåå. Luumanrri käy vielä
myöhemmin selostamassa tilannetta ja §dee, onko kaik-
ki reilassa.

Aamun valjetessa pä2istään paikoista vasta parernmin
tietoisuuteen. Ampumahauta pesäkkeessimme on noin 50
metrin piruinen. Matalahko, jossa täyryy liikkua §yryssä,
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ellei halua vihollisen tiihystäjille nassuaan näytellä. Am-
pumapaikkoja on §mmenkunta, molemmin puolin kor-
sua, ioka on haudan keskellä, vihollisen puoleisesta mon-
tun reunasta oviaukko sisään. Korsun kohdalla on käytä-
vässä katto parin metrin pituudelta muodostaen ikään-
kuin verannan 'horelliimme". Itse korsu, kapeista män-

ryhirsistä seinär ja kano. Hirsien päällä kiviå ja maaa
puolisen metriä. Mitään isompaa ammustahan tällainen
suoja ei luonnollisestikaan pitäisi 

- sirpalesuoja vain.
Korkeus sisältä on noin metrin verran, leveys pari metriä
ja pituus enintään kaksi ja puoli. Ei siis kovinkaan tilava,
seitsemän-kahdeksan Kymenlaakson miehen asunnoksi.
Mutta sopu tilaa antaa. Ensin tuncuu mahdotromalle seit-
semän miehen sopiminen sisälle, sillä ei ymrnärretä vielä
oikeara järjesrysrä, eikä ole tietoa, että mitenpäin ja missä
asennossa iaekukin ruhonsa pitäisi.

Selviäväthän nlimä §symykset muutaman päivän sovit-
relun jälkeen näin. Ensin neljä miestä pitkälseen lamialle

- §ljelleen - 
eikä selälleen. Viides painauruu kiilaksi

näinen väliin. Loput pari miestä jalkopä2ihän istumaan
toisten jalkojen väliin tai päälle, miten kulloinkin jalat
voivar olla syk§rässä. Ahtautta lisää suuresti se, kun pitä
olla kamperta rutkasti yllä. Pitkä takki eli mantteli lienee
useimmalla ja lumipuku päällä. Lisäksi vyöllä ovat patruu-
naraskut ja pistin. Myös kaasunaanari on matkassa, mut-
ta se on sopiva päänaluselai. Rehuja on pikkusen lattialla
pehmikkeenä. Valosta pitää lyhry huolen, palaen tierysti
jatkuvasti päivin öin. Minkäänlaista lämmiryslaitetta ei
t'iissä raloesa tunneta. Sen kylläkin saisi laittaa, omatekoi-
sen pönrön tierenkin, mutra näissä oloissa siihen ei ole
kerrakaikkiaan tilaa. Täyryy ryytyd omaao liimpöönsä ja
kärsiä vilua. Toisekseen, näin tiukassa olevat miehet pitä-
vär jonkin verran ldmpöä yllä itsessään. Jos siviilioloissa
joutuisi päivänkin viettdmään samanlaisessa ahdingossa,
niin varmasri tappelunnujakka raivoaisi illan sutssa. Nyt
ei kukaan moiriskele, h1vä kun saa olla ässäkin. Useasti
on l«isi tai jalka aivan puurunur vierustoverin alla, mutta
hissukren sirä koereraan våäntåå parempaan asentoon.

Täl'qt' rosiaankin ihmetellä, kuinka rulee näin karuissa
oloissa toimeen ja ihmisen terveys kestää, kuten tätäkin.
On hirvittävä pakkastalvi, asteet iopa neljässäkymmenes-

'säkin. Usealla pojalla vain kumisaappaat jaloissa. Ei voi
erulinjan kuulovartiossakaan juoksennella, vaan on pysyt-
rävä mahdollisimman hiljaa paikallaan. Ja kun varriovuo-
ro loppuu, eipä pääsekäZin lämpöiseen tupaan, vaan ryön-
näppä imesi viiden kuutiometrin korsuun, jossa ei ole
mirän lämmiryslaitetta. Ei ole edes ovea, vaan vilttipaha-
nen roikkuu oven sijaisena. Ainainen vilu siinä on,
mutta senkin keho ja sisukset turtuvat offamaan vastaan.

Tokkopa lienee koko Kannaksen etulinjassa roisra näin
vaatimatonta ja kehnoa suojakorsua, missä mieher joutu-
va! asustamaan, kuin tämä. Nukkumiseo kanssakin on
niin ja näin. Yön aikana on joka toinen runti vartiossa
oIoa, ja roinen nukkumista, tai ainakin sen yrittämistä
pakkasen kynsissä. Eikä tässä kaikki. Vihollisen läheisyys
antaa oman säväyksensä tilanteeseen. Kokonainen maail-
man ja maailmankatsomusren raja runtuu kulkevan jus-

riin tdssä ei-kenenkään-maalla edessämme, parinsadan
metrin levyisenä kaistana. Myöskin kranaamien jatkuva
räjähtely ympärillä ja luotien viuhuna ilmassa kuuluvat tä-
hän olotilaan, mikä oli vielä pari kuukautta sitten tunre-
maton meillekin tdmän pesäkkeen haldjoille.

Pesäkkeemme edessä on noin 2G-30 rrrtriä harvahkoa
pientä lepikkoa, maa hiukan alaspäin viettävää. Lepikon
rajasta alkaa pelroaukeama, ehkä noin 300 merin levyise-
nä. Aukean meidän puoleisesta reunasta noin 40 metriä



kulkee piikkilankaeste, joka on pesäkkeemme kohdalla
kaik-kein lähimpänä. Hyökkäysvaunuesteenä rällä Punnus-
loen lohkolla on itse Punnujoki, mikä virraa Punnusjär-
vesrä Kirkkojärveen.

Vihollisen puoleinen me$ä suoraan edessä on riheää se-
kametsää. Oikealle karsoen näkyy harvempaa männik-
köä, kun taas vasemmalla on alavaa, harvahkoa metsää
kasvavaa suomaastoa. Tiimä joen rakainen seum on ollut
varsin pehmeäpoh jaisra maasroa tavallisina aikoina, murra
tänri poikkeuksellisen ankara talvi rakensi sillan rähänkin
puna-armeijalaisten erenemisen avulai. Eipä kymmenen
vuotta sinen jalankulkijakaan tahronut päiistä lävirse siitä

- ovar paikkakunralaiset kerroneet.
Omalla puolella on oikealla pikakivääriryhmä ja siitä

edelleen oikealle ns. komenrokorsu, missä majailevar l. ja
2. ryhmä, joukkueenjohrajat sekä kranaatinheirinmiehet

Vartiosnieu asernBaaan
tähystämåsså

päähän toisista asetettu asemiin pikakiväriryhmä. Tämä

ärillinen ryhmä on aina III tai IV joukkueesta, kuitenkin
Aution rukikohman alistettuna. Muuta miehistöä ei ole

koko leveällä aukealla, ja yleensäkin on sanottava' että
miehirys on tavaffoma n harvaa näillä lohkoilla ainakin -olkoonkin vaikka kuinka Karialari kannaksen Manner-
heim-liniaa. Muaa mistäs riiträä Suomen poikia. Entäpä
aseisrus, kivääriryhmässä vain yksi konepistooli. joukku-

eessa kaksi pikakiväriä, loput kaikki tavallisen kivääri
pyssyn haltijoita. Tosin komppanian lohkolla on myös

asemissa muutarna konekiväri. Siellä täällä etulinioien ta-

kana haukkuu kranaatinheidn, ja onhan rykistöäkin har-
vakeen. Näitten isompien aseitten suurena vitsauksena
on vain huurava arnmrsten puute. Kyllä niillä vähäisillä-
kin rykeillä saisi kunmia aikaan, kun olisi mitä purkeen
ryöntäisi.

tulta johtamassa. Täällä on pikakiväärillä oma ampuma-
korsunsa, kun taas 3. ryhmiin pk. ampuu avoimesta am-
pumahaudasta. Päkorsusta johtaa ampumahauta airn-
kin 100 metriä oikealle, johon Aution joukkueen oikea
ru1a päätryy. 1. ryhmä toimii tällä sivustalla. Edelleen oi-
kealle mentäessä ryönryy aukean kaistale asemien välistä
taakse. T"ämän aukean oikealla puolen on I joukkueen,
luutnantti Kolsin tukikohta, oikean rajan ollessa Kirkko-
iärvessä. Järven takana Muolaan korkonmäellä puolustau-
tuu kokonaan roinen rykmenrri, JR 4, Saimaan ranra-
mien miehiä, komentajanaan eversti kander. Ryhmäm-
me pesäkkeestä taas vasemmalle katsoen aukenee tasai-
nen niitryaukea lähes kilometrin levyisenä. Tämän pelto-
alueen vasemmalla puolen Punnuksen §län tienoilla
puolusrauruvat niinikään JR 5:n komppaniat.

Aukeaman keskivaiheilta lähtee Punnusjoesta kapea
haara, Suomenojaksi kutsuttu, suoraan taaksepäin. Täm:in
ojan rautatörmälle aukean keskelle on pitkien matkojen

Ndmä etumaiset rukikohd^t saavat nirrrnsä joukkueen
johajien mukaan. Lisäksi kursutaan Kolsin tukikohtaa
rantatukikohdaksi, koska se on )ärven rannassa ja raas Åu.
tion rukikohtaa mersärukikohdaksi. Kolsin takana, edel-
leen Kirkkojärven rannassa on pieni tukikohra: Vanskila.
Noin kilomerrin verran etulinjan rakana on roinen puo-
lustuslin.ja. Tärillä on myös kaksi rukikohtaa, oikealla Ju-
hola ja vasemmalla Seppälä. Nimer ovar talojen mukaan,
mitkä raunioituneina ovat näillä paikoilla. III ja IV jouk-
kue ovat miehittäneet nämä rukikohdat johrajinaan vän-
rikit Leislahti ja Korhonen. Seppälän edestä alkaa Suo-
menojan aukea, jatkuen yhtenäisenä vihollisen mersän-
reunaan saakka. Myös Juholan ukikohta on aukeassa
maasrossa. Tämän kylän nimi on Peikola. Komppanian
päällikön komentopaikka sijairsee §lZin pohjoisreunassa
olevassa tiheähkössä männikössä. Siitä on vielä hyvän
matkaa taalsepäin leirialueellemme. Korsuja ei ole, vaan
telttoja.
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Aluksi vturrottelernme Sippolan kornppanian kanssa
asemissa, mr.rtta mvöhemmin he j«rutuvat rnutrirnne ia Vi-
rt;lahclen pojar tulevat tilalle. Tässä 3. kornppaniassa on
tnuuten eriiitä Vehkalahclen poikiakin. Kolne vLrorokaut-
ta kurnpikin ()n rlinir asemis§1, toinen sillä aikaa reltoillr
lepärimässä jrr sen jälkeen veil.rto. Vaihto su«rritetrrirn siinä
l8-19 aikaan illalla.

Kapteenikin mainirsi ilserniin tullessarnrne, p.rrin vii-
kon reissr.rn olevan kvseessä, mutta vielä helmikLnrn irlku-
puolellx piclämme vlhtia sarnoissa pesäkkeissä. Eikii ktr-
kaan eniiii hiiskahdakairn vail.rdosta. vlan tuumirillairn,
etrii kuinkii niiissä ahtaissa n.urntuissa keviiän nrllen p:irjiii-
lee. 'l'otisesri se olisi rnelko sietärnritrinrä. vrikka ei rilisi
mLr.rtrl vllstusta kun jurrri tärnä vesi ja lika, sekii rnuu it-
scmme iriheuttlmrr siivortornr.rus. Onl-rln esirnerkiksi mei-
rLin pesiikkeessiilrlnc .juoksuhaurlan toinen piiii mur.rrtrr-
nur pikkuhiljaa "kiiyrniiliiksi". Lumcn sul:ressl j.r .rurir.r.
gon paahtlessrr rttuutttrisirnmc trinkiviksi sioiksi. Murta
nvt, näin kovelle Parkkiuella niimii rn«rntr-rt ovat rnitä "ko-

t.likkaimrnar". Ei sitri nvstvräii nronrun seinärniissii n-ritii

ei runtisi, eikii kiveii etumrli.rstossll. rnihin ei sihnii uronr.r
kertaa päiviissii ostrisi. 

- 
Niimä pari kuukirutta ovirtkin

scrut-toista errrli n jan v arriopall,elusta. E i mi tiiän kluirrn-t ir-r

irrrtilla seisomistl, eikä rrrnmusvarikon vrnpriri kicrtiirnis-
tii, jossa saa kvttiiillii rarkasrajaa cnemmiin ktrin nruur.r ;,r
jolle iln.roituksen teko on välrtämiirij* Ei 

- 
r'rren tiiiillii

pidetiiLin silmällä vierarrn vellrrn kansalaisi:r, joill.r on f.r-
hat Inielessii. Seistä vuorollrrln, tunnit, r,uorokrru.iet. r'ri-
kot, monet viikot sarnrrssrl rnontussl, rnerrkuc4-.rss.r. Silmli
kovrrna tuijottaen. Yiillii kuukr vielä herken.rrniiss.i vircess.i
kuin on trrviskaan. Jos vain hiirniirässä rössii lii,rn ;rhnaas-
ti tiihl'stiit yhteen paikkirar-r, kivecn rli k,ruroon 

- 
vtn-

jrtki se tt.tuutruul Trikkalr,r piikkil.rnk.rprlviiiiseen 
- 

se

liikkuu 
- 

liikkuupa tuo roinenkin 
- 

srinii «rn reas prri
vihulaista 

- 
ruleepa tiirskiivterrr'äkin jo. Eir,är häivyk-

kään paikastaan. Karoppas vrran. rritarolppiahan ne oli-
vatkin. Mies vesra huomal ruijortaneensir liiirn ahnaasti

yhteen pisteeseen ia saa tolpxrkin liikkcellc vihollisen par-
tiorniehinä. Tämmöisiii tapauksia sattuu usein. Aärirn-
milleen iär.rnitetyt hermor, kenellii cnernmän, kenellä
välrernrnän lyiiviit sumua silmiin. Etenkin vksinäinen ktru-
lovarti«rmies edessii piikkilankaesreell.i hiimrirässä yössä,

kranatrien ulvoessa piiiin päällä, tvkir.r sutriiekkie n leirnah-
clellessrr trriviranrannalla jir naapurin tnoiortlessir liihellä,
ornassrl lcirissäiin 

- 
runtee pelkoir. semntoist:r turvxtto-

muuden tunnettil. On rirtrtaisiakin herm«rj.r, jorka hillit-
sevät eiviitkii niiytä uk>spiiin. Ja jos jokriner.r rLrprrrisi jut-
telemrrrrn pelkärirnisestii, ctenkin esimiehet, niin pi.rn rrn-
ran-ra hiii;-:rvisi olernetrotniin. Pelkoa varmain jokainen
jossain miiiirrn trrntee, rurha sitii on kieltäri. Enimrr-riikscen
sentäiin suorrirl:rincn sotLrri pitiiii piiiinsä kyhnänii kaikisse
rilanteissr. toinrien sclviillä jiiryclIiiiin, iLnan rniriiiin prrk-
kokeinoj.r. J,r kur-r lr-rir.ulrne on jouturtLrt näin ihnan onrarr

s\'\ rä:in s()r.r.rn. oilcn Lrh;rtrunrr jrr tuh<xrn jotrtunlaisillaart

- 
rurrlrr se rriehiile vlimäririiisrii voinlarr jir sisuir kestä-

miiiin. Krikki. entisiin puoluerrrloihin k:rtsonlatrl 
- 

ttln-
tcvilt nvt virsrenmielisvvttii j trlrn;rir hvi)kk:i:ijiiii kol.rtaan.

