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Partio lähtö-
valmisteluissa

Jussr nönrY

TAMMIK1ruSSA 191+O s'ai erillinen pataljoona 112
tehtävän Ilomantsin suunnalla hyökätä Möhkrjn koh-
clalla etenevän venäläisdivisioonan sivustaan ja selus-

taan. Koska talvisodan sekavissa oloissa ei tzrvallinen

ryhmänjohtajana oleva korpraali tiennyt joukkojen
liikkeitä ja sijaintia isommissa puitteissa, kernrn tässä

vain oman komppanian, joka oli luutnantti Pihljer-
&rn komcnnossil, osuLl(lesta siihen. Näin jälkeenpäin,
myöhempien rctakokemuksien valossir asiaa tarkzrs-

tellen, oli ainakin oman komppaniamme kohdalta
retki monestakin syystä jo edeltäpäin tuomittu epäon-
nistumaan. Näistä syistä retki muodostuikin komppa-
niallemme arva2rmamomaksi ponnistukseksi.

Alkumatkalla oli mukanamme kai koko pataljoo

PABTIII.

§U ililALLA
na. Kuormasto oli mukanamme muutaman vuoro-
kauden. Lähes metrisessä lumessa, mäkisessä maastos-

sa hevoset väsyivät niin, että ne istuivat kuin koirat
aina vähän väliä lumeen. Yöllä niitä oli aina ajetta-
va, etteivät kohmettuisi ankarassa pakkasessa.

Sitten kun kuormastot eivät pystyneet seuraamaan,

lähti kompp:rniamme, n. 90 miestä, yksin kiertämään
venäläisten esikunnan selustaan, johon lähtöpaikasta
sanottiin olevan 80 km:n matka.

Meillä oli huonot, venäläisiltä saadut hiihtovarus-
teet. Konetuliaseiden lippaita ja käsikranaatteja oli
liian paljon. Sotilasmanttelit tekivät hiihdon raskaak-
si ja kankeaksi. Jalkineet olivat monella heikot. Me-
nomatkalla kävi vielä ilma yhtenå päivårrå suojaisek-
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si, kiristyen heti mitä ankarimmaksi pakkaseksi. Jal-
kineiden kuivaamismahdollisuutta ei ollut. Muona,
jonka oikein raavas mies olisi syönyt jo muutamassa
gåivässä, loppuikin monelta jo menomatkalla. Kul-
kumme edellä mainituista syistä kävi oletcttua hi-
taammin. Eräästä autiosta talosta lirytyi ntrvetirsta
tappamaffa iåånyt karitsa. Suurin toivein pojat sen

nylkivät. Eihän siinä ollut mitään syötävää, nälkiinty-
neessä raukassa. Pääsimme huomaamatta melko lä-
helle venäläisten esikuntaa. Siellä oli eräs talo, johon
komppania jäi, lähettäen kaksi tiedustelupartiota, toi-
sen oletettuun esikunnan suuntaan, toisen huoltotielle.
Ryhmäni joutui viime mainittuun vänrikki Nogrsen
irhdolla. Partioiden ei tullut ylittåä. varmistuslatuja
eikä muutenkaan ilmaista itseään. Seurasimme yrillä
jonkun aikaa liikennettä huoltotiellä ja saavuimme jo
aamun valjetessa takaisin. Mieliala oli komppaniassa
matalalla. Ruoka oli loppunut. N{iehet olivar kääntä-

neet talon ylösalaisin löytämättä mitään suuhunpanta-
vaa. Seuraavana yönä oli määrä hyökätä esikuntaan.
Nälkäinen mies ei kuitenkaan suostu mihin vtrin.
Ryhmiä kokoontui sinne tänne ja kuiske kuului, että
kun toinen paftio palaa, silloin lähdetään takaisin.
Lähdin tutkimaan paikkoja, että jos pojilta olisi jää-

nyt jokin paikka vielä tarkastamatta ruokaravaran
löytämiseksi. Navetan eteisessä oli yhdellä seinällä pa-
ri kuormaa heiniä. Rupesin niitä jonkinlaisen vaiston

sanelemana hankoamaan toiselle seinälle. Löytöni oli
saman arvoinen kuin kullan huuhtojalla kultakimpa-
le kiE;ssaan. Laatikon pohjalla oli ohrajauhoja.
Kannoin laatikon pirtin lattialle yllättyneiden miesten
keskelle. Heti pantiin hellalle padat. Vettä kun ei ol-
lut, täytyi se sulattaa lumesta. Tuskin vesi oli kiehu-
nut, kun siihen jo jauhoja alkoi joku hämmentää. Jo-
kainen lienee suurimpaan nälkäänsä tuota jauhovelliä
saanut, kun asiat saivat suunnitelmista poikkeavan
käänteen.

Esikunnan suunnassa oleva partio tuli takaisin ja
kertoi tulleensa huomatuksi. Partio oli venäläispanion
kanssa yhtäaikaa laskenut erääseen mäennotkoon, toi-
nen toiselta puolen notkoa. Kumpikin lähti omaan
suuntaansa ampumatta laukaustakaan. Tämän kuul-
ruaan komppanian päällikkö käski laittaa lisää mie-
hiä partion tuloladun suuntaan, samoin sivustoille,
jossa metsä oli n. 150 metrin päässä talosta.

Venäläiset olivat kuitenkin toimineet ripeästi. Lähel-
lä olevasta esikunnasta oli heti lähtenyt joukkoja par-
tiomme perään. Valmista latua hiihtäen olivat ne ai-
van oman partiomme tuntunassa saapuneet talon lä-
heisyyteen. Yllättäen ne avasivat tulen taloa kohti.
Kun tulolaclun suunnasta ei ammuttu, lähdimme hiih-
tämään siihen suuntaan. Vain yhteen mieheen sattui
pihamaalla. Sotamies Venäläiseltä meni rinnasta luo
ti läpi. Hänet saatiin kuitenkin mukaan ahkiolla.
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Kolmen miehen kohtalosta, jotka olivat eri suunnilla
vartiossa, ei tiedetty mitään.

Koska taistelutoiminta tässä vaiheessa olisi ollut
turhaa ja tuorranut vain turhia tappioita, vetäytyi
komppania jonkun matkaa taaksepäin, eftä saarros-
tusuhka olisi vältetty.

Tåssä vaiheessa oli jo tullut pimeä. Erittäin tunnol-
linen joukkueemme johraja vänrikki Noponen sanoi
komppanianpäällikölle, että lähdemme omalla jouk-
kueella hakemaan niitä kolmea miestä, jotka jouk-
kueestamme katosivat. Talon lähellä olevaa jokilin-
juu epäilimme venäläisten miehittämäksi. Noposen
määräyksestä ylitin jokilinjan ensimmäisenä ja hän itse
tuli seuraavana. Hiihtelimme sirten tällä tavalla ta-
loon asti. Kun tulimme pirtriin ja raapaisin tulitikul-
la tulen, kuului hätäinen ääni uunilta: "ketå siellä"?
Uunilla oli yLsi meidän miehiä kuumehoureissa.
Hän oli haavoittunut takaraivoon. Lähtiessään metsäs-
tä taloon venäläisten avartua tulen, oli hän haavoittu-
nut pellolle. Karjakujan suureen lumikinokseen hän
oli kaivautunut asemiin, eivätkä venäläiset saaneet hän-
tä hengiltä. 

- Nyt hän oli aikonut ilman muuta heit-
tä käsikranaatin kun aukaisimme pirrin oven. Kuiten-
kin hän meidän onneksemme muutti suunnitelmansa vii-
me hetkessä. 

- Pellolta löysimme verijäljet johon oli
ylai vartiomiehistä, sotamies Vihavainen haavoittunur.

Hänet olivat varmaan venäläiset luulleet, kuolleeksi,

ERIKOISTARJOUS . I ETUJA

EliA fl[rrufl[
KAUK()PARTI(].SARJA
Ega Anttala on tunnetuimpia sota-
kirjaililoitamme. Hänen kaukopar-
tiokuvauksensa ovat nyt ilmesty-
neet kahdeksanosaisena kirlasarja-
na.