Tr kistöruli rniv«ritit ir joitt;ri r-r ki ir':rirna, scn kr.rrnrni nkin
kohdisnressl rrlkuaikoina onneksi p.rikkoihin, tnissii on r';r-
p;rus nijrihclellii, ruortamattl pahempirr trrppieill rrteikä-
Iiiisille. Tierenkir.r sunnattotnastrr kranartimiiiiriistii putoi-
Ievilt osirt kaipirrrrniinsa maaleihinkin- Ennen jouh-ra rupe-
.r\'rr nirrlpurit parine päivänii pornrnittent.ran joukkueern-
mc oikeata sivr.rstair, aiv;tn etunlit.tst(x)n ttl()milliran suo-

r.Nrnrntrrusr)'keillä. Taisivar poillt liiar-r rohkcirsti niivtriir'-
rll, koska veniiläiset innostuivat hcitii kovrsti ahrlisrele-
marrn. Siellii on tullur rumat iälkeri. PLritrr klrkeillut,
juoksr-rhauta räytr)'nyr lutnestir ja Inirasra. Ihn-reeksi ei ke-
henkiiin ole sattunut vakavamtnin. Vriin iokin multa-
möhkäle ja ilmanpaine lrii mtnttrrrnilir miesrä tnuisrttttrt-
en, ertä vakavarnminkin saattaisi kär'dä. Muurmirnin
Pentti kertrxr, kuinka kranu katkrrisee koivr,rn, mikä on
mctrin päässii hänen olinparkasr.ran, rulrtta miehelle ei m-
le nirirrmlrakrran.
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Seuraavana päivänä jatkuu viholaisen pikatuli saman-
laisena rämän 1. ryhmän pesäkkeeseen. Nyt on annetta-
va fo vki uhrikin joukosramme. Metsä§län Arvo Kun-
nari saa nimirrän, ammuksen lähellä räjähtäessä, sirpalei-
ta ruumiiseensa. Pistosta valicaen, dmä aseveli suullaan
ahkiossa maaten, lääkintämiesten pimeän rullen pois vetä-
mänä, lähti ensimmäisenä haavoittuneena komppaniasta
sairaalaan. Myöhemmin saarrlme kuulla hänen kuolleen
vammoihinsa. T:imä tieto vaikunaa raskaasti saman kor-
sun miehiin, jotka ovat yhdessä olleet alusta lähtien.

Aukean takareunassa olevalle pienelle kumpareelle
yrittävät venäläiset yhtenä päivänä ruoda pikakiv'åäriå ase-

maan useita kertoja. Kai rällä konstilla yrittävät saada
meikäläisiä ilmaisemaan konenrliaseitaan. Kiväärimiehet
pitävät §llä huolen siitä, että moinen röyhkeys ei onnis-
tu. Innosta hehkuen kertovat pojat tapauksesta, eikä ih-
mekään, ovathan nämä ensimmäiset "kaalimaan"pojat,
jotka selvästi näemme. Ilman lumipukuja he tekevät syök-
syjä hangesa. Saa olla nopea poika foka ehtii paukaut-
taa, ennenkuin toveri taas on lumessa. Kumminkin eräät
kuten taistelulähemi Hiironen, kehuvar saaneensa varmoja
osumia. Hiirosen ampuessa kaveri tähystää vierellä saa-

dakseen varmuuden, että venäläinen luodista kaatuu eikä
muuten maahan heittäydy. Ja käyhän se, jusdinsa suoraan
äijään. Samoin kävi muutamille toisillekin vihollismiehil-
le. Eivätkä he enää tämän iälkeen suvainneet moisissa
puuhissa nåytäyq'åkåän. Pojat näkivät siis ihan ilmieläviä
venäläisiä sotilaira. Ei tarvinnur käskeä kerään karsomaan,
vaan jokainen koetti painaa miesren kuvan mieleensä. Iso-
ja olivar, pitkiä äijän korstoja, mannelit yllään ilman lu-
mipukuja. Taisipa siinä tulla mieleen sekin mahdolli-
suus, että jos sattuisi jourumaan tuommoisen ukkelin
kanssa käsirysyyn niin kehnostipa kävisi 

-lEräånå aarnuna ennen joulua, siinä neljän 
- 

viiden rie-
noissa ryönryy lähetd Hiirosen ruttu hahrrp korsuaukol-
Ie. Hänen naamataulunsa nähdessämme arvaamme jorain
tärkeämpääkin asiaa olevan kuin postin tuonti. "Nyt suo-
malaiset hyökkää", hän ilmoittaa häräiseen tapaansa. Ol-
laan ymrrrällä - minnekä ne hyökkiä, kutka 

- 
mekö?

Ei, me ollaan asemissa. Takaa rulevat toiser miehet ja te-
kevät hyökkäyksen Telkkälään. Ylittävät tämän linjan
kello 6.00, ja kaikkien pitää olla siitä alkaen a5srni55n -selmtaa Hiironen sitten vapaammin.

Kohta alkaakin takaapäin kuulua tiikettä. Konekivääri-
komppanian päällikkö, luutnanrti Siivola ilmesryy pesäk-

keellemme, konekiväärille paikkaa valirsemaan. Koneki-
väärien pitä tulittaa sivustasra, kun joukkueet hyökkä-
vät. Joukkueer, yhteensä rcL1ä, 7. komppaniasra sekä
meidän komppaniastamme, erenevär pimeän rurvin auke-
an yli piikkilankaesteisiin tehdystä parisra aukosta vihol-
lisen puolelle. Kohta rupeaa kuulumaan laukauksia, ensin
joku kivärin laukaus. Vihollisen vartiomiehet hälyrrävär.
Pian konekiv'åärir ja pikakiväiirit yhryvät leikkiin. Taiste-
lu ylryy kiivaaksi. Suomalaiset saavat ankaraa tulta vas-
taansa. Tarkoitus on vallata §lä ja pistää heti asemar
kuntoon. Vastus on kuitenkin arvioitua kovempi, joten
hyökkäys ei onnistu siinä määrin kuin oli tarkoitus. Joka-
tapauksessa saavat venäläiser täsrä senverran selkänsä,
että muuttuvat paljon aremmiksi ja tarkemmiksi tästä läh-
tien. Pojat olivat joutuneet aivan lZiheltä suunnaruun an-
karaan ruleen. Kaikilla pikkuaseillaan polaivat naapurit
meikäläisiä. Päiväsaikaan meikäläiset olisivat varnuan tu-
houruneet kaikki tälle retkelle, mutta nyt hämärän rur-
vin pääsivät takaisin, vaikka eivät saaneerkaan kylää val-
laruki. On jo §llä aivan valoisaa, kun he takaisin tulles-
sa ylirtävät "ei kenenkän maan". Periikkäin vain jonossa

tallovat, v'dsyneet miehet. Jos olisi venäläisillä muurarnla
koneruliaseita tulittamassa, niin §llä kaatuisi nyt miehiä,
mutta onneksi ei ole 

- 
rnsni niin sekaisin heidänkin eru-

linjavartiointinsa. Poikien saavuttua asemiemme eteen
he saavat vielä kranaattikeskiryksen niskaansa, jossa eräitä
haavoittuu. Irse Telkkälän taistelussa kaatui ja haavoittui
useita miehiä. Vehkalahden poikia jdä rålle matkalle kol-
me, nimittäin: Uuno Huovila, Viljo Puhakka ja Lauri
Vanhala. 

- 
Hyökkäävän komppanian päällikkönä toimi

kapteeni Gahnström. Rasittavin tämä hyökkäys oli ensim-
mäisen joukkueen varajohtajalle, kersantti Lååtille ja
alikersantti Riivarille, heidän joutuessaan eroon omista
miehisrä. Vihollisen puhelinjohroja katkoessaan menerti-
vät yhteyden toisiin, lähtien harhailemaan väärän suun-
taan. Aikansa piileskelryään ja seikkailtuaan onnistui ka-
vensten lopulta perin uupuneina päästä takaisin kuin
ihmeen kautta omalle puolelle. Heillä riittää varmasti ta-
rinaa retkestä loppuiäkseen, sillä eivät ne tämmöiser
seikkailut 

- 
hengenvaarassa ollen 

- 
hevin mielestä ka-

toa. Hyökkäyksessä kaatui mm. vänrikki Hietala Sippo-
lan komppaniasta. Hän, joka rdmän mersärukikohdan ai-
kanaan meidän joukkueelle luovutti ja vuorotteli kans-
sarune asemissa. Hänen ruumiinsa hakivat pojat pois.
vaikka välillä olivat tulleet jo omalle puolelle.

Tämä oli joulukuun 23. päivd. Suomalaiset tekivät
hyökkäyksiä samanaikaisesti miltei kaikilla rintamaloh-
koilla Karjalan Kannaksella, saamatta missään menestys-
rå.

Seuraavana aamuna, melko rauhallisen yön jälkeen,
aloittavat venäläiset ankaran tulen kello viiden tienoissa
aamulla. Pelätään heidän vuorostaan hyökkäävän, mutta
tämä osoittautuu vääräksi arvioinniksi. Varmaankin,
kuuituaan puoleltamme liikettä, he pelkäävät meikäläis-
ten uudelleen iskevän, koskapa samaan aikaan ovat val-
miina vasraanottarnaan. Kömmimme jokainen ampufita-
hauraan varriomiesren ilmoitettua, emä jotakin on tekeil-
lä. Kranaatteja tippuu lujasti, räjähtelevät enimmäkseen
tdssä erulinjassa, eikä kuten monasti ennen, taempana.
Luoreja kiitä viuhuen ylice, räjähtävien luotien paukah-
taessa lepänoksissa ja lopemaessa kulkunsa. Lukemarto-
mia valoammuksia yhtenä tähtimerenä lentää suhisten
ylitse. Konekiväärien valojuovapanokser kiitävät yläpuo-
lella niinikän. Yleensä runtuvac vihollisemme pimeällä
ampuvankin liian ylös, mikä seikka meikäläisille on erin-
omaisen mieluista. Vähitellen vaimenee konekivädriruli-
tauoten päivän valieressa kokonaan. Lienevär venäläiser
saaneet varmuuden siitä, ettei Suomen poika nyt ainakaan
hyökkä, koska uskaltavat lopettaa ampumisensa. Ei mei-
dän puolelta suuresrikaan ruleen vasrata, sillä onhan sel-
vää, ertä niin kauan kuin rykistötuli erulinjaa pehmittää,
jalkaväki ei voi samanaikaisesti hyökätä. Silai ollaankin
suurin piirtein suojassa.

Muutamat kaverit kumminkin, kuten eräskin poika
naapuriryhmässä, ovar räydessä melskeessä. Tämä kaveri

- niin toiset hymyssäsuin jälkikäteen kertovat 
- ampuu

lyhyessä tovissa n. 70 laukausta aukealla olettamiaan vi-
hollismiehiä kohti. Juoksuhaudan pohjalla kyyryssä lataa
kiväärinsä, ponnahraa pystyyn, ruikkaa luikkunsa monrun
kaltaalle ja 

- 
"räiskis", taas parnahraa. Tietysri miekko-

sen mielestä yksi venäläinen on aina pois päiviltä. Kun
laukaus, minne ilmaan lie suunnatrukin, 

- 
javanjojahan

ei ole aukealla yhtään sielua - on ammurru, kiireesri ta-
kaisin kuopan pohjalle laraamaan. Tämän jälkeen uusi
pistolaukaus, ja rakaisin - emei vaan omaan nuppiin
osuisi! Kumma soruri, roteaa ryhmänjohtaja, joka on si-
vusta seurannut miehen ylen sotilaallista alnrnuntaa.
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Loson-
Kuusijoen

seutu
Kuhmossa

Uastaisltu

Kuhmon Kuustioella
EINO MUSTAMO

KOMPPANIAMME 9.lJPt25 oli kapteeni Airimolle alis-
temuna Loson motin tuhoamisyriryksissä. Saimme maalis-
kuun 1. päivän illalla hyökkäyskäskyn seuraavaksi aa-

muksi, ja valmistelut hyökkäystä varten olivat käynnissä,
kun puhelinsoitolla komppania sai kdskyn heti siinyä
Iöytövaaran sivustalle Silmälammell e. 23. vendldinen di-
visioona oli jo monta viikkoa yriaänyt avata tietä moti-
temuna olleen 54. divisioonan yhteyteen, mutta yritys oli
pysährynyt Kuusi joelle. Jatkuva venäläisten hyökkäys hir-
virtävine rykistökeskiryksineen oli kuluttanut myös suo-

malaista puolustusta, ja nyt koortiin reservejä tähän
suuntaan pahimman varalle.

Saavuimme Silmälammelle maaliskuun 2. päivd'o vas-
taisena yönä. Kun komppania ei ollut kunnolla nukkunut
pirkiin aikoihin, pidettiin kiirettä telttojen pysrymiimisel-
lä, jorta ennätettäisiin ennen aamun valkenemista saada

teltroihin lämmintä ja päästäisiin unen alkuun. Tuskin
kaikki olivat päässeet vielä kunnolla makuulle aamun sa-

rastaessa idästä, kun lentokoneen moomorin voimisruva
ääni pani arvelemaan pahinta. Yritimme kiireesti sam-

muttaa kamiinoiden tulia, muma kesken kaiken päl-
lämme hyrräsi venäläinen rulenjohtokone. Kohta kumah-
teli Riihivaaran suunnassa ja samassa räiski ja ryski teltta-
alueellamme. Siinä se nukkuminen sitten oli. Hajaan-
nuimme maastoon päiviiksi ja illalla ihmettelimme venä-
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läisren rurhaa räiskettä, sillä kaki haavoittunutta oli hei-
ddn saaliinsa pataljoonamme (III/JR 25) osaka koko päi-
vän uurastulsestaan. Lepo siinä vain jäi saamama, ja se-

kin oli ikävä juttu niissä oloissa.
Illan hämärryessä paikkailimme rikkouruneita telttoja

ja vritimme aseftua makuulle, murta pahaksi onneki sii-
hen ruli komppaniamme pällikkö, res.luutnantti Eero
Tammivuori, kaseli poikien nukkumaan menopuuhia ja
hyvin hiljaisella änellä puhellen ehdocti, eaä kaivaisim-
me jonkinnäköiset korsut huomisen varalle. Jospa tdssä

vielä huominen saataisiin levätä. Nukkuminen olisi nyt
ollut poikaa jokaiselle, mutta luutnantti Tammivuoressa
pojat olivat nähneet sellaisen pällikön, jonka pieninkin
roivomus toteute«iin mukisematta. Hän oli suurelle osalle
komppaniaa tunu jo kotioloisa ja tillå reissulla aikaisem-
missa rähinöissä saavuttanut sellaisen ihailun ja arvoval-
Ian, eaä vain harva lienee sellaiseen ulomunut. Niinpä
komppania kaivoi huonoilla ryövälineillään, loppuun vä-
syneenä kivikovaa, kivistä maata. Joku siinä leukaili:
'Miräs siitä, jos maa onkin kovaa, ova*ran miehet väsy-

neitä."
Maaliskuun 3. päivän aamutunneilla kello kahden ai-

kaan jokaisella joukkueella oli jonkinlainen kuoppa. Kor-
suksi nimitdminen olisi ehkä ollut liioidrua, mutta ka-
tenu kuoppa kuitenkin ja siihen nyt kovalla tohinalla



siirremiin teltan kamiina ja taas nukkumisen ajatus oli
kaikille mieluinen mietiskeltävä.

Hiihteli siihen kuitenkin jälleen komppanian päällikön
raistelulähetti Matti Honkonen, hiljainen, aivan yltiöpäi-
sen rohkea kaveri. Katseli sauvoihinsa noiaten poikien
kamiinan siirroyrityksiä ja hiljaisesti värähtelevällä äänel-
län sanoi, eaä olisi kuulemma lähdettävä vasraiskuun
Kuusijoelle. Siellä venäläiser ovar saaneer sisänmurron ja

hen kukkulan edusralle ja syvässä lumessa aloimme lähes-

ryä kukkulaa ja nousta sen rinnettä ylös.
Nyt heräsivät venäläisetkin. Tykistö alkoi ampua, mut-

ta sen ruli oli mitämömän epätarkkaa, ainakin aluksi.
Tammivuori alkoi entiseen rapaansa vetää porukkaansa .ja
pojat painuivat sumeilematta perässä. Tuossa tuokiossa
olimme ensimmäisellä harjanteella. Yhtä nopeasti seuraa-
vaan rotkoon ja taas harjanteelle. Venäiäiset irtautuivar
helposti. Viimeisellä harjanteella vihollinen kuitenkin te-
ki "topin". Siihen oli jo YH:n aikana tehty hirsivarustei-
nen kaivanto. Kun harjanne oli hyvin korkea ja kapea,
oli sitä kaiverusta, syvästä asemasta helppo puolusraa
myös länteen päin. Meidän saavuttamarrrme harjanne oli
vain n. 10 meriä tavoifteena olevasta, nyt venäläisten hal-
lussa olevasta harjanteesta.

Harjanteiden välissä oli kaira, syvä rotko. Yritimrne
sinnikkäästi eteenpäin, mutta se oli lnahdottomutts. Tappi-
ot kasvoivat jokaisessa 1'riq'ksessä. Olin Talvisodassa am-
mariltani konepisroolimies, mutta nyt jouduin coimi-
maan ryhmänjohtajana. Ryhmdmme ereni komppanian
oikealla siivellä ja sen tehtävänä oli samalla varmisraa si-
vusta. Saavuttuarnme tälle viimeistä edelliselle harjar.r-
teelle ja hyökkäyksen pysähryessä havairsin, emä ryhmän
kohdalla harjanteessa oli pieni painauruma. Esirin paikal-
le tulleelle komppanian päälliköile, että joukkueemme
yrittäisi tuon painautuman kohdalta edessä olevaan rot-
koon, ja kun vihollinen ei pysryisi sinne arnpumaan, hi-
vuttautuisimme sen kautta vihollisasemiin. Tammivuori
oli samaa mieltä ja sanoi tulevansa mukaan yrirykseen.
Kokosimme kalsi pk.ryhmää painar.rtuman reunoihin, ja
kaksi kivääriryhmä asettui harjanteen suojaan odotta-
maan tulen avausta, syöksyäkseen edessä olevaan ror-
koon.

Heti rähinän alettua svöks,vin harjanreen yli ja samaa
rietä rinnettä alas luutnantti Tammivuori kintereilläni.
NIurta venäläisetkään eivät olleet roimettomina. Näin
kuinka kvmmenkunta käsikranaattia lensi, varrer vipotta-
en, minua kohti. Sukeisin pää edeilä pehmeään hankeen,
välrtääkseni sirpaleet. Tunsin jonkinlaisen jymähdyksen
pääni vieressä ja simen oli kaikki hiljaista. Kun heräsin,
huomasin makaavani syvässä hangessa epämukavasti pää
alaspäin rinteessä. Pääni vieressä, n. .30 sentin päässä, oli
pieni mänry katkennut kranaatin räjähtäessä. Kasvoillani
oli pientä puunsirua mahdottomasti, mutta ihmeekseni
huomasin olevani kunnossa. Ojentelin hiljaa jäseniäni, ne
olivat ehyet. Tammivuori oli sillä välin päässyt harjanteen
suojaan ja huuteli nimeäni sekä kyseli vointiani. Venäläi-
ser soittivat vielä koko orkesterillzran rapauksen kunniak-
si.

Makasin hiljaa epämukavassa kuopassani ja odottelin
vihollisen rauhoitrumista. Käänsin itseäni hiljaa syvässä
lumessa vihollisen huomaamarta. Aikaa se vei, mutta siinä
tiianteessa aika ei ollut rahaa. Lopulta pääni oli taas omiin
asemiin päin, ja kun naapuriharjanteelta ei enää kuulunut
minuun kohdistetrua ampumista, koukisrin oikean jalkani
hyvään ponnistusasentoon ja varmistin ponnistuksen suo-
ritramisen. Yhtäkkiä ponnahdin räyteen raviin ja pääsin
monta askelta, ennenkuin vihollinen heräsi. Se antoi kyllä
taas tuiskuta, mutta onneksi yli ja niin sukelsin harjanreen
yli suojaan aivan vahingoittumattomana.

Tältä kohdalta noin sata metriä vasemmalle harjanne
kohosi korkeaksi kukkulaksi. Alikersantti Heinro Kana-
nen oli saanut käskyn tulla konekiväärinsä kanssa ruke-
maan vastaiskuamme. Hän hiihti ryhmänsä kanssa har-
janteemme takana ja totesi tuon kukkulan sopivaksi ase-
maksi. Hetken kulutrua mies palasi takaisin kaikki vaat-
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Miehiä Kuhmon rintamalla

se olisi selvitettävä. Arvelevat sen kestävän kolme tuntia!
Kamiina putosi siihen paikkaan. Turhaa ryötä, olisi

edes nukuttu... Eero Tammivuori oli jo monen monet ker-
rat Talvisodan aikana hiihtän1't komppaniansa kärjessä
"uusiin hakkuihin" kuten pojat rapasivat viisastella. Ot-
taisi nyt uudesta ryömaasta siloisemman palstan kuin en-
tiset ovat olleet, veistelivär vdsyneer Kinnulan ja Pihri-
putaan "savottalaiset" siinä aamupimeässä Kuuijokea
kohti hiihdemäessä.

Sivuutimme vasemmalta Kilpelän kankaan ryteiköksi
xmrnurun hongikon ja edestämme näytti kohoavan korkea
kukkula. Tammivuori, kuten pojat päällikköään tutraval-
iisesti nimittivät, kuiskasi komppanian suojautumaan ja
i:rkoi lähettinsä kanssa tarkastamaan tilannerta. Hänen
i.lprnxan oli aina, mikäli se suinkin oli mahdollista, tar-
.:rsrelir maasro ja selvitellä tilanne ennen hyökkäyksen
,:ik:.: \vrkin hän paiasi Honkos-Matti perässään ja selos-
ir. eni eiessä on poikittaisia korkeita harjanteita, joille
venäiäiser o\'rr pureuruneer. Viimeisellä harjanteella on
menerelrr' puolusrusasema .la se meidän on otettava takai-
s in.

Komppania nhmrrn'i niin hiljaisesti hyökkäykseen, et-
tei venäiäisiilä liene ollur siirä mitään tietoa, päätellen
siitä, ettei heidän n'kisrönsä enempää kuin heirtimensä-
kiiän "ottaneer osaa keskusteluun". Jätimme sukset sii-
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Tässä näkyvälle
kukkulalle kertoja
joutui taistelussa

tovere inee n vetätVtymään

teet rinnirn kohclirlta poikki, kuin kirveellä lvör1,nä. Hän
kertoi l.riihtäneensä kukkulaa vlös .ja nähneensä ltur.ril.ru-
kuisen rniehen kukkulalla, jota hiin luuli rneikiiläiseksi.
Tietärniittiilin hiin oli käiir.rrynyr iikkiii katsomairn rakrln;1
rulevia, ja sartrlla iiskcinen tnies arnpui pk:llrrrr.r hiir.rer.r

vaatteensa poikki. Neapuri oli ottanur irivan oikean tiih,
tiiyspisteen, rnrrttir Kirnanen oli kriiintvnyt sillä srln-riinrri-
p\'ksellä sivuttain ja svtliin jiii sarrvuttarnatta.

Hi,i)kkäykernme näytti lopullisesri P1'säh§'neen. Venii-
liiisten konctLrliirsei,-len tLrlen pohjanoreerrlus oli jo r'.ri-
trrva, mutta pienirnnriinkin liikkeen havaittuaan ci scn r.i-
tinällii ollut rnitään tolkkua. Tappioitanrrne lisiisrr'.ir
rnyös tykistiin ja erittiiinkin heittinrien kiivu j.r rrrrkk.r rLr-

lr.
Sairltne yhtevden oikeirlle olevrran JR (r;:n kor.t-tpp.i;r:,

aan. Sicllii rr.retsii oli vielii jotenkin ehvr j.i rrriosr r:r.,ii, :.
sesri niikösuojaa. Siirn'in kompplnroittcn s.tin-i.rkoir:.L.rn
pilremmin rrihvstiiäkser.ri nrlilfuriin piiin. Ttrnsin i;rkissrni
ankarrrn tiivtäist'n. Nrlilpr.lrr oii rik.rnnr.rt kc,k.rrJrn r ieresr.i
lakin liipi, trturtrr ihneisesti l.rkki oli ollur r'Lhin kohollrr
venäläisten kiusaksi, si ll.i r .ri n p un.ri nen j ut,r'.r päänal.rassir

kertoi luodin vierailtrsra lakissani. Pääasia kuirenkin. ettii
pää oli ehyt! Mutta vähälräpii raas piri.

Jurttrsimme jorrkkueenjohtljan kersantri Matti Pirsasen
kanssa harianteen srrcjassu. Seisoirnrne noin r-nerrin piiässi
toisistamme. Akkiä heirtirnen kranaatti räiähti jaloissrrni-
n-re. Kurr-rpikin siirlt'irnn-rc niurnnuitti.r. Kolme muuta ka-
veria vietiirt fr.r:ireillr |r.ri5.

Pinteys lrskcutui seu.lur-r vlle. 'l'uLrli suhisi or.rclosti rik-
kiammutussa rnetsiissä. Mieli kävi pakostikin hir.ikeaksi.
Turvattomuutta lisrisi vielä illalla havainto, että oikealla
ollut naapurikomppania oli mitään ilmoitamarra .järtiinvt
asernansa. Kävin rurkimilssa siellä tilannetra, rnutra kun
e n noin 400 metriin tavnnnut yhtään rniesrä aserniss.r. pa-
lasir.r ja ilmoitin asian luurnrnrri Tammivuorelle. Hän
pyysi rneitä partioimalla vannistiimaan maasroa, rnurra
mitä kolrr-rc rniestä parti«ri, kun vielä omisrakin rsernistil
olisi pitänt't vastata.

Komppaniassa oli vastaiskuun mentäessä 80 miestä.
Nyt heitä oli i9. Ryhrniirnme oli kahcleksan miehen vah-
vuinen rähinän alkaessa, r-ryt rneitii oli vain kolme.

Kello oli t;rsln kuusi rnrrrrliskr-nrn -t. piiivän aarnuna.
Heriisin torkuksistani rapinairn, jota ktrtrlin eclessäni ole-
vasra rinteestä. Oli vieli vähän hämärä, ja kun rinteessi
oli kaatuneita puitl ja pensaita, en niihnyr tarkal.leen rapi-
nan aiheuttajaa. Annoin konepistoolistani hyvän sarjan
puseikkoon, aivirn kuin sarjani olisi ollr-rr merkki alkavastrr
rnetelistä. Ttrntui, että kaikki Venäjiinn-raan konekiväärit
ja 11,kit olisi tuoru silloin tulittarnai.n tlrottr harjannett,r.
Kävi hirvittävä räiske ja ryske. Puut, kivet, kannot ja sor,r
lensivät vrritoimenaan ihnassa.