I Lähettäkää minuile postivapaasti Antratan KAUKOpARfl;AR- I
I JAN teokset: Päämalan kaukopartio, päämaian kaukooartio saar- Ir roksissa, Hopeaa raian takaa, päämaia kuisuu - käukopartio, !
! l/il.melneL.partio, Kädet ytös kaukopdrtio, Aavepartio ,a kuriiri I
; katoaa. Pikatilausetuna saan rongasmuistion.
! Maksun suoritä-[iäåLlä r /kuukäuiimaiäre-r,ooin I I
I rui'ni .... I
; tpainokiriaimin - kiitos) I
I osoite I

LäU:siii öv pm:ll,"ner + xamee'iinna 
!IIIIII-IIIII-III-

katoaa. Pikafi lausetuna saan rongasmulstlon.
Maksun suoritan käteisellä ! /kuuklausimaksuehdoin D

Nimi ...
(painokirjaimin _ kiitos)

koska eivät olleet häneen koskeneet. Paikalta meni
verinen syvä ura lumessa n. 50 metrin matkan pellol-
la olevaan tyhjåån latoon. Välillä oli niinsanottu pys-
tyaita, johon hän oli maan rajaan tehnyt reiän kat-
komalle l«isin aidakset. Ladon lattialle hän oli kuol-
lut vatsalleen. Otimme hänet ahkioon ja toimme
omille linjoille. Kolmatta kadonnutta emme löytä-
neet. Hän oli joutunut venäläisten edessä metsään ja
harhaillut suunnasta eksyneenä. Vuorokauden perästä
hän tapasi meidät.

Kaikki seikat tekivät hyökkäyksen jatkamisen esi-
kuntaa vastaan toivotromaksi. Aikeemme olivat tul-
leet ilmi. Muonavaramme olivat lopussa. Paleltuma-
vammoja oli jo tässä vaiheessa. Kolme ahkiota oli jo
käytössä. Paluumatkan onnistuminen ilman taisteluja
oli kyseenalaista. Niinpä komppanian päällikkö kat-
soi parhaaksi lähteä paluumatkalle. Venäläisten mii-
noitettua menolatumme, jouduimme paluumatkalla
hiihtämään paljon pitemmän matkan. Satuimme erää-
seen taloon, josta asukkaat olivat kiireesti evakkoon
lähtiessään ampuneet kaksi sikaa naveran edustalle.
Veistelimme nahkaa päåltä pois ja sen alta läskiviipa-
leita. Kun tuli reikä vatsaonteloon, pöllähti sieltä sel-
lainen haju, että lihanleikkaajar håipyivåt. Tämä oli
tarpeellinen täydennys olemattomaan ruokavarastoon.
Oli pimeä yö ja ankara pakkanen, kun aloimme lä-
hestyä omia linjoja. Monet paleltunein jaloin, apaat-

Partio nuotiolla
yötä viettämässä

tisina, hiihtelimme eteen päin.
Omien sivustajoukkojen tuntumassa venyi joukkom-

me pitkäksi karkeilevaksi jonoksi. Miehiä alkoi jäå.dä

suksiersa pälle istumaan. Tämä oli tässä tilanteessa
samaa kuin kuolemantuomio. Omasta joukosta ei ku-
kaan enää pystynyt toistaan aurtrunaan. Jokaisen tuli
keskittää kaikki tahdonvoimansa, etrei ruvennut istu-
maan suksille. Jos tässä tilanteessa olisi vihollinen
meidät yllättänyt, olisi se ollut kohtalokasta. Kun
joukkojen etupää pääsi omien joukkojen teltoille, lähe-
tettiin sieltä miehiä ahkioiden kanssa jälkeenjääneitä

llahduttavan huokeita: Sariaan kuuluvien kirjojen kappalehinta on
vain 15 mk ia silti ne on sidottu edustaviksi ia kestäviksi. Kun tilaat-
te koko sarjan saatte Päämalan kaukopartio -kirjan täysin ilmai-
seksl, ,olloin sarjan hinta on vain 1OS mk. TILATKAA HETI niin
SÄÄSTÄTTE 21,-, sillä sarlan hinta nousee f Z-e-mk:aanl!!
Maksun voitte suorittaa myös korottomilla kuukausimaksuehdoilla:
[i{at vastaanottaessanne 15,- ia sen iälkeen 1s,-/kk.
Pikapalkinto: Tilatessanne sarjän kymmenen päivän aikana tulee
Teille lähetykse,n mukana ilmaiseksi' muovikaritinen rengasmuis-
tiki4a, ionka kätevä koko on g x 1't cm ia ovh. on noin fu mk.
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Takaa-aiaiien varalta asetetaan latumiinoia SA'lna

hakemaan. Heillä oli ollut suuri työ saada suksien

E;iällä kohmettuneina nukkuvat miehet hereille. Jolla-
kin tapaa he saivat kaikki raahattua teltoille.

Sotamies Venäläinen, jota rinnasta läpi ammuttu-
na vedettiin ahkiolla mukana, kuoli omalle puolelle
pääsryämme. Häneltä olivat kädet ja jalat paleltuneet,
vaikka oli monta vilttiä peitteenä.

Kolmannes komppaniamme miehistä joutui tämän
retken jälkeen sairaalaan, suurin osa paleltumien ta-
l<ra. Ja joukossa hyvinkin vakavia tapauksia.

Komppanian retki muodostui monelle todelliseksi
kirsimysretkeksi. Siitä huolimatta päällikkömme sai
kovat moitteet ylemmältä taholta siitä, että hyökkäys-
tä esikuntaan ei suoritettu. Vain vetoamalla retken
huonoon valmisteluun, joka oli katsottava ylemmän
portaan syyksi tai paremminkin kokemuksen puut-
teeksi tosi sodassa, hän säästyi pahemmalta.

Sen, että armeija marssii vatsallaan, §llä retkem-
me suunnittelijat tiesivät. Viimeksi tästä oli otettu op
pia edelliskesänä Kannaksen suurilla sotaharjoituksil-
la. Satuin olemaan sielläkin mukana, että puhun ko-
kemuksesta. Sama kaloriamäärä ei kuitenkaan riitä
tositoimissa. Sitäpaitsi pitkiä saartoliikkeitä tekeville
joukoille Kannaksella tuli suurin osa kalorioista sivii-
likaupoista ja talojen maitohuoneista.
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TOIMITUKSELLE
SAAPUNUTTA KIRJALLISUUTTA

Joe Gorges ARMOTTOMAT (Gummerus)
Jengi oli levoton ja liikkui etsimäs§ä ajankulua. Pojat tör-
mäsivät mieheen, jota luulivat homoseksuelliksi. Leikki
riistäy§i käsistä ja miehestä tuli sokea.

Niilo Lauttamus:
RANGAISTUSKOMPPANIA (Gwnmerus)
Uudessa teokssssaan Lauttamus on rajuimmillaan. Hän
menes SS-sotamies Paavo Rajaksen nahkoihin, kertoo
miten tämä pikkurikkeestä ioutuu saksalaisten esimies-
tensä epäsuosioon, yritetään surmata, pääsee Gestapon
listoille. Kierre on näin valmis, kielre, joka ei tunnu mil-
loinkaan pää§vän.

Mauri Sariola:
KOLMANNEN VALTAKUNNAN
KUNINGATAR
(Gummerus)
Tuhatvuotissksi kaavailtu valtakunta mureni prilypilveksi
Berliinin raunioissa. Samanaikaisesti historiaan piir§i
ennen tuntgmaton naishahmo Eva Braun. Sanalla "tah-
don" Eva silmänräpäyksessä kohosi Suur-Saksan ensim-
mäiseksi naiseksi. Olihan hän laillisesti valitun valtion-
päämiehen laillinen aviopuoliso. Vertauskuvallisesti hä-
nestä tuli Kolmannen valtakunnan kuningatar. - Mutta
silloin oli jo aikakin lopussa.