Kuten jo edel.lä n.rainitsin, meistä sadan metrin päässä

vesemmalla harjanne kohosi korkeaksi kukkulaksi. Tältä
kukkulalra venäläiset piiäsiviit asemiimme. Vain yhden
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puolustljan näin ,juoksevln kukkr.rlan rinnetcä alru jrr rot-
kon kautte rakiura olev;rn kLrkkrrlun su«r jaan. Siurussrr
kukkula ttrlvrhti tiivteen veniiliiisiri. Krn'crini, Vlris ja
T«rikkanen, katselivat silrnät pvöreinii alkanurta näyrel-
miiii. Kun olimme eristetyr omistr joukoisramrne, ei ollut
eniiä syytä jäc1ä vihollisren keskelle kolmen rriehen voi-
rrulla. Viittasin pojat luokseni, ja koska ernme enää voi-
neet kiertää polkuarnme kukkulan oikealta puolelta,
aloin jr.rosta vasemrnalle tarkoituksella kiertää sieltii taka-
na olevalle kukkulalle. Juostuani parikyrnrnenrii metriä,
tiirrnäsin sankkarn vihollisten miehiq,kseen. He olivat
tulleet miehittärnätti)rnän lohkon läpi vasemprr;rn sivLrs-

ta.rmrre ja nyr merelin alettua alkirneet etenenrisen sr'-

vemmälle. Tyhjensin kp:n lippaan lähellii seisoneeseen
rniesnhmään, käännyin nopeiuti ja aloin juosta takrrisin.
Nyt ei ollr-rt runsauclen pulaa pakotien valinnassl. Eclcssä

olivat niirnii ven:iliiiset, rrrkana kukkulirn kohrlaltrr ase-

miinrrne piiiisseet jir rrivan vieressiirnn-tc urrr'let n,r.r[-trrir
pr.rrkautuivrrt äsken jättiimällernme harjanteelle. Hcihin
oli markaa l0--i0 merriii. Åinoa aukko oli harjanteernrne
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takana oleva korker kukkul.r. KukkLrl.rn rinteessii oli mah-
clottornasti pehmyttä iunt;i. pur-sronrr oli h;rrva männikkö
ja venäläiset saivat aloittaa suolauksensa n. t0 rr-retrin etäi-
syydeltä. Matka tosin kasvoi etenemisemme .rnsiostir,
tr-tuttn rämpirninen paksussir hangessa oli eritriiin hiciruta
jrr vaivalloista. Kiiänn'essärnme kukkulalle päin venäläisil-
lä oli jo ainakin kaksi pk:tl rsemisslmme ja lisää väkeä
virt;rsi koko ajan.

Koln.re väsynyttä miestä teki taivalta nnnettii 1'l<is, lLrmi
ryöpp1'si vrnpiirillä ja puissa kävi kova läiske, luorien is-
kei,q'essä niihin. Minulla oli sclhir.ren tLrnne, ertii rni-
nuLrn sattuu niskaan ja niskirani jiinnittikin rnahdottt-r-
m.rsti. En ymmärrä, rniki .juuri siihen kuvittelin sartr.r-

var-r. Katselin siinä tarpoessani vrr.rpärilleni ja cein virkis-
tiiviir.r l'ravainnon, puun kuoret sriröilivät hi'vän joLrkon
pääni yläpuolella ja taas ef:ir()ivo rttr.ructni roivoksi. Olen
soclan jälkeen näyttäni.t Suornen alueelle jäänytrii noLrse-

ntilrlffune rinnettä tutttvilleni, ja he ovat poikkeLrksetta

l.itiineet nrahdottomr-rutenl selvitä si itä tilanteesta her-rgis-

s.i.

S;revutimtnc loprlIs1 ktrkkulan laen ja silloin koin her-

Kilpelän kankaan
taistelumaastoa
myöhemmin kuvattuna

moromahclr.rksen. KLrn kukkula suojasi vihollisen tulituk-
selta, I.rern-rojännitys laukesi ja tupsehciin syvään lurneen
istuaileni enkii pystynl't liikr.rrtarntr.ln rnitään iiisentäni.
Sama temppu näki'i tapahtuneen kavereillenikin. Istuirl-
rne siinii pitkän aikir:r jr rvlsänä katselirnme toisirnxre,
ei ollut oikein rnitiirin plrhtrrnistrrkaan siinä tilatrteessa.
Vähitelien tras iäsener alkoivat toimia, nottsitntne Pi'st)'i'rr
ja aioimn're lirskeutua kukkulrrn raakse suksietnme luo.

Kornpprrniamrne vrrselnrnrlta siiveltä, liiheltii K1'lmäiär-
ven rilntil kr.rr.rh.ri kovlrr ammlrntaa, siellä oli lV joukku-
eerilnc rlsernissriln ja oli joutr-rnut samalla trrvallir eriste-
rvksi mur.rsrr komppaniirsta kuin rnekin. Venäläiset oli-
vat saaneet ainakin kaki kiilaa asellliitnrlle. Kesken arn-

rl'runrir.a sieltä kuului kovaa hr.rr.rt«>a ja yht rikkiä tr,rli lak-
kasi rnilrei kokonaan. Kur.rlui kovalla äänellä huut«t:
'Vel.jet, 

Jeesuksen Kristuksen nirnessä ia veressii teidän
synrinne ovat anteeksi annetut: " Sitten tairs alkrti vitun.Lt-
rLr arnnlLrnrr heiketäkseen ja lopulta vaietakseen. Sieliä
Kinnulrn llieher taistelivirt viimeisen taistelunsl ott:rnlis-
saan asemissa uskollisina lsänn.raalle .ia Jurnalalle.

I{iihdirnrne kukkulan taakse yhtel'sladullernme ja rap.r-
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simme siellä ahkion, jossa Eero Tammivuorta vedettiin
taakse päin. Hän oli saanut sirpaleita käsiinsä ja lantioon-
sa. Eero kehori meitä uudelleen miehiträmään äskeisen
kukkulan ja odomamaan siellä mahdollista apua, jota sanoi
kiirehtivänsä. Hänen huolenpitonsa poikiansa kohraan ei
näyaänyt loppuvan vieläkään.

Palasimme kukkulalle ja ihmeellistä §'llä sinne di uk-
ko sieltä, toinen tädltä, jopa meitä taisi olla parikymmen-
rä miestä 

- koko komppania - lopulta kukkulaa puo-
lustamassa.

Venäläisillä oli kummallinen rapa Talvisodassa. Kun he
saivat suorireruksi läpimurron, he eivät näymäneer pirävän
kiirettä sen hyväki käyniimisessä. Jos he nyrkin olisivar
jatkaneet etenemistään kohti Löytövaaraa, niin mikään ei
heitä olisi siirä estänyt, mutra he ryyryivär parveilernaan
kukkulamme ympärillä, edes yrirtämärrä notsra kukkulal-
le.

Katselin noin 10G-150 metrin päässä olevaa äskeistä
harjannenamme, mikä kihisi vihollisista. Olin koonnut
kahdeksan konepistoolin lipasra ja kun naapurit eivät
näyaäneet kaihravan liikkumista röyhkeästi äskeisellä
harjanteella, ryhjensin lippaat hyvin lyhyessä ajassa mas-
soittain etenevään vihollisrivisttiön harjanreella. Näytti,
kuin he eivät vähäkään välimäisi, vaikka luotisuihku niit-
ti runsasta saalistaan heidän porukassaan, he vain rämpi-
vät syvässä lumessa ereenpäin. Vänrikki Rautoja ruli sir-
ten illan hämärryessä kukkulalle ja siirsi komppaniamme
uusiin asemiin sille määrärylle Löytövaaran linjalle, jossa

se vastasi sille uskotusra lohkosra maaliskuun 9. päivän il-
taan saakka. Silloin komppanian vahvuus oli yhten mie-
hen sormin laskettavissa.

J. TAKKINEN

Professori V. A. Koskenniemi
pyrki etulinjaan

TAMMI-HELMIKUUN vaihteessa 1940 kierteli runoi-
lija-professori V. A. Koskenniemi Sallan rintamalla ja ru-
li JR 40:nnenkin alueelle. Ollessani etulinjan komenraja-
na Märkäjärven rintamaosalla sain kerran komentotelt-
taani puhelinsoiton puolentoista kilometrin päässä ole-
vasra tulipatterista. Sieltä puhuja ilmoitti olevansa pro-
fessori Koskenniemi ja pyysi lupaä saada mlla etulinjaa
katsomaan.

Tällaisen puhelinsoiton rapahduttua olin hieman ym-
mällä. Miki ei rykmentissä tällaisra asiaa ollut hoidet-
tu7 Koska vihollinen oli silloin ravallista toimeliaampi,
pyysin professoria pysyrrelemään tuliparrerissa ja rykmen-tin komentoporraan korkeudella, koska minusra olisi
vastenmielisrä päiistää häntä rilanreen tällaisena ollen etu-
linjaan. Koetin selicää, kuinka suuri tappio synryisi-
kään, jos hänen kaltaisensa mies aivan rurhan päiten me-
nettäisi henkensä käydessään etulinjassa.

Sain puheellani professorin luopumaan aikomukes-
taan, vaikkakin se runrui hänestä olevan vastahakoista.
Myöhemmin hän kirjoitti runokirjansa "Latuja Lumessa"
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TAIVISODAN syttyessä Osasto Petsamon taisteluvah-
vuus käsitti yhden komppanian, noin 150 miestä, pääl-
likkönään luutnanfti Tiitola, kokenur rajamies ja hyvä so-

tilas. Osaston komentajana oli kapteeni Salmelo.
Marraskuun 3O. påivä valkeni hyisen Jäämeren tuulen

tuivertaessa aukean kasarminkentän y llä, kun ilmahälyrys-
sireenin läpirunkeva äni leikkasi ilmaa. Olihan ilmahä-
lyryksiä sattunut useitakin YH:n aikana, mutta ne olivat
onneksi osoitauruneet ylijännitryneiden hermojen loihti-
miksi valehälyryksilsi. Nyt sensijaan oli tosi §symykses-
sä, sen meistä jokainen runsi tunnossaan. Olihan viholli-
nen io pari vuorokaurta aikaisemmin kaapannur miehet
Pummangin kenttävartiosta ja varhain tänä aamuna hyö-
kännyr Vaitolahden kennävartion kimppuun aiheuttaen
tappioita ja vangiren sikäläsen siviiliväen.

Kauan ei arvinnutkaan odottaa, kun vihollisen lento-
koneidCn konekivärisuihkut jo alkoivat pöllyttää lunta
kasarmin pihalla. Jonkio aikaa rulitetruaan Rajavanioston
kasarmia ne siirryivät Salmijärvelle johtavan maanrien
suunraan ja partioivar sirren koko päivän Pesamon ja Sal-
mijärven väliä tulittaen kaikkea tiellä liikkuvaa.

Olin tällöin rajavartioston puhelinkeskuksessa päivystä-
jänä ryövuorossa eikä minulla näin ollen ollut mahdolli-
suuma toisten esikuntakomppanian miesten ravoin etsiä
ilmasuojaa. Hetken kuluaua havaitsinkin olevani ainoa
mies kasarmissa. Tätä yksinäisyyttä kestikin sitten iltaan
kello 2l:een. Aina ohilentäessän kävivät koneer tervehti-
mässä kasarmia suihkullaan. Muutamia kertoja kuulin
päivän kuluessa kasarmin käytävältä kiireisiä askeleita,
jotka sitten taas häipyivät.

Kasarmin lähellä, N?isykkäf oen muodostamassa notkel-
massa kasvoi macalaa koivikkoa, joka tarjosi jonkinlaisen
näkösuojan ja sinne oli komppania suojautunut. Myös lä-
hellä sijaiaeva esikuntarakennus oli ryhjä, eikä sielrä vas-
tattu puhelimeen. Puheluja alkoi tulla yhä tiheämpään ja
yleinen hermosruminen runtui yhä pahemmin saavan ja-
laosijaa. Kysyrtiin korrrentajaa, joskus vaativassakin ääni-
lajissa, mutta misän en häntä löytänyt. Hän ei siis ollut
saatavissa puhelimeen, mutta tätä eivät soitrajat voineet
käsittä. Niin piätin ryhtyä komentajan sijaiseksi ja kun
useimmat soittajat olivat hermona, ei monikaan liene edes
huomannut, eaä vastaajana oli "valekomentaja". Kysyt-
tiin hyvin monenlaisia, tilanteen aiheuttamia asioita ja
minä vain jakelin kiiskyiä ja ohjeita. Olin yksin eikä ollut
ketään, jonka auktoriteemiin olisin voinut vedota. Vilillä
ehdin saada tietoja Tiitolan komppaniastakin. Sieltä oli
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Kranaati nheitinosasto varvikon
suojassa Petsamon tunturin rinteellä

koko päivän liikkeellä partioira, jotka hidastivat viholli-
sen etenemistä ja kahakoivat kärkipartioiden kanssa.
Tappioitakin, ainakin kaksi kaarunurra, ensimmäiset uh-
rit Petsamon rintamalla, ruli osaksemme.

Mutta palatkaafitme raas keskukseen. Petsamon siviili-
väestö oli vielä evakuoimata ja vaarassa jäädä sodan jal-
koihin. Näistä monet §selivät hermosruneina kuljetus-
mahdollisuuna, mutta kun en ennen iltapäivää itsekään
riennvr. miren asia järjesryisi, en voinur muura kuin va-

kuuttaa, että kyllä pimeän tullen autoia saadaan. Niin-
hän sitten kävikin, sillä Salmijärveltä oli tulossa autoko-
lonna ja sen johtaja soitti Haukilammilta kertoen kolon-
nan joutuneen ilmahyökkäysten kohteeksi ja kärsineen
menerykiä. Hän tiedusteli oliko kolonnan iatkenava mat-
kaa vai saisiko se jäädä ilmasuoiaan pimeän ruloon asti.

Kerroin hänelle, miten tärkeää olisi saada siviiliväestö
turvaan ja annoin käskyn jatkaa heti matkaa tappioista
huolimama. Mies ymmärsi asian ja toikin kolonnan ilrahä-
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määssä Pesamoon, vaikka hävirräjär olivat koko markan
sen kimpussa kuin herhiläiset. Onneksi vihollinen ei sil-
loin vielä kävnänvt pornmiruskoneita. Sinä iltana evakuoi-
tiinkio ovr Petsaoon siviiliväestö,_ noin 2000 henkeä.
Uinahamarista oli marssien nrlossa myös ryövelvollisia.
Hei&in johajansa soini minulle vaarien joukolleen auro-
kuljecuta. Minä selvitin hänelle, errä auroia ei ollur,
vaan heidän on jatkemava matkaa jalkaisin. Niin he lähti-
vätkin ja*amaan markaansa ja ehtivär hyvissä ajoin lä-
hesr,'vän hyökkäyksen alra pois.

Vaimoni soitti Parsjoen varresra Töllevisrä kerroen siel-
ldkin vallisevasra lentotoiminnasta ja tiedustellen ohjei-
ta. Siellä, syrjässä valtatiestä ei riederry mirään sorarilan-
teesta ja oltiin hermosruneira ja peloissaan. Käskin kaik-
kien pysyä sisällä pimeän ruloon asri ja senjälkeen siinyä
Patsjoen yli Norjan puolelle. Näin tapahtuikin, kuten
myöhemmin sain tietä, ja norfalaiser omivat kymmener
suomalaiset perheet avosylin vasraan. Niillä oli siellä hyvä
olla sodan päärrymiseen asri.

Koko päivän jouduin olemaan kasarmilla yksin, lentäjiä
lukuunomamana, jo*a silloin ällöin toivat minulle ruliser
terveisensä. He olivar huonoja ampujia, joiden suihkur
usein menivät ohi, mutta osuivatkin muuramia kertoja ra-
loon.

Vasta kello 21 ruli kapteeni Salmelo keskukseen muka-
naan kuorma-auton kuijerrajan lisäksi kaksi ryötoveriani.
Hän kriski nopeasri purkaa keskwkoneiston ja lasrata sen
autooh. Teimme ryöä käsketryä ja kun kuorma oli lähtö-
valmis, käski komenraja minun jäädä vartioon ja lähti.
Siitä seurasi minulle pitkä yö, murra se on raas jutru erik-
seen.

Vetäy§mistaistelu
Petsamossa
Talvisodan

syttyessä
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OLIN syksyllä 1939 aloittanut koulunkäynrini. Tutkin vä-
rikkään aapiseni kuvia ja kirjaimia, joista olisi saarava
lauseita kokoon. Pienen pojan ajatus ia kame siirryvät kui-
tenkin ikkunasta ulos. Aurinkoinen ja kaunis oli myö-
häissyksyn luonro Puolangan jylhZissä maisemassa. Se
kiehtoi 7-vuotiaan pojan mieltä jo 21 vuoma sirten.

Auringon lämpö väreili ruskassa hohravien vaaroien
vläpuolella. Se oli kesän vastalause ld.hesryväl-le talvelle.
\'.rarojen välissä kierteli kellertävänä nauhana maanrie. Se

.ähri kirkon§ldstä ja ohitti myös valrion virkaralon, jonka
rLiiun.rsra karseli pojan urelias silmäpari. Tiellä kulki
tr::s:: :revonen isäntämiehen ajamana. lCirryissä oli useita
i*nEs,iikkeiä.

- 
.{r:r. miksi Katajan Marti vie hevosella ruollaisia

sdkkeiä: h'sr i poike. 
- 

Äidin rauhallinen ja vakava vas-
raus ilmaisi. erl sikeissä oli sokeria ja jauhoja, sillä ihmi-
set peikäär'är yrr,- i: r'ier'ät siksi koteihinsa tavaroira,
koska ne voiver pi.:.n ioppue. Poika ei asiaa oikein ymmär-
ränyt. Sota, mirä se oii:

ISAN./ 
MAA

pelastettiin
Viikot kuluivat. Miehiä vietiin autoilla jonnekin. Kaik-

ki ihmiset olivat rulleet hyvin vakaviksi ja ahkeriksi. Isä
j?irjesteli joitakin vdestönsuojeluasioira. Hänellä oli joskus
ihmeellisiä laatikoita, joissa sanoi olevan kaaasunaamarei-
ta. Kylällä tehtiin hiekkasäkeistä linnoiruksia, joita sa-
nottiin sirpalesuojiksi. Erikoisesti askarruttivat pienen
pojan mieltä valkeat liimapaperit kauppojen ikkunoissa.
Koulukin loppui. Isän uusi auro vietiin pois. Tällaistako
on sota?

Isot ihmiset kertoivat, että sota oli alkanur. Kaupunkeja
pommirertiin, miehiä ammumiin ja vihollinen oli hyökän-
nyt rajojen yli. Lehdessä oli kuva Helsingin pommiruk-
sesta ja sen ensimmäisestä uhrista, pienestä ryrösrä, joka
kauniisti nojasi pätään käsiinsä. Miehille tehriin lumipu.-
kuja ja neulottiin lapasia ja sukkia. Pojallekin rehtiin. la,
kanasra lumipuku. Kotiin ruotiin paljon sän§jä sotasai-
raalaa vanen.

Sinen ruli ensimmäinen ilmahälyrys. Lakanat harrioilla
juostiin metsään puiden alle piiloon. Punatähriser koneer
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Pommituksen jälkiä Oulussa

lensivät rnaralirlla ja r'ähirellen poisruivet ampuen ja pom-
mittaen. Silloin pojan sldän Iöi prkahtuakseen pelosta.
Kyläliä oli pornmi osunut s.rirr.ri.r.rn, ja koulumme oli rau-
niokasana.

Ilmahälvq'kset jatkuivrt. Kotiin tuli valkopukuisia sai-

raanhoitajia, ja pian toivat autot rintunalra haavoirttrnei-
ta. Joskus sai poikakin käydä katsomassa heitä. Ystävälli-
siä .ja iloisia olivat, vaikka toisilla oli paljon valkeaa sidet-
tä. Joulujuhla sotasairaalakodissa oli ihmeellinen. Saliin,
missä haavoittuneet olivat, tuoriin .ioulukuusi. Puhtaus
loisti ihrnisten kasvoista, lakanoista, siteistä ja kaikkien
mielistä.

Muutaman päivän kuluttua väristiin kuitenkin synkdssä
kellarissa. Pommituskoneita rneni laivueittain yli. Kaikki
lensivät kohti Oulua. Ei edes pimeä ilta estänyt niiden
menoa. Taivas loisti purppuran värisenä. Oulu paloi. Yöl-
läkään ei voinut nukkr.ra. Avonaisin silmin tuijotettiin pi-
rneyreen je kuunneltiin ;yriniiä, joka tuntui kuolernan kiir-

4 jen ajolta.
Iddstä alkoi kurrlua rykkien jylinää. Suomussalnrella

taisrelciin. Älti oti pannur tärkeirnmät t^varat eteiseen
ld.htövahniiksi. Poika näki äitinsä vain harvoin. Haavoit-
tuneet tarvitsivat hänen hoitoansa. Ny't heitä tuotiinkin
paljon. Suomussalmella taisteltiin ankarasti. Kerran kar-
kasi poika hoitajaltaan ulos karsomaan punarististä autoa.
Silloin hän näki sellaista, mikä vaivasi kauan mieltä. Au-
tosta nosrertiin miesrä, ;oka oli aivan veren tahraama.
Toisra kättä ei näk1'nyt. Miehet nostivat hänet hangelle.
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Sotilas oli kuollut. Tällaista oli sota.
Päivär rulivat vähitellen valoisemmiksi. Ankara pakka-

.nen vallitsi kauan. Ihmisten ilmeet olivat torisia. He ker-
roivar suurista voitoista ja urhoollisista sotilaista. Vih<llli-
nen oli jourunut saarroksiin, ia oii saatu paljon sotasaalis-
ta. Lehdissä oli kuvia lumipukuisista miehistä ja hyök-
käysvaunuista. Eräässä kuvassa oli pitkä tie täynnä lu-
menpeittämiä autoja. Se oli Riratteen rie. Kerrottiin san-

kareista ja lentäjästä, joka pudotti 16 viholliskonetta.
Kultasormuksia kerättiin,ja luovuteriin pankkiin. Kiikki
ponnistelivat yhteisen asian h1'väksi.

Ihmisten ilmeet muumuivat :rina vain vak.rr'.rmmiksi.
Suomussalmi oli kestänyt, mutta jossain K.rnnskella oli
tykki jolcr metrillä. Nämä rykir ampuivat suom.ileisia. Vi-
hollinen tunkeutui maahan. Hätä oli sur.rri. Kuirenkin ai-
na vain ponnisteltiin.

Kaikki kerääntyivät radion vmpiriiie erläni päivänä.
Ovi aukaistiin saliin, jotta vuo.lepotile.r:krn o[srvat kuul-
leet. Ylipäällikkö puhui. Kuunrelil.rr .iirvar rotisia. Oli
maaliskuun 13. päivä. Eräs hoir:j:r.ir i:iu. Hänen kotinsa
oli ollut Karjalassa, loka olr iuovu:er::r'.r viholliselle.
Kaikki istuivat hiljaisine. H-rrvoinunee: muisteiivat ase-

veljiädn, jotka olivat lnt.lneer k-:ikkens.i. I{ieher tiesivät,
etteivät uhrit )a kärsimvker olieer rurhie. siilä maa ja kan-
sa olivat vielä olem.rssr. Isf,nru.: pei.isrettiin.

Ulkona liikahreli m.rriiskuiscse ruuiessa valkealla han-
gella tumma vario. jonka rrheurti puolitangosa liehuva
Suomen lippu.
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isänmaan rafolen sisälle
z.lEr.P 9:n mukana

TEUVO BLINNIKKA l.0sA

Kollaalta yhteisen

KarjalainenrinramamiesTe uv o Bl i n n i k k akuvailee
tässä muistelrnakirjoiruksessaan vaikurelmiaan joukko-
jerrune peräyn'misestä uudeile rajalle hänen koriseutunsa
kautta. Muistelma on kirjoiremr heri sodan pään.twii ja
kuvaa sen aikaisia tunnelmia.

On hämärä maaliskuun ii. päivän aamu 1940. Kiskorn-
me irti teltan seinään kiinni järyneen pämme ja alam-
me soluttautua ulos rehasta, johon rneitä oli sijoiterru
kaikkiaan )0 miestä vieträrrrään yörä.

Edellisenä päivänä on komppaniallamme ollur kova
kohtalo, sillä tulisessa kamppailussa olemme saaneer me-
neträä kaatuneina lri miesrä ja haavoimrneina 26, ioiden
joukossa komppaniamme parhaira, kuten haavoirtuneena
komppaniamme pällikön, luutnanrti Lauri Leikkosen ja
joukkueenjohtajan, vanrikki Laution, sekä monta muuta
hyvää, url.roollista soturia. Päivän kohralon kovr.ruden
ruoksi olen saanur määrär'ksen onaa ryhmäni haavoitru-
neiden huolt«xrn. sillä kaksi mukana olevaa lääkintämies-
tiimme eir'ät ehdi huolraa kaikkia komppaniamme haa-
voittuneita suojapaikkaan. Komppaniamme miehet ovar
kovin uupuneita, sillä kolme vuorokaurra ovat yhrämittaa
kestäneet tähän painoon rynnisryksemrrr erään sissiporu-
kan avustamana. Nyt olemme saaneer valmiiksi motin
Kollaan ja Shemeikan kylän välisen rinamaosan sivustaan
Loimolaa kohden runkeutuneista vihollisista. Vatsamme
ovat ryhjät ja jdsenemme riuuneet. Muona oli määrä tuo-
da heti perässänrne, murta vihollisen kovien, epäroivois-
ten rynnisrysten tuloksena oli, ertei sirä voiru tuoda kol-
meen vuorokauteen. Ainoana lohduruksena oli vihollisel-
ta valtaamamme "liebuskikuorma" ja useita kenträkeitti-
öitä, joissa oli hevosenlihalla höystetryä «rhranryynipuu-
roa. Vahinko vain, että keitriöt räjäytimme heti valtauk-
sen jälkeen, joten jouduimme nyt hankecn lenräneinä ja
siinä jääryneitä puuromöhkäleitä pakeissamme sularta-
maan ennen kuin niirä voimme käyal{ä vatsamme täyt-
teeksi.

Yksi .loukkueemme oli momivartiossa ja muu komppa-
nia oli illan hämärässä tehnyt hyökkäyksen vihollisen
Kollaan rintaman sivustaan jonkun muun porukan avusta-
mana ia heidän oli määrä myös yöpyä "siellä jossain".

Haavoinuneille, knin myös irsellemmekin, olimme
määräyksen mukaan tehneer useampia telrroja erään kalli-
ojyrkänteen juurelle, jossa olirnme paremmassx suojassa
vihollisen rykistö- ja heitinnrlelra. Tässä sai haavoitruneis-
ta suurin osa viertää kokonaisen vuorokar.rden, koska kul-
kureitit huoltorielle eivät olleet vielä iuotettavan selvär.
Osa lievernrnin haavoittuneira kylläkin pädsi jo illalla li-
vr.hrilniun täältä pois hvökkäävien joukkojernrne muka-
ne. lr{utt;r vaikeammin lraavoittuneet oli pakko järtää rä-
hän päiviän odotramaan telroissaan selvempää kulkuväy-
hä.

TCsrä alkoi varsin.rinen vaellukemme rintamalta, vaik-
ka emme sitä vielä siiloin rienneer irsekään. Vedimme
ahkiot esiin lenropiiioista, kopisrimme niissä olevan lu-
men pois ja taitoimme kuusenhavuja pohjalle pehmik-
keiksi. Luotien napsahraessa jääryneihin puihin ja kra-
naattien räiskähdellessä ympärillämrne alamrne siirtää
vaikeammin haavoittuneita sorilaitamme relroista ahkioi-
hin. Ahkioita on liian vähän, vaikka siihen on tuotu ko-
nekiväärien vetoahkiotkin, joten lievernmin haavoitru-
neiden täyryy koettaa taivaltaa omin voimin. Kello on jo
yli yhdeksän. Kolonnamme on lähtövalmiina, odotamme
vielä saattamaan lähteviä partioitamrne. Kohta saamme-
kin määräyksen lähreä liikkeelle. Parrior edelrdmme ja si-
vuiltamme soluvat rohkeasti korven kätköihin turvaa-
maan kulkuamme. Nyt lähree hitaasti neljätoista ahkion
kolonna liikkeelle. Paljon on lisäksi sellaisia, .io*a koetca-
vat seurata perässä, kuka hiihtäen, kuka kävellen, suki-
sauvoja tukenaan käyttäen. Kaikkialla ympärillämme
räiskiä ja rätisee. Lunta ja oksia tipahtelee päällemme.
Luotien napsahtelu puihin kuuluu yhtämitraisena kuin ti-
kan naputns. Kauempaa kuuluu katkeamaton konekivää-
rien kuolonlaulu, .fota tahtia sotkevat pikakivärien ja
konepisroolien vihaisen terävät sarjat. T?imän kaiken seas-

ta erottuvat myös kiväärien epätasaiset räiskeet. Tykkien
ldhtölaukaukset kuuluvat kuin katkeamaton ukkosenjyri-
nä. Ammukset räjähtävät milloin lähellä. milloin vähän
kauempana. Kaatuneita vihollisia makaa kaikkialla pol-
kumme molemmin puolin, kuka missäkin asennossa ja
minkäkin näköisenä. Siellä täällä näemme muutanun
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Tie aukeni
Kollaan korvesta
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oman sankarimme §'r'n'väisenä, tehrävänsä räyttäneenä,
kaikkensa uhranneena, lepäävän viimeistä unraan rakasta-
mansa isänmaan ralvisen iuonnon helmassa, ikihongan
tai kuusen siunatessa huminallaan hänen viimeistä muis-
toaan. Sydämessämme on raskas kaipaus jokaista kaatu-
nutta kohtaan.