ILMAILU MUSEOYHDISTYS RY:n
järjestämä pysyyä ilmailunäyttely Helsin-
gin lentoasemalla avattiin 12.6.1972 ar-
yoyaltaisen kulsuvierasioukon läsriäol-
lessa. Näyttely kuvaa ilmailun kehitystä
kwasarjoin ia aiyokkaiden käytössä ol-
leiden esineiden, jopa sotiimme osaltis-
tuneiden lentokoneiden avulla. Näyttely
on ayo:nna yleisiille päivittäin klo
13.30-17.30, paitsi maanantaisin ja tiis-
taisin. Pääsymaksu mk 2,- Abeveliet.
Tutustukaa ja tukekaa sotamuistoja tä!-
läkin tavalla.



JORMA SEPPÄNEN

IIAIIIilI
JENilUT

OMT HUOilOJA
AMPUJIA

LIITTYESSANI 10-vuotiaana Sk-poikaosastoon ja

l5-vuotiaana Enon Suojeluskuntaan en arvannut, että
saamaani v'ähäistä sotataitoani tulisin mieheksi var-
tuttuani tarvitsemaan.

Silloin oli harjoitusten pääpainona asetuntemus,
arnmunta, asemien valinta ja urheilu. "Äkseerauk-

sia" ei liikoja pidetcy 
- 

jokainen teki asennon, vei
hihnasta olalle, marssi tai teki kunniaa omalla ta-

vallaan 
- 

eikä siinä ollut kenelläkään mitään sano-

mista. Maastossa oli osattava liikkua, olipa kesä tai
talvi. Oli osattava löytää asemat huonostakin maas-

tosta - 
jos ei ollut - oli tehtävä. Konekivääri oli

tunnettava kaikkine vikoineen ja suoritettava sen

kaikki ampumaluokat. Patruunoita ei silloin säästeay

- 
jos ne loppuivat, saatiin uusia, kiväärin patruunat

ladattiin itse.
Keväisin kävimme kenttä- ja kouluammuntakilpaa,

kesåisin urheilimme, talvella hiihdimme pitkiäkin
matkoja mm. Kolilla.

Kasvoipa joukostamme sellainenkin hiihtäjä kuin
Suomen mestari Martti Lauronen. 

- 
Kiitos näistä

ajoista Enon Sk-aluepäällikolle, Hemmi Mustoselle ja
Sk-kers. Ville Pottoselle.

Sotaväki aikanaan ei tuonut mitään uutta, jermui-

lua ja pinnausta lukuunottamatta. "Väessä" käsit-
tääkseni olennaisin, mielenkiinto puolustuslaitosta
kohtaan, hävitettiin ainaisilla kenttäharjoituksilla.

Jalkaväen aseet: pistooli, konepistooli, pika- ja kone-

kiväri jäi kokonaan näkemättä ja kokematta, siis so-

tasalaisuuksi}si. Puolustusasemien valmistus, alkeelli-
simmatkin pioneerityöt, enempää kuin taisteluharjoi-
tukset maastossa jäi opettamatta. Kivääriammunnat

supistuivat olemattomiin kohdaltani kaiketi 12

laukaukseen ja luottamus aseeseen jäi näin ollen saa-

matta.
Niinpä sitten siviiliin pästyäni sainkin kouraani so-

tilaspassin, jossa oli merkintä: "Kivääriampuja Huo
no". Huomautin asiasta, mutta vastaukseksi sain:
"Jermut ovat aina huonoja ampujia, ei pyssyssä mi-
tän vikaa ole ollut, vaan miehessä."

Kun sitten syksyllä 1939 kutsuttiin miehet sotalip-
pujen alle, jouduin huonona kivääriampujana tykki-
mieheksi Katajaluodon patterille. Tykisössähän en-
simmäiset miehet sihtaavat, toiset tähtäävät ja kol-
mannet laukaisevat. Mutta saimme me senään kivä-
ritkin 

- 
jahyvät, muffa ei pitkäksi aikaa.

Sodan sytyttyä jouduimme vaihtamaan nämä kivää-
rit samana syksynä, todennäköisesti Jugoslaviasta os-

tettuihin kiväreihin (venäläinen 3-Iinjan kivääri).
Näissä pyssyissä ei ollut liikoja hurraamisia. Piiput
olivat tosin peilikirkkaiksi hiotut, mutta rihlat kulu-
neet. Haulikoiksi nämä ristittiin, mutta vitsailua ei
kestänyt kauan, saimme jällqen vaihtaa. Tällä kertaa
saimme tuliterät ruotsalaiset "Kustaa Adolfit". Näitä
sitten tutkiaiin, käänneltiin ja vänneltiin. Ampuma-
harjoituksissa totesimme ne erittäin tarkoiksi, mutta
niiden lukot heikoiksi. Niinpä kovalla pakkasella pie-
nikin rasvamäärä, lukkorungon ja iskuritapin väliin
jdtåvä lika tai jåå, teki aseen toimintakelvottomaksi.

"Paraatiaseita, pataatiaseita", totesivat pojat yksi-
mielisesti.

Se oli joulukuuta, kun jouduin vartiopäällikiiksi.
Taivas oli pilvessä ja pakkasta jonkin verran. Mereltä
kåvi voimakas jäåtdvd tuuli. Yöllä yhden maissa me-
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nin ulos, jolloin tapasin stm. Topi Mannisen (hanuris-
tina tunnettu). Topi oli poistunut varriopaikalta ja
oli tulossa vartiotupaan lämmittämään kivääriä, niin
kuin hän itse selini. Käskin Topin mennä kiireen vilk-
kaan niemeen, missä oli hänen vartiopaikkansa ja
lämmittä siellä kivääriään parhaaksi katsomallaan
tavalla. Topi kuitenkin sanoi, että hänen kiväärinsä
oli jäässä, eikä hän uskalla aseettomana olla vartios-
sa. Otin Manniselta kiväärin, tein latausotteet ja pai
noin liipasinta. Kuului vain vaimea iskurin lyönti
nalliin. Tällöin tuli mieleeni ajatus, joka painajaise-
na kalvoi mieltäni koko talvisodan: "N?imä aseet

ovat vain teatterivehkeitä, joilla ei puolusteta tämän

Koiviston rantaa

Saarenpään linnakkeen tuleniohtotorni
Koivistolla mistä lohdettiin tulta kauas
meri- ja maamaaleihin

kansan itsenäisyyttä, näillä toden tullen menettää vielä
oman ja kaverien hengen." Niinpä sitten rintamalle
jouduttuani lauoinkin kivääriäni silloin tällöin. Sen

vuoksi käskinkin Mannisen vartiotupaan, jossa sulat-
telimme ja puhdistelimme kiväärin. Juuri kun työ oli
tehty, astui päivystävä upseeri, vääp. Salminen sisään
ja "käry" tuli meille molemmille, eikä siinä auttanut
mitkään selittelyt.

Aamulla joutui Topi ensimmäiseksi kuulusteluun,
josta hän tuli itkien takaisin, murheellisine tietoineen.
"Tästä selviää vain ampumalla", oli kuulusteleva up-
seeri tokaissut. Lohduttelin Topia, 

- 
milläs ampu-

vat, 
- 

tykilläkö kenties! Piruko niistäkään tietää, kos-
ka ei oltu niilläkään raaskittu ampua. Mutta §llähän
sinussa Topi syytä on, vaikka ampuisivatkin.

Ampumatta jäi Topi ja ampumatta jäin minäkin.
Topi joutui "hareineen" viihdytyskiertueeseen ja minä
myöhemmin perustettuun pataljoona Kiveliriön. Juttu
oli sillä siisti.

Ensimmäisen tulikasteensa pataljoona Kiveliö sai
Koiviston Maisalossa. Jo siellä mitattiin miehinen
kunto, tutkittiin mitä kukin pohjimmiltaan on. Siellä
moni pieni ylennettiin ja moni suuri alennettiin. Siellä
poistui kolmannes pataljoonan koko vahvuudesta
sankareina ja haavoittuneina. Siellä teimme sodan
ensimmäiset hiihtopartioretkemme, kirosimme heikko
ja aseita ja huonoa ruokaa. Siellä vietimme ensim-
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mäiset yöt lumihangessa, marät vaatteet pällämme ja
jäältä tuiskuttava lumi peittona.