- 
Rauha heidän sieluilleen!

Poluksi muodostunut suksilatu luikertaa jylhän kuusi-
kon läpi, siellä täälH pistäyryen jonkun rämeen reunaan.
Läheltä kuuluu kovaa surinaa. $sähdymme puiden suo-
jaan. Vihollisen pommituskonemuodostelma on päälläm-
me. Se pimentää koko ilman. Pommituskoneira saarra-
massa olevat hävittäjät kiepsahrelevat aivan puiden lat-
vojen tasalla, mutta eivät huomaa meitä. Korpi on kätke-
nyt lapsensa. Jatkamme verkalleen matkaamme eteen-
päin. Joskus pysähdymme ja koetamme järjesrää haavoir-
tuneilie mukavampaa asenroa ahkioissaan. Edestä alkaa
kuulua räiskettä. Taas pysähdymme. Partiomme on koh-
dannut vihoilispartion. Ei kestä kauan, kun pauke lakkaa
ja tie on jälleen selvä. Vihollispartio on luikkinut sinne,
mistä on tullutkin. Luikerteiemme seuraavalle männikkö-
kummulle, josta kuuluu kranaamien räiskectä. Taas rä-
jähtää aivan lähellä, paksu mrinq' kaatuu maahan. Am-
mus on osunut siihen. Alkaa räiähdellä useampia. Puita
kaatuu, oksia lentää, ammukset huutavat, sirpaleita len-
tää, viheltää, ulvoo, vinkuu. Olemme jouruneer rykistö-
keskirykseen. Kuuluu surkea ujellus. Tuo tulee kohti.
Kyyristymme. Lunta, multaa, sammalra lentää päällemme.
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Näkymä
Värtsilästä

Talvisodan rauhan
teon aikana

*i
§:

Ammus on pr.rdonnut minun ja ahkiomme väliin, murta
onni: se ei räjähtänyt. Tuli suutari.

Puhdistamme lumet ja mullat ahkiossarrlrne olevan vän-
rikki Laution kasvoilta fa peittelemme .ja jatkarnn.re taas

matkaamme odomaen viimeisen hetkernme lyöntiri. Pdä-
selrlme onnellisesti kuitenkin läpi keskitysalueen. Aino-
astaan yksi miehistämme saa pienen sirpaleen jalkaansa.
Pääsemme näin vihdoin mr.run komppaniamrne viimeisel-
le majoituspaikalle. Sieliä on ollut kamrrlrr vö. Ovat olleet
koko yön ankarassa q'kistökeskirlksessii. On rullr.rr kaatu-
neita, on haavoitnrneita. joukossa rurrujr naapureirl, su-

kulaisiakin. Mielen.rme on r.rskrs Se on kohtalo, 1oka
näin on määrännvr. S.r.rmme erl:isr.i korsusra vähän kuu-
maa vettä. jollr kosrur.lmnte ir.uvortruneiden suita. Muu-
ta er ole rarjorr.rr-.rn.r. srli,i muonra on kovin niukalti
vain rännekin s.r.rru. ir nekrn vj.häiset on jo ehditry syöd1i.

Nälkä soitre; suoli ssrmr-:t e. r'isl mvs j dsenissdmrne, Inlrtta
emme jouda nliti .:rarteiemaan. sillä haavoittuneet on saa-

tava vihdoinkin hoiroon. Kello on 21 minuuttia vajaa 11.

Läheai sa:1priu iloi:e n näköisenä. Varmaan hänellä on hy-
viä uutisia.

- 
Pojat. rauha rulee tänään kello 111 Sota on lopussal

huudahtaa hän.

- 
Eiköhän se ole vain telttapropagandaa, sanomme

kaikki kuin lhdestä suusta.

- 
§6 6n aivrn rotta, vakuuttaa lähetti. Esikunnasta on

lähetetn' aivan varma tiero. Uskokaa..nytl.

Jumalan kiitosl Rauhal ONKO TAMA TOTTA? Mei-
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rii on viclii Paljon, jotkr cliinrnrc. Olcrnme siiilvncer ter-
veinii jrr i.iiiisen-rnrc kohr.r koriinl

Niin, kotrir-r. Entii r'.iir.rklrnr.unnrc rajet: Krrir-rkrrhrrn
ne/ viiliiirriiii pirhiu)cntrrscsri rnirlcsr.iuuttc. R:rrrltrr jrr rrr-
jatl Ktrlientrtte htt.L.r:rr l.i \'.Lr\..i,,rrt'ri rrtrrtp.iirt. Pri-
lttut.ttt'te lt,L.rvtrirrLlrtri,ic.i:t:.,::.,:.,-.::.,:r:.1n()nt.t\t.1. i1.1h-

.lLltt.r,lk5crtlrttc' ltrrt.i Si -t.i':tc::-.::-.r , ,rt Sr..l\u). r.i\ nr).i
iltt.r. suru.t j.r ep.ir,rir',.,.r. K.rts,tr:t:tic rc,ioon j,,k.r r ii.icn
tninuurin kulutr.r;r. Kr Iiri se sirrenkin oli sir.i rtlrr.rl.r1.r;r.1-
gan.laa, koko r:uhirn si.rnoml. Tr kkien jr rir-r.i rur-rrLrLL

ki ih n'viin vhtiin-r ittaisenrr kiri kun.r. Konekivii.irr r I.rulrtr'.rr
vviin Inirraisia sarj«rja. pikekiviiiirien. konepistoolien ja ki-
viiiirien vhn essii riitiniil[i;in j:r rriiskcelliiiir.r tiihiin lhtii-
mittaisccn. korvirisiirkcv.i.in, cl-.it,,ir',riseen, klrolcn-tarr
tr.rotri.rviri.l.n kaikr,rr.rr-r jrr jvrirtii:in. \'lrii riijiihtelcviir lmmuk-
set v rnpiiri ll:ir.ntrte. Klunmotti.lvil llmntr-lsten lrlvont;r kuu-
luu ilntessl, johon vhq v silkrin riilliiin lcntokoneitlen
vitit-tor.tvrr surinrr. Tiilliiinenkii orr r;lullil/ Ei. ci sc sitten-
kiiiin ollut totral

Kcllo on i min. vaille 1I. Trl,ahtuu jotain nrcrkillistii:
jvrinri lakkaa, kriku vrrikcnee, Kcrr.rrr vielii jvriil ttiiii n kki
vksiniirscn leukirukscn. Oliko riirnii ro,iellrr virmcinen.'
År.ntlus riijrihtiiri, kaiku hrrrhlilec vksiniiisenii iln.rassa. Ei
kuulu rrtur.rtl. Tiirnii on ()utoi1. Kell() ()n tirsan I1. Metsiissii
vrllitscc Irrrr.rrlan hiljrrisrrus. Se oli sittenkin totra. Rrruhrr
()n tLrllut: Jurnllln kii«rs, ettii olcrnme sirilrlecr niih(lii rii-
nt.in p.iiviin .rivrr.r eliivir.r siln'rin. Niiin ljarellen p.i.isern-
mc r ih.ioinkin Irr-roltoticlle. Hcvosirr rlrlee v;tsrrirurlne.

Nostan-trt-tc h,un'oi ttr.rnect rekeen tt.rivorr;tclt heillc hr viiii
voir.rtirr je niikcmiin. 'l iirniikin tchtiiviirr.rnrc on nvt lop-

lrrtrttt sut>ritcttu.
Huorrlrlilmmc tier-r vicrcssii clintervikkcitlen jrrkclrrprri-

krrn. Sc on tcrvctullrrt vilrrLrinkir. Kirrtrhciarlrtrc kuirt
n:ilkiiiset sLr.lct s;raliin kirn111.i11111. Sielt.i srrlnrnrc leipriii.
voitrr. jurrsto,r. tlrtkkrrr.L.t. k.rhvi.r j.r sokcrt.t r llrrtkr llirl

Nr t nre l.ririri:inrnrc. rr.lumir.urrnc 1.r lrihtlemrnc ilrisi-
nrr hrihriirniiiin nrrkk.Lr.rvvvh.ltr upsccrinhilinane t'li olan.
Hrrortt.r.rrttrttt. r icl,i |.rrr rso.r l.r.rrikkorr ricn viercssii. Mitli-
h.in nu,r .is.ilr.ir'.it.' Toiscss.r ol) rrirks.rl;lrlrikkr>e, josrrr

n, rst.rn-tnttkin .ri k.r irrrkot rcp|11i[1in p.rinoksi. Toisen lrur-
trk,rn k.rnrt.r kohortlress.r huontllntrt-tc suureksi ilokscn-r-
nte t.inrii olcvrrn tlpi)tritnnii Kuurrrnt<tklubi'larrtikt.rita.
Pistiirrrlnc peri Iarrrikkorr nricstii piiiille tasktritrin jr liih-
.lenlne ersinriiiin hvviiii rcn,askanroa rehrliilsentntc nu()-
rron ja svii.liiksemme siinii oikeir-r juhl;r-ercrien rrruhrru
krrnr-riaksi. Koir rrr loimurraki n iloi r-ren val kcir ptrnrn rrtn n;rl -

t;r liivtiirniirnrt-tc tervrrsk:.runt>n juurella. Muutanriss.r 1-.r-
kcissa siriscc rneksalaarikko <>ikein voilla hijvstcrtvnii jr
toisissl riintl:rsissii lcikittclce vcsi kichumisl.rsrcess.i
otlotellert Ilvrkkvjii ja tt.tuLrtrurrkscen jtrltlirkrrhviksi einto
rrcrien piiiille . Piirn elkrn'lt vrrltvilsti voirlcllur leiPiiIelar.
Pillrr roisensit j;ilkeen, ItiiiPvii suihintnrc ntrrukkaan nraksir-
lerrtikor-r ja nrrkklrlpll«rjcn prrir-rosriunrrnir. Vauhria kiih-
rlvriinttnc kLrumirlll krrhvirvlpllli. Prrkillincn rt.riscrrs.r
jLilkeen alka:r tvh jetii, jor.rr'.rst,rir-r \'.lrs()iss.rmrne elka.r vel-
irr.r t.ir.lcllrrrt'rr lrt virrvoirrrrin tunrrc.
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Olemrne päättäneet juhln-ateriirmme, pistärnme'Kuu-
tamoklubin" savlramaan ja alarnrne vetäytyä kompp;rni-
amrne kokoontumispaikalle. Siellli kuuluu miesten kes-
kuudesta vilkasta pr-rheensorinaa. Kuka muisteiee rnitii-
kin tapahturnaa sodan ajalta. Varsinkin viimeöisistii ko-
vista rykistökeskiq'ksistä puhr-rtaan paljon ja sen vhrev-
dessä kaatuneita tai haavoittuneitir kaiholla tnuistellrr;rn.
Toiset iloitsevat suuresti tulieesta rauhasta ja omasta ole-
massaol«rstir.an 

- 
11vi5in sanoen, kun ovirt säilyneet eliivi-

nä ja terveinä sodan melskeistii. Toisiin on taas vaklr',r.
epätoivoinen jännittävä, outo aavistus 11,ön1't leimrns.r.
Nämä ovat Karjalan rniehiä, joista moni seisoi parhaillrran
kotipitäjänsä Stristarnon rajojen sisällä ja sai viirneiser rr.r-

liset taistelut käydä tutuilia tantereilla. Ne rajat, ne k,rl-
vavat miesten mieliä, se epätoivoisuuden tunne on ktrin
raskas taakka hartioillarnme. Ne r..1.rt7 Pohclimme keske-
nämme. Teemme arvioita ja saamrne yksirnielisen laskel-
man tuloksena lopullisen päriöksen: Koska emrne ole
kärsineet sotiiaallisia tappioita, niin emme myös ole vel-
vollisia tekemään luovutuksiakran. Pahirnmassa tapar.rk-
sessa joudumme luovuttamaan korkeintaan ne alueet.
jotka socltrn aikana ovat olleet vihollisen jaloissa.

Kuuluu käsky: "Valmistautr.rkaa! " Pian alkavat kornp-
paniamme mieher parijonossa suksilla solua alas. Alkaa
paluu rintamalta. Ajatukset l.rirrhailevat kaikkialla. Joskus
tekee mielemme iloisena laulal'rtaa: "Taistoisra rienniim-
me rauhan toimintaan, saa kuntomme kultaiset laihot
nousemaan...". Mutta taas h1'yryy hymymrne, jäykisn'v
ilornme. "Ne rarjat", välähtää rxas mieliimme. Nouseeko
koskaan kultainen laiho kotoisisra pelloistamme meidän
itsemme ja lastemme hyväksi vai ovatko torra kuulemam-
me huhut, että ioudumme jättämään rakkaat kotimmel'

Konekiväärit eivät seuraa komppaniaa, tulee jäljeltä il-
moitus. Pysähdymme odottamaan.

Vihollisen partio edessd.mme, huomautraa joku.
Aivan oikein, nelirniehinen venäläinen partio vetäyty)'

hiihtäen latuvarteen. Meitä mur.rtamia eturnaisia miehiii
kiinnostaa mennä tarinalle partion luokse.

- 
f1;15611i rukie solclaatil Tervehc'lin.rnre entisiä vihol-

lisia aivan kiidestii pitäen. He ovat nuoren niiköisiii, pic-
nenpuoleisia miehiä. Kahdella heistä on aseistuksena
Suomi-konepistoolia muistuttava konepistooli ja vöissä
roikkui useampia täysinäisiä panosrr.rmpuja. Toisilla on
tavalliset "rengaskorva"-kiväärit. Mieher ovar luonteel-
taan vilkkaita, tietämämme mukaan upseerikokelaita,
joille rauhansanoma näyttää ruoneen sanomarroman ilon.
He koettavat jutella kanssamme, samoin mekin, mutta sii-
tä ei tule mitään, sillä venäjänkielenraitomme on suurin
piirtein jo tervehtiessä loppuun käytetty. Tarjoamme ru-
pakat heille joka miehelle. He kiittävät ja näyttävät
meille, että nyt joutaa aseet heimää metssään. Hyväsrelem-
me heidät taas kätellen. He lähtevät iloisina hiihtää ryö-
töstämään ja katoavat korven kätköihin.

Asevelikuivaamo
EVERSTI Jyrä oli tsein JSp:tä tarkasraessaan päässyr sii-
hen kdsirykseen, errä sirä käyrrivät hyväkseen moner re-
kosairaat. Siksi hän kriskikin näiksi epäillyille antaa huo-
noa ruokaa "koti-ikävän" eli ykikkönsä paluun eclistä-
miseksi. Toimenpiteesrä oli kyllä roivortu tulos, mutta

JSp kantoi tästä lährien nimeä 'Jyrän asevelikuivaarno".

90

Vodkan
noimalla

ARVI AHONEN

R L-l-\l I R\-E \ s :,-: :...- " :.:r'.:.nmukaista partiotoimin-
t.r.r. T,-,:::.x .: *is:: STT.n rr.lannetiedotu tirPahttl-
misrr :rr::::-.:.. :'.*,,.:..:::re. Timä merkitsi siis sitä, ettei
ollur t.::":::*r..: ..elses:i ,.rrrren mitään erikoista. Ne, iot-
kl jo.:::ir'": ,,::.r:-j::r ,,:':r n.iihin tapahtumiin, reitgoivat
täh]n :::tr-e: i:-i"n eri r,l-oin kuin esirn. siviilit. Lause

sai r'.irsrnkrn :.isr:::r'ien partioretkien jälkeen kuultr.rna

c».rkseen hr^re::1 srnansurkaukia, ehkä ioskus ilitoil "tun-

remrrromrn soril.rrn kieltäkin.
Ker'1rr:1r'ei1.r ii/+J p;rnriin partiorniesten kestokyky

muon!1n nrukkuu.ien takia kovalle koetLrkselle' Tapaus,
josr.r aion kertoa. satrui silloin rnaaliskuulla. JR )2:n III
pat,rljoonan. iiäkärijoukkue oli vasernmalla sivustalla
kenttäv;rrriosse. jonne iohti vain suksen laru. Vähäisenkin
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muoni.ln kuljenrs oli sinne aika hankalaa. Meillä oii rnäärä
joka toinen piiivii hiihtriii rnLrLrtarnan kymmenen kilomet-
rin piruinen vlrrnistusl.rru Uhtuan suuntaan. Käytimme
tirvallisesri sam,r.r i.rtLr.r. r'.iikkrr se olikin vaarirllista. mutta
tällöin p1'sn'imme tekernf,.in retken pienin.rrnin voirnin,
joten saatoimme tehtär'iss.i r.uorotelh. Eviisrä ktrn ei ollut
mukaan otettavaksi, ehkä joi r.rki n sokeri np.rloj x luktrunot-
rarnatta. Pyrimme tekernään retken m.rh.krllisirnm;rn no-
peassa tahdissa.

Lähtiessämme tuolloin kauniin.r m;rlliskuun råmunil
tiille retkelle kymrnenen rniehen voimallir vihensimme
vaatteet mahdollisirnrnan vähiin, jotta olisi kevvt hiihtää.

Latunme kulki suureksi osaksi pitkin korkeita harjan-
teita, jotka saattoivat paikoitellen muodosttta aivan ptrn-
kaharjumaisiksi. Ernrne ehtineet vielä ktrlkea täyttä kym-
menrä kilometriä, kun näimme edessämme yöllä sata-

neessa lumessa suksen latuja. Harju lasketrtui tällä koh-
clalla ehkä kolmensaclan rnetrin levyiseksi tasangoksi, io-
ka taas taernpana nr>usi korkeaksi l.rarjanteeksi. Metsä
tiillä "tasangolla" oli tiheärnpää kuin harjulla, missä kas-
voi vain suurta, harvahkoa männikköii. Vasemmalla
rneistri oli pieni järvi ja oikealla laaja suoalue.

Edessä hiihtän1't rnies pvsähryi harjun päälle nähryän
lailut alhaalla mersän reunassa ja anroi merkin tulla tutki-
triran tilannetta. Silloinen joukkueenjohtajarnrne, vänrik-
ki Kiiski oli mukanamrne, ja kun hän näki, että vrrin
suksen laduista oli kysymys, hän sanoi:

- 
Mitä me noista, kyllähän täällä korvessa hiihräyiä

on. sekran vain!
En-rme ktritenkaan ehtineer laskea "sekaan". kun metsi-

köss.i rrletriin kovallir riiiskeellä hakata puira.

"f

r
Partio matkalla Rukajärven suunnalla

- 
Ohohl Sielläpä oli mahravaa porukkaa, joka tuollais-

ta räiskettä käy piriimäiin toisren virrmistuslirc'lulla. Årva-
simme, että sieliii olivat "sr-nrremmat voirnar" liikkeellä,
koska esiinryivät noin pelotromasti. Toisin n-renerellen oli-
sirnrnekin olleet heille helppo saalis.

Tulimme päätökseen, ertä lisävoirnrrr olisivrrr rneille tar-
peen, ja alikersantti Ahriainen lähtikin kenrrävartioon
hiilyttämään paikalle loputkin mieher sekä pataljoonastir
lisää voimia. Me rnuur .iäirnme seuraamilan vihollispartion
n.rahclollisia liikkeirä. Murta sillii ei niiyttän1't olevan mi-
tiirin aikeitir rnuurraa paikkar, koska aarnr.rpäivän kuluesser
heir.län joukostlrn alk<>i kunlua ruon ruostakin laulua ja
hoillrmistrr. Ihrnetrelirnrne ensin tällaista käytösrä, mutra
kun meteli päivän pirkiiän vain lisäänq'i, käsirimme, ettii
siellri on rarkertu n'vppäiinlään. Kuunrelimme huvittr.rnei-
nJ. rllotll mellastelu;r.

Joku rneistä ehdorri, että h1,ökäträisiin ruonne sakkiin,
koska niirä ei niin paljon oie, etteikö yhdeksän miesrä eh-
t. .. ..dr nirrl nirisrätiä.in, kun heistä suurin osa oli varmaan-
kin humalassa. Todella houkutteleva ehdottrs ja kaikki
olivatkin samalla kannalla. Mutta emme ehtineet panna
suunnitelmaa tä1'tänrörin, ktrn mäen alta alkoi kuulua suk-
sen rahinaa, joka ruli suoraan harjulle meitä'kohti. He
ovat siis sittenkin lälrteneer liikkeelle. Nopeasti asetetriin
kerju poikki kapean harjun ja nyt he saivrt rulla. Ja yksi
tulla kin.rmertikin harjun iaelle, rnutra ei ollur strksen lr.ris-
tossa kehumista eikä lennokkuutta. Kun vänrikki Kiiski
huusi hiihräjälrii trrnnusra, lriin seisahtui hy'vin hrimmrisry-
neenii ja sanoi:

- 
Nie ponimaiul

Koska uskoirnrne koko ponrkan olevan liikkeellä, ava-
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simme rulen, murta toisia ei rullutkaan. Oli täysi hiljai-
suus. Kuulostelimme rovin , mutta mitään ei kuulunut,
laulu ia meteli oli lakannut. Menimme katsomaan kaatu-
nutta. Hämmäsryksemme oli suuri kun näimme, että hän
oli upseeri, kapteeni arvoltaan, vyöllä suuri karralaukku
rdynnd papereita. Kaatuneesta uhosi erittäin voimakas al-
koholin tuoksu, joten hän oli ollut varmaan vahvasti hu-
malassa.

Kantalaukussa olleista papereisra kävi selville partion
aseisrus, tehtävät ja vahvuus, muistaakseni 450 miestä.
Metsikössä oli n1't täysi hiljaisuus. Siellä varmaan yritet-
tiin selviyryä humalasta mahdollisimman nopeasti. Mutta
kauan ei hiljaisuutta kestänyt, kun jälleen tuli vaihtelua
tilanteeseen, nyt parin meikäläisen koneen muodossa, jo-
ten hälyrykset taaksepäin oli siis annettu. Koneer risrei-

JR 52:n upseereita tähystämässä
vihollisen liikkeitä

livät mesikön ympärillä ja kk:t papatrivar lakkaamatta.
Mutta yht'äkkiä koneet omivar suunnan länteen ja painui-
vat sille tielleen. Ihmemelimme rärä, muma kohra meille
antoi vastauksen vastakkaiselra suunnalta kuuluva jyrinä.
Kuusi valtavan suurra ja kankealiikkeistä koneaa rulla
jyrräsi matalalla lentäen meitä kohden. ]otkut pojista sa-
noivat, että saksalaisia koneita ja puistivar niille kovasti
kättään. Mutra kun koneer tulivat lähemmäs, näimme
miissä selväsri suuret, punaiser tähdet. Nyt toivoimme
pääsevdmme kerta kaikkiaan maan alle.

Monet ajatukset ehtivär risreillä aivoissanlme niinä mi-
nuurreina, jolloin koneet jyrrdsivät päällämme. Jos ne al-
kaisivat rulitraa meitä rähän harjanteelle, olisimme men-
nyttä. Ne todalle osasivat pitåä vakavaa jyrinä, kun
puurkin huojuivat kuin kovassa rullessa. Laukaustakaan ei

kuitenkaan niistä ammutru, ja hetken risteilryään pääl-

lämme koneet painuivat itään. Taas saimme hengittää va-

paasti.
Kevätaurinko paistoi ihanasti har.iulle ja sulameli yöllä

satanutta lunta, niin ertä se oli sopivan märkää kastele-

maan vaatteet. Lumipuvun housutkin alkoivat olla perus-

reellisesti märkänä. Syömisestä emme uskaltaneet tässä

vaiheessa uneksiakatrn.
Mutta pian alkoi meillekin saapua apuvoimia, ensiksi

loput joukkueemme miehistä. Niistä ei kuitenkaan pitkäl-
lekään saatu rengasta motin ympärille. Siaen oli päivä

ehtinyt jo iltaan, ennen kuin saapui jälleen yksi joukkue,
joka kiersi vihollisen vasrakkaiselle puolelle.

Pakkanen kirisryi kirisq'mistään, täysikuu nousi verkal-

leen metsän okaa, märär vaatteemme iääryivät koviksi

koppuroiki, jotka liikkuessa synnyrrivät kovan rohinan.
Me ensiksi tulleet jäimme edelleen asemiin harjulle. Tun-
tui hieman toivottomafta jädä odottamaan aamua märis-
sä vaatteissa kovassa pakkasessa.

Olimme sivuumaneet jo puoliyön, kun sain käs§n ocaa
yhden miehen mukaani ja mennä partion tuloladuille tar-
kiscamaan olisiko "motista" mahdollisesti poistunut
joukkoja. Tämä tuntui ihmeelliselrä, koska meilie vakuu-
temiin että vihollinen oli nyt morissa. Läksimme siis otra-
maan asiasta selvää.

Hiihtelimme ruota "momirenkaaksi" tarkoirettua latua
pitkin. Miehirystä ei tällä välillä ollutkaan, sillä taakse
kiertänyt joukkue oli vain hiihtänyt rämän ladun ja uskot-
tiin, erä kyllä vihollinen nyr siellä pysyy, kun on laru
ympärillä, kuten kenu langan sisässä. Mutta jo kaukaa
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näimme suolla ylimäräisen ladun, jora oli hiihtänyt suuri
joukko miehiä. Ennen latujemme yhrymäkohtaaa oli tulo-
suuntaafiIme vasraan lumeen kaivetru asemia, joissa var-
maan aivan äskettäin oli ollur miehiä. Näytin niitä jäljes-
sä hiihtävälle kaverille ja kysyin, rnirä hän luuli rämän
merkitseväni Pian sainkin vastauksen kysymXkseeni. Eh-
dittyäni latujemrne yhrymäkohtaan lehahri nenääni voi-
makas mahorkan tuoksu, ja kova pulina alkoi kuulua
männiköstä. Mutta meillä oli oikeus "peräänryä", ja sen
teimrnekin mahdollisimman vähin äänin. Laukaustakaan
ei jälkeemme arnmuttu, eivät kai olleet meitä huoman-
neetkaan.

Tulimme "komentopäikalle" ilmoittamaan rilanreesra.
En muista kaikkia upseereira, keirä siellä oli, mutta ainr-
kin oli kk:n päällikkö, kapteeni Riikonen. Murta tällä oli
jo mr:trtakin ajatekavaa. Kenttävartiosta oli näet tullut il-
moitus, että meikäläinen partio oli törmännyt voimak-
kaasecn vihollispartioon, joka kdsitri ainakin ti00 miestä.
Se oli olluc vain vajaat kymmenen kilometriä täältä. Käs-
kettiin painuä ketjuun ja olla varuillaan,.jos partior aikoi-
sivat yhtyä. Totisesti olikin syytä pitää varansa.

Mutta vaikka koettelee, eivätpä hylkää herrat. Niin ei-
vät meitäkään, koska rnuistivat muonan muodossa. Se oli
elärnys se! Sairnme ehkä puoliskon "pomminkesrävää r'e-
nikkaa, sellaista, jossa on rautatie sisällä ya palan jiirr-
nyttä iuustoa. Se oli nautinnon hetki siitäkin huolimatt.r.
eitä vanikka oli nieltävä isoina paloina, sell.risrr r-anikk.ra-
han ei ihan hienoksi saa millään, ja jään'nlt jur.sto tahtoi
takertua väkisinkin kurkkuun.