Kun pataljoonrurune vedettiin äkkiä pois Maisalos-
ta, tuli se meille monelle yllätyksenä. Aavistimme mi-
kå on Tuppuran kohtalo ja mitå tapahtuu Viipurin-
lahdella ja koko etelärannikolla. Pitkäaikaista lepoa
tämä siirto ainakaan ei toisi.

Perännyimme Tuppuran kautta Säkkijärvelle, jos-

sa asetuimme asemiin Muhuniemeen. Säkkijärvellä ta-
pasin kaksi pohjois-karjalaista vakoojaa, mutta osoit-
tautuivatkin myöhemmin koti§läni pojiksi. Siellä ta-
pasin myös laivaston miehiä sinisissä pikkutakeissaan,
menossa jonnekin Uuraan seuduille etulinjaan, taka-
naan varmaan sarna jalkaväkikoulutus: "kivääriot-
teet".

Välittömästi perääntymisemme jälkeen alkoi Tuppu-
ran piiritys. Venäläiset oliyat asettaneet tähystyspallon
johonkin Pullinnieman paikkeille, josta se johti tykis-
tötulta. Avuttomana seurasimme taistelua ja nyt sai
osansa ilmavoimien toimettomuus.

Tuppuran murturnisen jälkeen alkoivat venäläis-
massat todenteolla liikehtiä Viipurinlahdella. Noin
joukkueen suuruisena neliönä he marssivat ilman
panssarisuojaa, ihahåmäråstä aamuhämärään asti. Se,

miksi heitä ei häiritty, tuntui hiukan käsittämättömäl-
tit.

Päivän aikaan ei jäälle ollut menemistä, siitä pitivät



huolen mitä erilaisimmat panssarivaunutyypit ja no-
peasti liikkuvat jääkelkat. Lentokoneista emme paljoa
välittäneet niiden huonon tulitehon vuoksi. Saattelipa
kerran eräs sellainen alikers. Savelaa ja allekirjoitta-
nutta Muhuniemestä Korkiasaareen, Savelan viitsi-
mättä edes hiukankaan §yristellä.

Kun mitään korsuja ei ollut, saimme vienää yöt tai-
vasalla. Joskus yövyimme §lmässä talossa, jossa oli
§lmempää kuin ulkosalla. Huonosti toimiva huolto
ja jatkuva tupakkapula väsymyksen kanssa teki mie-
let äreiksi ja pienikin vinoilu oli johtaa tappeluun.
Mutta puolustustahto säilyi silti hyvänä!

Aamuyönä maaliskuun ,. p:nä ilmoitti silloinen

komppanian päällikkö, vänrikki Yarjala, että pikaki-
vääri on muutettava Muhulahdesta erääseen niemeen,
näyttäen kartalta paikan ja mainiten samalla, että
siellä on konekivääri. Asema täytyisi tehdä johonkin
tämän konekiväärin viereen. Epäilin kovasti koneki
väärin olemassaoloa, koska illalla olin hiihtänyt Pu-
helinniemestä Muhulahden kylään, näkemättä kuiten-
kaan konekivåårtå, murta Yarjala selitti, että se oli
viety sinne yön aikana.

Yolliset vartiovuoromme oli jaettu tunnin vuoroihin
ja kussakin vuorossa oli puoliryhmä. Vähän ennen
kuutta lähdin hakemaan toista puoliryhmää pois,
mennäkseni itse alkavalle vuorolle toisen puoliryhmän
kanssa vänr. Varjalan kartalta os<-rirtermaan paik-
kaan.

Ylittäessämme Muhulahden §län peltoaukeamaa
näimme kahden miehen vetävän konekivääriä niemeen
päin, kiinnittämämä heihin sen enempää huomiota.
Ylitimme vahvan pistoaidan ja ryhdyimme katsele-
maan, mihin se konekivääri oli sitten sijoitettu. Täl-
löin vierelläni hiihtävä stm. Salminen virkahti: "Ei
täällä ainakaan konekivåärrä ole, e1hän tdållä ole edes
hiiri hangella hypännyt."

Jatkoimme kuitenkin matkaamme, kunnes huoma-
simme miehiä rantalepikossa. Ensi ajatukseni oli, että
mitähän pelleilyä tämäkin taas on, miehiä on kuin
meren mutaa ja meidät lähetettiin vielä lisäksi. Lep-

påä ia pajua kasvavassa niemessä oli huono nä§väi
syys, jota vielä aamuhdmirä ja mereltä nouseva usva
lisäsivät.

Niinpä jatkoimme matkaamme kaikessa rauhassa
tuumaillen, että kai siellä on tilaa meillekin, ja saapi
han aina isosta porukasta helpommin ostaa tupak-
kaa. Tilan puute siellä kuitenkin oli, eikä viidellä
§mpillä ollut tupakan myyjiå ()0:- oli Työmiesas"
kin hinta), koska vastaamme avattiin kiväärituli.
Huusin kimpaantuneena, ettei saa ampua. Mutta
vastaukseksi sain uuden laukaussarjan, joka oli lopet-
taa sodan kohdaltani.

Tåmå pani jo miettimään, mitä porukkaa kaverit
oikein olivat, eikä heillä näkynyt olevan edes lumipu-
kujakaan.

Siinä sitä taas oltiin. Konekiväärimme pitäisi olla
t^ällä, mutta paikalla olikin ranta täynnä "ryssiä".
Vähään aikaan en voinut muuta kuin kiroilla ja miet-
tiä, kuinka oli mahdollista, että noin suuri porukka
voi kaikessa rauhassa kenenkään huomaamatta tehdä
puolentoista kilometrin mittaisen jäämatkan. 

- 
Näin

yksinkertaisestiko tapahtui maihinnousu Tuppuraan
ja Håränpäånniemeen/

He olivat kulkeneet läheltä Korkiasaarta, joka oli
pataljoonamme miehinämä, samoin kuin Muhunie-
men eteläisin kärki (: Puhelinniemi).

Eihän siinä tilanne kiroilemisella parantunut. Oli
ryhdptävä myymään nahka kalliimman kurssin mu-
kaan, sillä perääntymistietä ei ollut, eikä se tullut edes

mieleenkään.
Lähimmät viholliset olivat käsikranaatin heittomat-

kan päässä ja takana aukeat pellot. Kyyristyimme ja
vetäydyimme hiukan taaksepäin. Vilkaisin stm. Salmi-
seen, mitä hän syntyneestä tilanteesta arveli. Näin
miehen naamasta tyynen irvistyksen ja tiesin tämän
vaatimattoman, kelpo kaverin ottavan vastaan kai-
ken tulevissa olevan. (Olimme ennen rintamalle läh-
töä väheksyneet hieman tämän hiljaisen lahtelaispo-
jan otteita, mutta heti rintamalle päästyämme muut-
tuivat käsityksemme hänestä.)

Puoliryhmän kolmas mies, stm. J-ri pyysi päästä ha-
kemaan apua, mutta kielsin sen jyrkästi, koska arve-
lin joukkojemme jo tietävän vihollisen hyökkäyksestä,
ja olimmehan avainasemissa. Mies ei kuitenkaan us-

konut sanaani, vaan painui aukealle, josta hänet löy-
sin jonkun tunnin kuluttua.

Yritin ampua ensimmäisiä päälle käyviä ja ajatuk-
sissani takoi, ota rohkein ja ensimmäisin. Mutta nyt
tapahtui se, mitä aina olin pelännyt: "Adolfin" iskuri
ei jaksanut laukaista patruunaa. Puhalsin lukkolait-
teeseen, pidin käsiäni hetken sen päällä 

- 
aina sama

napsaus. Salminen koetti saada pikakivärin lukkoa
taakse epätoivoisesti - mutta ei. Mikään ei pelannut.
"Voi näitä perkeleen pelejä", sähisin, "vielä jokunen
minuutti, niin olemme vainajia laukaustakaan ampu-
m tta".

Säkkijärven kirkko
tykistötulen tuhoamana
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Muistin samassa, että se halko, jota pk-ampuja Fa-
gerström piti aina matkassaan saadakseen lukon
aakse, oli jääryt hänelle. Tempaisin pikakiväärin
Salmiselta, vedin lukkotapista niin, että luulin se kat-
keavan, mutta ei. Heitin pk:n syrjään ja otin kivääri-
ni. Taas sarmoja tyhjiä lyöntejä.

Katsoin välillä tilannetta, joka oli nopeasti muuttu-
massa. Miehiä tuli avojonoina ja parvina. Nyt niitä
oli jo toistasataa ja uusia lappoi jatkuvasti. Takim-
maiset kurkistelivat uteliaina, .mitä rantavivalla ta-
pahtui. Yhdellä näin pöytäliinasta tehdyn lumipuvun,
joka teki miehen parhaiten erottuvaksi.

Salmisen aloitettua nopean kivääritulen, näin venä-
läisten muuttavan etenemissuuntaa meistä vasemmal-
le, jonkun ryhmän jäädessä kivien taakse oikealle.

Vihollisen tulitus voimistui ja luotien synnlttämä
ääni muistutti alavireisen kanteleen soittoa.

Otin vielä kerran pikakiväärin, hakkasin pk-lip-
paalla runkoa ja lukkotappia lyöden samalla käm-
menpohjani auki, josta alkoi heti vuotaa verta. Kis-
kaisin tapista ja vihdoinkin lukko perääntyi taakse.

Helpotuksesta huokaisten kohdistin zrseen vasem-
malle estääkseni saarrostuksen ja vihollisen pääsyn
taaksemme. Nyt oli minun vuoroni "soittaa" ja näin
alkoi sodan julma kuoleman katrilli. Laskettelin
pk-tulta ja näin selvästi luotien hakaavan miehiä,
pannen vaatteet aivan kuin pöllyämään. Lumipukui-
nen poukkoili ihmeellisesti, pöytäliinan kulmien le-
pakkomaisesti heiluen. Tiimä erä näytti olevan mei-
d'ån, koska vihollinen muutti etenemissuuntaa. Tulitin
nyt suurimpia ryhmittymiä, Salmisen koettaessa tuho-
ta rantalepikkoon kätkeytyneitä. Nopeasti asemia
vaihdellen pysyimme hengissä, mutta jäellä kasvoi
liikkumattomien tummien luku. Haavoittuneet haki-
vat suojaa jäätelien ja kivien takaa. Mutta jåäkå so-

lui lisää uusia joukkoja vetäen perässään mitä ihmeel-
Iisimpiä kelkkoja, rekiä ja ahkioita. Lie siinä ollut ko-
ko puna- arm eijan ja Koiv isto n kel kkatyypit edustettui n a.

Pk-lippaidan huvetessa 
- 

vaikka olimmekin niitä
evakoineet toisilta ryhmiltä - 

vetäydyimme jälleen,
aikaisemmin mainitun pistoaidan taakse, joka tarjosi
hyvän näkösuojan.

Nyt näimme sen konekiväärin, jonka luokse meidån
piti mennä. Ne kaksi miestä, jotka olimme nähneet
pellolla vetämäsä konekivääriä, olivat saaneet aseen-

sa kuntoon ja ampuivat sillä lyhyitä sarjoja. Kohta
alkoi kuulua huutoa: "Tulkaa meitä auttamaan!"
Näytin käsilläni, että antakaa soida vain, ei tässä jou-
da apua antamaan. Näin kuitenkin miesten ryömivän
pois kk:n luota ja heittäytyvän hankeen jatkuvasti
apua huutaen. Koska kiväärini ei toiminut ja pk-lip-
paatkin olivat lopussa, jätin aseet Salmiselle ja juok-
sin kk-miesten luo.

Jc, kaukaa havaitsin konekiväärin huonon sijoituk-
sen. Se oli mm. liian ylhäällä hangen pinnasta. Tar-
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kastin miesten haavat, jotka eivät olleet huutamisen
arvoisia. Toinen miehistä oli aivan vauhko ja käskin-
kin heidän painua helvettiin. Kahdesti miehiä ei tar-
vinnut käskeä, kun he jo luikkivat takana olevien
propsipinojen taakse, häviten sille tielleen, jättäen
kk:n ja jalkaväenkiväärit siihen paikkaan. Konekivää-
riä ei oltu vielä seuraavana päivånåkään haettu pois.

Menin konekiväärin luo ja laskin sen niin alas, että
pirppu jäi hangen tasalle. Tein latausotteet, tartuin
l«ädensijoihin, jotka tuntuivat ihmeen tutuilta. Ajatuk-
seni harhailivat kauas lapsuuteen, äitiini ja kotiini
Pohjois-Karjalaan... Kuin filmin tavoin näin elämän-
kertani muutamassa hetkessä, 

- 
tee tili itsesi kanssa,

sillä hetkesi ovat luetut. Katkerana ajattelin: "Tässä-

kö oli koko Suomen armeija, kahden miehen epätoi-
voinen taistelu epävarmoin asein, hyvin varustautu-
nutta vihollista vastaan. Onko aina nåin ollut - 

ja

tuleeko aina näin olemaanT" Yhdestä asiasta olin
tyytyväinen, jos tähän sarnmun, ei sukuni silti sammu,
onhan kotona 10 kuukauden ikäinen poika, ja vaimo-
ni on varautunut pahimpaan, ja onhan tässä tullut
maksettua kaatuneiden toverienkin puolesta. Koetin
muistella "Isä meidän", mutta en muistanut. Mieleni
teki huutaa: "Nyt ampuu Suomen huonoin ampaja ia
pinnari."

Painoin liipaisinta i, kk. pyrähti hyvin käyntiin.
Seuratessani suihkua näin voittarnattoman puna-ar-
meijan suutelevan Suomenlahden jdåtä,. Mutta syöttä-
jän puuttuessa panosvyö kääntyi syöttäjässä ju kk. py-
sähryi. Aukaisin kannen, korjasin vyön ja ammuin
uuden sarjan koettaen oikealla kädellä ohjata vyötä.
En saanut kuitenkaan pitkiä sa\oja, kun taas oli pät-
ruunat vinossa.

Salminen ampui samanaikaisesti viimeiset pk-lip-
paat tyhjiksi, heittäen aseen menemään. Ajattelin pyy-
tåå håntå syöttäjäksi, mutta luovuin ajatuksesta, kos-

ka kk:hon kohdistettu tulitus olisi voinut tappaa mei-
dät molemmat. Käänsin aseen edessäni olevaa pientä
saarta kohti, jossa näytti olevan komento- tai sidonta-
paikka. Rivakkaasti sielläkin suojauduttiin, siellä ole-
van seilurin tai moottoriveneen taakse. Tämäkin erä

näytti olevan meidän, koska saaren takaa tulevat jou-

kot lyhyin syöksyin koettivat lähestyä rantaviivaa. Lu-

messa kahlaavat miehet olivat helppoja maaleia,
jälle heittäytyneet vielä helpompia. Vyön loputtua
konttasin Salmisen luo ja otin kiväärini, jonka vih-
doinkin sain toimimaan, ja se toimikin hyvin rähinän
loppuun asti. Mutta mitään apua ei nä§nyt eikä kuu-
lunut.

Viimeinkin oli Korkiasaaren tulenjohto herännyt n.

klo 7--€ välillä, koska saimme tuliapua muutaman
kranaatin voimalla. "Hyppyheikin" ammukset iskivät
keskelle vihollisparvea. Jotkut miehet näyttivät putoa-

van polvilleen, mutta kimr<iökipilven hälvettyä puiste-
livat he noen vaatteistaan, muuta vaikutusta ei niillä
näyttänyt olevan.