Niin kului loppuyö eikä tapahtunur muurokia tilan-
teessa. Hiljaisuus vallitsi kaikkialla. \/asta aamun rultua
alkoi hienoinen häirintätuli puolin ja roisin. Kai vähien
patrtrunain säästämiseksi rnahdollisia suurempia rarpeira
varten yritti kumpikin puoli ersiä r'ain varmoja maale,1a.
Ei ainakaan naapurilla ollut sillä kerraa menesrystä. Heillä
oli pari pikku "vekkuakin" mukana ja niilläkin alkoivar
hiljakseen ampua harjanreelle. Pakun lumen takia oli
ammusten voima kuirenkin tär'sin rehoton. Vain lumipu-
vun niiden sirpaleet prsrlivär rikkomaan. Onneksi ei
sattunut yhtään rä1'sosumaa.

Tällaista kesri aina puolille päivin, kunnes sirren morti
alkoi purkautua. Naaprtrit painuivat jonosa aukealle
quolle välittämärrä kuulasateesta, mikäli sitä voi siksi sa-
noa vähien miesren ja vähien parruunain rakia. He olivat
yksinkertaisesti päättäneet lähteä tältä "levähdyspaikalra"
ja sen he myös tekivät. Vain puolisentoisrasataa heisrä jäi
suolle aloitetruaan pitemmän parriorerkensä yhdessä kap-
teeninsa kanssa, joka jo edellispäivänä oli lähtenyt run-
nustelijaksi. Ainakin vielä roinenkin upseeri oli suolla
kaatuneiden joukossa. Häntä he yricivät väen väkisin ha-
kea maastosta pois. Kaatuneiden suojassa ryömi mies
kerrallaan upseerin luo ja yritri saada hänet syliinsä. Viisi
eri miestä reki tällaisen yriryksen ennenkuin luopuivar
puuhastaan. Alikersantri Aurion kivääri oli pahaksi on-
neksi jatkuvasti suunnamuna ,iuuri siihen kohtaan.

Niin pääryivät "manööverit" taas tällä kerraa ja räysi-
lukuisina hiihrelimme reltoille.

Seuraavana päivänä sattui, vielä jälkikaikuna huvirtava
tapaus. Kenträvartioorrune hiihreli näet nuori tummasil-
mäinen siperialaispoika, joka ihmeen vikkelzisri sai vink-
kelitossuistaan niihin lujasti köyteryt sukset irti, tempaisi
selästään kiväärinsä, johon oli pisrin köyretty nuoralla
kiinni, orti lukon pois ja näyrti, ettei hän ollur arnpunur
kertaakaan. Hän oli iioinen veitikka, joka oli vakaasti
päättänyt heti tilaisuuden tullen peloiruksista huolimatta
antautua suomalaisille.
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Järki peräistä vil jelyä

ELETTIIN Jatkosodan hiljaista kautta Kannaksella ke-
yaälla,1943.

Kuka lienee keksinyt senkin viihdyryksen, erä iokaisen
soriliran, arvosta riippumatta, oli ryhdyttävä harjoittamaan
puurarhaviljelvii. Sopiva maapala valittiin ja jaettiin pals-

toiksi. Niin rnekin 'i viestialiupseeria, saimme omaln-
me. K,rikki tnuut palstirt, omaarnme lukuunottamatta,
olir',rr jo kunnosrerur ja lanttujen taimet istutettu. Olimme
iuuri menoss.r sorrpesiiän. kun kapreenimme Luhtanen ru-
li k.rsteluk.rnnuineen vr.sttin, pvsäytti meidät ;a kysyi:

- 
I[itis te pojar mein,rrrte. kun ette ole vielä kunnos-

reneer kasvimaatanne l'

Tähän vastasi Lärin Jaske sorihellisesri:

- 
N{einattiin järtää se rä11ä kertra kes,rnnoksi, herra

k.rpteenil
Kapteeni jarkoi kiireesti matkaansa 

- 
oli päristävä

kruemmaksi nauramaan.

Kellä valta on

JATKOSODAN alkupuolella oli kenraali Pajari jo nimel-
tä hyvin kuulu, mutta hänen huonokuuloisuuttaan ei vie-
lä tunnettu. Kerran lähettinsä kanssa linjoilla liikkues-
saan sartui seuraava tapaus:

Pajari oli komentokorsussa, lähetti taas ulkopuolella ju-
tuftamassa jermuja. Joku arveli, että taitaa olla nolot olot
Pajarin läheminä. Läheri puolestaan leuhki, että ukko on
lupsakka mies ja erä hän vaikka lyöttää tämän maihin
milloin tahansa. Tuo jo runrui muista sadulta. Lähetti tar-
jooi vetoa ja se lyötiin. Samassa tulikin Pajari ulos korsus-
ta. Lohkolla oli hiljaista. Lähemi vierellään Paiari katseli
rnaastoa. Samassa lähetti heitäyryi maahan. Pajari samas-

sa viereen. Vähän ihmeissään kenraali nousi ylös, kun lä-
hellä ei pöllähtäny*ään.

Maihin meni
MAJOITL'STIEDL STELUMATKALLA oleva kapteeni
seuraa Kinalahden raonassa tapahtuvaa vanhan ukon ja
eukon suorirremaa veneen tervausta. Tervapata on ukon
puolella veneträ. Eukon puoli veneesrä joutuu perin hi-
taasti valmiiki. kun eukon surisra rerva valuu enimmältä
maahan. Ukko roruu ryytymätrömänä, mutta meikäläisen
mr'ötärunto on eukon puolella ja lopulta hän tuo sen ilmi:

- Tuo siun ukkois rsakkaapi (roruu) sinual - Vasraus
tuiee viipymärrä:

- Tsakkaapi, rakkaapi, ka tsakarkoon, isändäpä on!



Tapahtui Joutsiiärvellä

Joulun aikoitrin 1919 oli satakuntalaisistir koottr-r JR
i0:een kuultrva pataljoona asetnissa Joutsijärvellä Sallar.r

suunnalla. Selustassa Mäntyvaarassa tuhottiin panillaan
sinne suomalaisten sivustalle kiertänyttä vihollisosastoa, ja

eräs siitä pak«>n päässyt aseensa heittänyt vihollinen har-
haili yösydännä satakuntalaisten töpinän alueella. Van-
hemmanpuoleinen telttavartiomies katseli puun takana
seisten aikansa miekkosen kiertelyä kenttäkeittiön ympä-
rillä kysyen viimein levollisesti:

- 
Mikäs mies siellä on?

- 
Minä olen vartiomies, 1'ritti suomea hyvin puhuva

vihollinen harhauttaa.

- 
Ei mar, kyllä mä t2iss' oien vartiomies, suurui silloin

satakuntalainen ja hyökkäsi viholliseen käsiksi, joka an-

tautuikin liikoja vastustelematta. Täst,i laweesta tuli
joukkojen keskuudessa yleinen lentävä iause "Ei mar, kyl-
Iä rnä täss' olen vartiomies", kuuli usein vaikeissakin ti-
Ianteisa lausuttavan.

Kylmäverinen
KYLMÄVERISYYDESTÄÄN rt,nnett, korpraali Seva
tapasi partiosta tultuaan korsussa makuulaverill^at 

-kyyn, mikä korsua lämmitettäessä oli kohmeestaan låm-
minnyt .ia huomannut korpraalin makuupaikan varsin
siedertäväksi olinpaikaksi. Hetken silmiään siristelryään
ja vierasta tunkeilijaa tarkastellessaan tarttui tätä niskasta
kiinni, viskasi laverin alle, oikaisi makuulle ja tuurni it-
sekseen:

- Jouraa olla siellä, jortei joudu nukkuissa likisryksiin.

Pieni mies
RYKMENTIN viestiupseerina oli pienikokoinen, puuha-
kas ja reipas luutnantti Lankila. Parabellum puisine peri-
neen hänen ryöllään vaikutti tavallista kookkaammalta.
Tästä lieneekin johttrnut, että pataljoonan lähetin tiedus-
teltua rykmentin viestiupseeria sai kehoituksen etsiä
miestä, "mikä on sidorru pistooliin kiinni."

Raskas keskitys
PIENI, mutta pippurinen eteläpohialainen vääpeli Mik-
kola ryhryi Portinhoikassa Jatkosodan aikana tavallista
ankaramman keskityksen pååtyttyä kaivelemaan multaa
kauluksestaan. Kaivoi ja kaivoi, kunnes riisui puseron yl-
tåän ja sitä männyn kylkeen huidellessaan yksikantaan
totesi:

- Kylläpä henkäisi... raskaastil

Elämää 14./JR 6:n
"Piiska" nimisessä
korsussa

Korsuopistossa
pohdittua

KUN eri heimoista, eri murrealueilta ja erilaisista tapa-
tocumuksista tulleet yksilör joutuivat sodan aikana ryös-
kentelemän ja asumaan yhdessä, ei aina voitu välttää
näiden seikkojen aiheuttamia pieniä kiistoja ja väliensel-
vittelyjä. Kiistat aiheutuivat usein varsin pienistä ja vä-
häpätöisistä syistä, usein jopa yhdesä ainoasta sanasta.

Tällaisia olivat esim. eri murrealueilla täysin vastakkaisen
merkiryksen omaavat sanat kuten huilata, ruima jne.

Kun Someron poika Forsberg ensimmäisen kerran sat-

tui kuulemaan samassa yksikössä (l4.lJR 6) palvelevien
Savon ja Pohjois-Karjalan poikien nimittävän limppua
leiväki ja hyvin ohutta leipää (näkkileipää) limpuksi,
menetti hän perinpohjin malttinsa. Ensin hän loihti kuu-
luville pitkän rimsun årrapäita ja muita "sivisryssanoja".

Sen jälkeen hän etusormen ja peukalon avulla kuvaili ta-
vallisen näkkileivän paksuutta ja tuhisi:

- 
Kyllä sen nyt sentään pitäisi mahtua ihmisen kal-

.o:n. ertei noin ohut leipä vöi olla limppu.
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J. TAKKINEN

Tyttöihminen
etulinjassa
gnÄÄXÄ varhaisenir arrnuna joulukuun loppupuolellrr
sarin vähiin ihmetellä, kun pataljoonan komentotelrr:.rrrn
Märkä,järven rintamalla 

- 
Talvisocla55n 

- 
ftenssnsi viin-

rikki Sahnisen kanssr nuori jr punaposkinen kersantti.
Ajattelin,.että mistähiin tr.rokin rnahtaa olla kotoisin, kun
on noin sileäpintainen ja lapsellisen näköinen. Katsoin ih-
rnetellen tirlijoita, rnurra silloin kersantti pyrskäl.rti nlu-
rarnaan. Nyt tunsin kersanrin puvussa koreileviin henki-
lön Kemijärven kirkkoherran toiseksi t1,ttäreksi.

Mtrtta minua ei niruretrirnut. Tuo sart-teinen r1'ttölapsr.

ioka palveli Kernijärven ilnavalvontalottanr, oli kärttiinrr
päiistii katsornaan, rnillrristl on aivan etulinjassir. Krrn ei
minultl, vanhalta perhettrttlvirlta olhrt srrirnut siihen i.:-
parr, hiin oli keinotellut itsensii ioukkosiJonr.rp.rik.:ii.
sainrsrurrossa ja sieltii puhelirnella sainur kisiins.i r'.inrikki
Salmisen i.kornppar.riasta. Viinrikki oli hrnkkinut n'rölle
jostain kersantin puvr.rn, ja siren he nvt rulivlr n.ivrr.ir rr -

n.räiin. Nul.rtelin niin n'ttiiii kLrin viinrikkiiikin rällaisesr.r
lapsellisuudesra. Onneksi linjoilla oli riill;i kerta,r melkoi-
sen hiljaista. Venäliiinenkin tunttu viel,i nLrkkuvan, koskir
ei rntrrr.tut sarjojrr piiskrrq'keilliiiin. eiviirkii sen kr;rnir:rrin-
heitrin.ret haukkuneet. Joku konekiviiiiris.rril ja iokin 1,ksi-
niiinen lirukaus kur.rlr.ri vrrin silloin tälloin.

Teetli jir poronkäristystä sentään harvinaiselle vieraalle
rarjortiin ja rninä otin puhehrn joukkosidontapaikkaan pa-
tal,joonan lääkärille, jolta sain rietää, milloin sairasauto
lähcee Kernijärvelle. Vänrikki Salminen sai kyyditä "ker-
sanrrinsa" joukkosidonta;raikalle ja vasrara siitä, että vie-
raarlme lähtee pian näiltä palkisilta.

Lotta .ja Salminen menivär rnyöl'remrnin kil.rloihin, mut-
ta Salminen kaatui Jatkosodassa.

Sotki suunnitelmat
PETROSKOIN tiellä, ns. Tiekolmion taistelujen aikaan
oli joukossamme (Krh/III/JR 60) kasapanosmiehenä eräs

Muolaan puolen mies, keterä kuin kärppä. Kesken raiste-
lujen ilmesryi vihollisen puolelta peliin hyökkäysvaunu,
joka sotki hyvät suunnitelmamme. Joukkueenjohtaja ke-
hoitti "pommaria" ottamaan selvää, minkälainen otus se

oli, josta kuului vain tiheä pauke. Poika otti ryötarpeensa,
kaksi kasapanosta, jotka oli koristettu vielä lukuisilla kä-
sikranaateilla ja lähti asialle. Hetken perästä hän tuli ta-
kaisin ja sanoi:

- A minkä mie hänelle mahani Se on 52-tonnine!
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Vartiom ies
Rukajärven rintamalla

NUMERO 3:n KIRJOITUKSET
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K. L Oesch:
TÅLVISO
I. «lsa

DASTA JATKOSOTAAN
65

.{rvi Kr,rjalar:

SOTAPUT]HISSA KOLLAALLÅ

Ilarrti Saarento:
PUNNUKSEN ETULINJALLA

Eino Mr.rstarno:
VÅSTAISKU KUHMON
KUUSIJOELLA

Johan Virtain:
KUN TALVISOTA SYTTY]
PETSAMOSSA

Keler-i Kalkas:
ISÄNMAA PELASTETTIIN

Teuvo Blinnikka:
KOLLÅÅLTÅ \'HTEISEN ISÄNMAAN
RÅJOJEN SISÄLLE l. Er. P 9:n
ItUKA.\Å

Ån'i Åhonen:
VODKÅN VOIMALLA

Kirjoittcjot vostooYot esittömistäön
mielipiteistö

Kösikirioitukset poloutetoon voin
postimoksun seurotesso
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