Olisipa nyt ascwclvollisuuslr jrtn '[.r.rrkinsrtrtrcr.r

komppanian väiipeti niihnyt nrriu.nani: jcrntrr «rlisi rrr-

virnnLrt kasarrnia ympiiri ir, kiiynyt ,nirirssrr r.lsciun-

praan kertir,rr-r. Laitoin toiscn vt,iirr kk:n. mLrrt.r sc nrclri
syiittäjlissii vir.r«.ron, siksi tulitinkin kiviiiirillii tLrmmicn
läiskicn lisliiintycssii jrrtkuvasti. Tiissii vrrihccss.r cn cnliii
välittiinyt kuinka hcnkiparirn kiir'. Ei rrrinnrLr Salmi-
ncnkiran viilittäii 

- 
sclr nliin h'rincn irntpLulil-irscnnos-

taan. 
- 

Niin pitkZirin anrmunmc kLrn ,,n p;rrnrLrnt>i-
ta, muttir 1-ristimcllä mcit'ri ci rr-rl'rjor.i.

Viihiin cnncn krrhdeksait saapr-ri toinenkin l)uoliryh-
mä 

- 
stm Fagcrstriirn. Lclrtincn 1rr Exelilrs, cllcn ni-

rncä väärir-r muista. Kysy'in pojilt.r. missii toisct ovat,
johon Fagcrstriim santli. cttä kt»n1.,1'r;111i21ssa ci tiedctii
mitään taistelr"rstrL cikii srm. J rrii oie sriapunut sinnc.
"Fakeri" huomasi r-criscn iLurig.qll,1111i ja sirin kovirsri
vakuuftair, cttcn o1e ha.n'oitrunut. cr-rk2i t.rrvirsc rnir.r-

kääniaista lääkrntiiapu.r.
Olipa po jillrL rirmctrelemistä kcrraksecn, sillä sii-

pcensä piihasri s.r;rnut vihollrncn oli ha jrxrmisrilassrr

toisten jatkacss.r etenemistii, toistcn pcräänrl.essii kohti
H2irär-rpäiinnicmcii. josta hc olivat tullcctkin. Ririlak-
kaasti ryl-rn'ir'.it pxrjat rir-rr.rallirni tr.riirtamaan vihollis-
til. Reippaat hurraa-htnrdot saivat nc kaksi su()mii-
laista Fokkcr-hiivirtäjä1i, yotka ylliirtiicn irL suurcksi ih-
mccksemmc s.r.u.rir':rt n-rirt:rlalla lcnriicn .rscnricmme

Kk-aSema Suome^ ar,deIa

yli. AivrLn kuir-r hlimm'risr1,cn orlottillltlttorttrt kolttrtit-

mistairn vihrllliscn krttrssa, Irt.,kkcrit kriiinniihtivrit irt,rr-

tcn sirnralla kr>nckiviiiiritulcn. 'fap;rrrs ci kcstiint't
r.n«rr-rt,rk,rrrn sckLrntirr. cikii ttrloksct lrttrr.t,ttt'tiscrt .rr-

voisilr ollcct, mLrttil lcrttäjicrr r.tilrtkiis tcr""'t'lttitttisritp:r
ilahtlutti nricli2inurtc.

\/iholliscr-r vctiiyrvnrincn ntuurtui ()sitt:rill lrrtkok:ttr-
huksi. Siinii ei «rllut nritiiiin jiirjcstclmiillisvyttii. Åhkiot
ja rect hc täyttiviit Itarn,oittuttcillir, iotl<.r s.tir'.rt pois-

rLlir virpirrrsri, ia kcrkii eir-iit soPineet vctol',clr:ihin, hc'i-

rllit rrurl.rirttiin krrntrtcr.r Yhrii niivrriirr vc.lcrriiviin nis'
kastir ja kovaapa siinii ntentiirrkin.

Tunnustus triyq,l' rrnririr niillc vil-rolliscrr konckiviiii-
rimiehillc, jotka koerrivar 1',clastitrt uscitrtrut. Ktirr rri-

sirsta vctiij2i kiiiitui, jLroksi roincn tiliille. lt'tittt.t .titirt-

kin kolmcr-r konckivliärin \.et1ijät L4rpLrivat kcskcn. I)rr-

kcnijat käyttivät hyväksecn kautuneitrr, hcittiil'ti'cssiiän
niicicn sckaan, siitä nopeirllir syi)ksyllii t:r.r.s etecnpiiin,
mutta uscilsti päätryi syöksy ikuisuutccn. sillä "A.lol-

flt" oliv:rt rarkkoja kiviiäreitii.
Trristclu oli sur-rrin piirtcin kiiyty lopl-,uun kl«r I I

nlcnncssii. Sitii cnncn «rli s:tit[.,trntrt joitrrkin rLlntcr]l:It-
tomiii sotil.tita. jork.r .rsctttrir.tr .tsenriirr,rikrtiscmlttirt
mainittujcr.r propsipin()jcn t.taksc. IIirii 1'ortrkkrra r:i-

mä oli, cn tiedä 
- 

chkä Lrtcliert.L, k«rsk;t rau.h;rn iiil-
keen kr-rulin Santrrhar.r-rinassir k.rhclen irlikcrsrrntin kcs-
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Vlan;eniii

Vihollisen maihinnousu
Viipurinlahden länsirannikolle.

kustelevan ja nauravan, miren ryssä painui maahan,
kun konekivääri pyyhki merenjäätä Muhulahdessa.
Kysyin, että oliko katmjia paljonkin, johon pojat nau-
rahtivat, että §llä kai niitä useampi sata oli. "Mistä
te siften katsoitteT" §syin. "Muhulahden 

1xrhjukasta,
missä rintamalinjar kulkivat", vastasivat pojat.

Jaoin pojille jäljelle jääneet parruunar ja poisruin
Salmisen kanssa taistelupaikalta. Mitä sen jälkeen tir-
pahtui, ei minulla ole tietoa. Myöhemmin srm Fa-
gerstdm kenoi, että eräs kersantti oli menettää hen-

kensä, sillä kaikki kaatuneet eivät olleetkaan kuollci-
ta.

Kirjassaan "Koivisto ia Viipurinlahti l%9-44"
mainitsee eversti Lyytinen sivulla 113: "Vihollinen
hyökkäsi tänään myös Muhulahden suunnassa... Aa-
mulla 5.3. vihollisen painostus oli v<>imakersta

Korkia- ja Pitkäsaaren suunnissa. Ristiniemestä lähe-
tettiin vahvennukseksi noin komppanian suuruincn
osasto Backman. Hyökkäys torjuttiin jo klo l.l:n ai-
kaan. Hyökkääjä peräytyi jättäen sotasaaliiksi ('r kone-
kivääriä, 22 pikakiväärri ia l12 kivåårrä."

Saavuttuani Muhulahden kylään tapiuin hcti
komppanian päällikkömme, vänr. Varjalan. H:in oli
todennäköiscsti saanut ilmoituksen p(). ta1.laukscsta,
koska hän tuli vastaani puolijuoksua. Kysyin häneltä,
miksi hän ei ollut lähcttänyt apua, johon Varjala sa-

noi, ettei hän tiedä mitään koko tapauksesta ja kirosi
sitä, etten ollut lähcttänyt hänelle silrlaa. Hän ei ollut
kuullut mitään ammuntaa koko suunnalta. Uskon l-rä-

nen puliuneen tottil, sillä talvinen maasro ja vicreisel-
tä lohkolta kuuluva tykistötuli vaimensivat kivääritu-
len äänet. Sitä, miksi Korkiasaaressa ja ns. Puhelin-
niemessä olleet joukkomrne eivät tehneet hälyrystä su«>

raan komppaniaamme, tåytyy ihmetellä. Nä§iväthän
vihollisen joukot Muhulahden pohjaan ja ampuihan
"hyppyheikki" kranzratit ennen kahdeksaa. Mitään
taisteluilmoitusta Varjalalle en tehnyt, ia tuskinpa
siihen olisin pystynytkään, sillä tunsin olevani irivtrn
poikki, niin ruumiillisesti kuin henkisestikin. Käskin
Yarjalan itse mennä katsomaan, olivathan taistelun
jäljet vielä näkyvissä.

Painuimme Salmisen kanssa nukkumaan jl nu-
kuimme iltapimeään asti kenenkään häiritsemättä. Ta-
pauksesta jäi kuitenkin särö silkrisen komppanian
päällikön ja minun välille. Samanzr iltana jouduttulr-
ni uudelleen varti«)n samalle paikalle, tarkrrstin k<>

Rannikkotykki Vilaniemessä Jatkosodan aikana
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hyvä ruoka ja aseet... Toista oli vihollisen, ei ruokaa,
ei... Kyllä, kyllä, sanoimme. Mikäs meidän oli ollessa
rintamalla, oli kaikkea, sen kun posoteltiin vain, ja
uusi naurun rähäkkä päälle. Pastori poistui ja niin
poistuimme mekin kukin omiin yksikköihin.

Tunnustuksena Viipurinlahden taisteluista patal-
joonan päiväkäs§llä nimiteniin stm Salminen korp-
raaliksi ja minut alikersantiksi. Muma, joka kuuseen
kurottaa, se katajaan kapsahtaa. Siviilitoimeni takia
sain pämajan vapautusmääräyksen Jatkosodasta. Ly.
määräyksiä vaihdettiin useampaan kertaan. Viimein
olin jälleen res.sotamies, eli sama sorilasarvo kuin ai-
koinaan Turkinsaaresta lähtiessäni. Enkä vieläkään
tiedä tiedusteluistani huolimatta, mikä on virallinen
sota-arvoni. Asian vakuudeksi passissani vieläkin on
kaksi näytettä. Lohdutukseksi tåyry mainita, eftä rie-
dusteluuni vastartiin lähenämällä talvisodan muisto-
mitali, matkaan oli liitetry siihen kuuluva II luokan
vapauden mitali, mutta ilman sotilasarvoa. Sehän oli
vain Talvisotaa...

Joka tapauksessa olen ylpeä siitä, että Talvisodan
koettelemuksissa seisoin etulinjassa sttomalaisend soti-
laana,

SrJomalainen pommituskone
lasteineen alasammuttuna Vilajo€lla 7. g.40

nekiväärin, jonka lähiympärystö oli luodin reikien re-
pimä. 

- Kaatuneet jäållå elåt olleet lisääntyneer,
mutta kaukana jäållå Hårårnpäänniernen suuntaan nä-

§i kaatuneita jäätelien joukossa, joten meistä oikeal-
la rdytyi olla omia joukkoja. Gasto Backmannilla
tuskin oli mitän tekemistä koko taistelun kanssa, el-
lei sitten osallistunut puhdistustoimiin.

Sotasaaliiksi saadut aseet olivat tuliteriä, ja niin
sai pikakivääri "Made in Kivääritehdas" heiton kuor-
mzrstoon. Sinne olisi lentänyt "Kusraa Adolfkin", jos
olisimme saaneet parruunahuollon järjestymään. "Em-
ma" palvelikin uusia isäntiään uskollisesti, purren en-
tisiä kiukkuisesti, kun vain sille ruokaa antoi, muffa
siitähän entiser olivarkin pitäneet huolen.

II

Pataljoonamme'hajoittamispäivänä Suomenlinnassa
istuimme sotapesässä, jossa puhetta johti verraton ta-
rinanikkari ja oman puheensa mukaan entinen puna-
kaartilainen osuuskauppapuhuja, koqp. Armas Siimes.
Nauroimme makeasti kommelluksillemme ja varsin-
kin silloiselle komppanian päällikölle ja hänen toi-
lauksilleen. Hän oli kerran vetää pois puolustuksemme
keskellä kirkasta päivåå Maisalossa ollessamme, jota
me korpraalit pidimme mielettömänä ellei tärnän
kummempaa rytinåå tapahdu. Tähän kapteeni mutisi:
"Kyllä minulla olisi valtuudet siihenkin." Tulipa pöy-
täämme myös RT 1:n sotilaspastori joka kertoi, että
mikäs Suomen poikien oli taistella, kun oli vaatetta,

JERMUN
LP.KANSIO

muistoksi itselle
lah jaksi aseveljelle
tulia isiksi tuttaval Ie

Kaksi lp-levyä kansiossa vain mk 30,-
JERMU sisäliää 32 suosliuinta ja alkuperäistä ecla-aian
iskelmää ja laulua: mm. Sinne jonnekin, Aänisen aallot,
Eldankalärven jää, Pelko pois Rosemarie, Pikku lrmeli,
Möttönen monnina, Särkyneitä toiveita, Kirje sieltä jostakin,
Tellervo, Liisa pien, Sillanpään marssilaulu, Aseveikko,
Muistoja Syväriltä, Kaarina, Sinäkö äiti, Orvokki, Alä sure
tyttökulta, Pienet kukkivat kummut, Meripojan preivi, Suomi
marssii jne.

Tuotta ja: Pohjoismainen Siihkö Oy
Musiikkiosasto

MAANPUOLUSTUKSEN TUKI Ty
Helsinki 26 P. Hesperiank. 15 A. P. 440 471

Leikataan tästä

TILAUSLIPUKE

Tilaan . kpl JERMU-KANSIO ä 30,-.

Nimi .

Osoite
(selvästi)
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HARVOIN on yö ollut niin pimeä, kuin oli se loka-
kuun yö, jolloin etelänjuna epävarmasti nytkähtäen
pysähtyi Joensuun ratapihalle. Missään ei nä§nyt va-
lon häivääkään. Vain pimeys tassuneli vastaan kaik-
kialla.

Onneksi oli kaupunki minulle entuudestaan turru,
joten saatoin toimia oppaana muille samassa junassa

saapuneille.
"Yy-hoo" oli alkanut, ja miehiä hakeutui kokoutu-

mispaikkoihin nuhrautuneen sotilaspassinsa määräys-
ten mukaisesti. Ivtronesko lkp-päivä oli menossa, sitä
ernme tienneet, eikä meille sitä Pielisjoen linnan jyke-
vien seinien sisäpuolellakaan ilmoitettu. Kalpeakas-
voinen kiire istui siellä jokaisen pöydän takana valvo-
misesta punertavine silmineen. Kortteja, kokonaisia
kortistoja, joita kiireiset l«idet selasivar kuin konsenti-
pianistin hyppyset koskettimia. Uskottoman nopeasti
löytyi haettu kortti ja tåmä. sai meidät ajattelemaan,
että tässä epäjärjestyksessä taisi sittenkin vallita jokin
järjestys. Piirien tarkoitus selvisi meille ruossa tuokios-
sa. Nehän olivat paperilla tehneet valmiiksi koko lii-
kekannallepanon. Jokaisella miehellä oli niin ollen jo
paikka valmiina. Koostuisi komppanioita, pataljoo-
nia, rykmenttejä. ja muita kokonaisuuksia, jotka te-
hokkaalla tavalla käytetryinä saisivat aikaan yhtå ja
toista, kuten sitten talviset pakkaskuukaudet osoitti-
vatkin.

Seuraava aamu valkeni kuulaana sitten kun vireå
aamutuuli oli saanut tuupituksi yön pilvet taivaan-
rannan taakse uniansa jatkamaan.

Väsytti, vietävästi väsytti... pitkä matka, kaksi puo-
liksi nukuttua yötä. Uteliaisuus voitti kuitenkin väsy-

myksen ja silmät heräsivät tarkkaamaan ympäristöä.
Muutamia siviilipukuisia miehiä loikoili ison huoneen
toisessa päässä.

- 
Ka, mistäpä tulet, lensi leppoisa karjalanmur-

teinen §symys yli ison lattian samalla kun nokinen
peukalo ryhtyi latailemaan aamupiipullistaT

Helsingistä, vastasin korostamatta sanaa yh-

ään enempää kuin oli tarpeellista.
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- 
Sithän sie tiijätkii, mitä ne isot herrat oikein

meinaavat, tuli §symys piipun vierestä samalla kun
kaksi uteliasta silmää mittasi tuokion minua ja mah-
dollisuuksiani tietää jotakin.

Niin sitten tutrlstuttiin, me ensimmäiset. Minulle
selvisi, että iso sali olikin metodisti-kirkko Kirkkoka-
dun lutherilaisessa päässä, ja ettå siinä pitäisi koona-
man Er.P 22:n esikunta ja esikuntakomppania. Tässä
olikin jo paljon tietoutta yhden päivän osalle, etenkin
kun aamiaisaikaan ilmestyi kaksi tiitteråå lottaa, jot-
ka toivat leipää ja hernekeittoa oikein juhlavat an-
nokset. Syötiin niin, että napa naukui. Saattoi se vielä
nälästäkin naukua, ennen kuin nämä harjoitukset ohi
ovat, turunattiin yhteisesti.

Iltapäivällä ilmestyi majoituspaikkaan upseeri, lep-
poisan näköinen mies suojeluskunnan sarkapuvussa
kilisevine kannuksineen. Hän sanoi olevansa kornetti
ja tässä penstettavan esikuntakomppanian (peiteluku
4 C) paatlikkö, sekä tulleensa Kuopiosta. Oikein kä-
destä pitäen tervehti jokaista. Samalla saatiin kuulla
ruokailuajoista ym. ja nåin tuli pieneen joukkoomme
kaivattua järjestystä. Vastalahjaksi hän sai sotilaspas-
simme kainaloonsa ja kilisteli tiehensä kuin sotaa
leikkivä koulupoika.

Niin kului päiviä. Miehiä saapui. Toisia siirrettiin
pois. Tavattiin tuttavia. Tultiin tietämään, että lähei-
sellä yhteiskoululla perustettiin saman pataljoonan
konekiväärikomppaniaa ja lyseolla kahta jv-komppa-
niaa. Määrättynä aikana saatiin liikkua kaupungilla
ja asemallakin, jossa kuormattiin yötå päiviä. Kerran
naureskeltiin eräälle nuorelle vänrikille, joka parhail-
laan kuormaayan pataljoonan kuormausupseerina oli
jo ensi tunteina huutanut äänensä ja nyt pysfyi enää
lähetti nsä väl ityksel lä ohjaamaan kuorm austa.

Seuraavana aamuna saapui kornetti kirkkosaliin
tavallista touhukkaampana. Hänen mukanaan seura-
si siviilipukuinen, lihava mies, jonka kawoista ja
kaulan poimujen välistä kuitenkin kurkisteli jotakin,
mikä pani uumoilemaan hänessä käskijän ja esimie-
hen.



Taluisodassa
Kornetti huusi huomion ja ilmoini meidät ja silloin

meille selvisi, enä tuo siviili olikin majuri ja tåmän
pataljoonan komentaia.

Tosin meitä ihmetyni, kun majurilla ei ollut edes

kokardia filttihatussaan, mikä tärkeä sotilaan tunnus
meillä jokaisella sentään oli. Mutta ehkäpä valtiolla
olisi ollut varaa antaa hänelle sotilaspukukin. Epäi-
limme kuitenkin, ettei mistään löytyisi hänen laiselleen
miehelle sopivia varusteita, vaan että tilauspukimo
olisi ainut sellainen. Sieltä se sitten löytyikin ja kun
esimiehemme päiviä myöhemmin purjehti sisälle ma-
joituspaikkaarnme sen kaksiosaisesta oviaukosta, oli
hän niin vaikuttava ilmestys, että kimpoaminen lat-
tiaha perusasent@n tuntui hymyilynävän helpolta.
Kyllä me, koska meillä on noin uljas majurikin, vä-
lähti mukavasti mielessä.

Pataljoonan perustamisessa on monta sellaista
mutkaa ja asiaa, joista tavallinen esikuntakomppa'
nian alikersanni ei pääse selville. Eikä ole tarpeellis-
takaan pästä. Se riittää kun upseerit tietävät, mikäli
aina tietävät hekään. Sillä kaikki t'dmä oli meille jo-
kaiselle. uutta. Tosin tämäkin pataljoona oli ollut jo
kenties vuosia olemassa paperilla, mutta paperista on
pitkä matka siihen hetkeen, jolloin painettu kirjain on
saanut muotonsa aine-nimisenä elementtirri. Väliin
ehtii moni erikseen ratkaistava pulma, ja ellei niitä
jokaista selvitetä kokonaisuutta palvelevalla tavalla,
jäi papei paperiksi, suunnitelma suunnitelmaksi ja
sodasta tulee vain paperisota.

Paperisota se tavallaan muodostui minunkin sodas-

tani, sillä joutuessani korjaamaan esikunnan kirjoitus-
konoanhusta tulin paljastaneeksi konekirjoitustaito
ni, jolloin adjutantti sanoi heti komentavansa minut
kirjuriksi esikuntaan, toistaiseksi tietysti.

Tosin minulle näin tarjoutui tilaisuus seurata asioi-
ta lähempää komentopaikan näkökulmasta, missä toi-
minnan ketju, syyn ja seurauksen renkaineen valuu
editse omana kokonaisuutenaan. Näin on minulle
myöskin mahdollista kertoa "erään pataljoonan tari-
na talvisodassa".

Mitä taas paperisotaani tulee, sai se aikanaan

L. VIRTANEN

miellyttävää vaihtelua, kun venäläinen pyrki "haas-

tattelemaan" venäjänkielentaitoista komentajaamme
itse komentopaikassa. Siinä tarvittiin joka kena meitä
muitakin ja meidän lisäksemme aseita ja kovia pa-

noksia.
Erillinen Pataljoona 22 oli yksi niistä monista pa-

taljoonista, joita Joensuussa perustettiin lokakuussa
1939. Koska se oli "erillinen pataljana", ei sillä ol-
lut rykmentin isällistä tukea enempää kuin sen äidillis-
tä huolenpitoakaan, vaan se sai itse parhaansa mu-
kaan selvitä omista vaikeuksistaan. Ja selvisi myös-
kin; orpo on monasti oppivaisempi kuin ns. säädyllis-
ten perheitten lapset.

Erillinen Pataljcnna 22 oli lkp-organisaatiossa
mdäråtty rannikkopuolustuspatal joonaksi keskityspaik-
kanaan Inkeroinen. Tarkoituksena oli sitten heittää
pataljoona Kouvola-Luumäki linjalla olevilla auto
komppanioilla haluttuun kohtaan rannikolle torju-
maan vihollisen maihinnousuja. Inkeroinen tarjosikin
tiesolmuna mainion sijoituspaikan. Sieltä käsin olisi
pataljoona nopeasti heitettävissä melkein mihin vain
Kotkan lohkon alueella, johon pataljoona kiinteästi
kuului, ja jonka komennossa se oli. Lohkolle kuului
kalsi muuta vastaayanlaista pataljoonaa (Er.Patl. 2l
ja 24). Inkeroisten pataljcr.na sijaitsi kauimpana
rannikosta tavallaan toisessa linjassa.

Pataljoona koottiin Joensuussa Pielisen ympäristön
miehistä väliltä Tohmajärvi-Valtimo. Vanhat ikä-
luokat olivat hyvin edustettuina; olipa joukossa joku
sellainenkin, jonka paikka olisi ollut kotiseudun
is-joukoissa, mutta näiden vastapainoksi löytyi nuorca-

kin väkeä... Pataljcrlna oli siis kokonaisuudessaan
eråänlainen läpileikkaus Suomen asekuntoisesta mies-
väestä. Upseeristo oli osin pohjoiskarjalaista sekin,
osin taas helsinkiläistä. Olipa joukossa puolen§m-
mentä sellaista upseeria, joiden äidinkieli oli ruotsi.
Siis melkoisen kirjava joukko, jonka kuitenkin sitoi
samaksi lyhteeksi eräs kaikille yhteinen ominaisuus:
he olivat kaikki reserviupseereja.

Reserviupseeri oli komentajakin niin majuri kuin
olikin. Hänen Karjalan Kaartin vdrejå. kantava ase-
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takkinsa oli nimittäin jo v. 1921 ripustettu pysyvästi
naulaan niin ahkerassa käytössä kuin se sitä ennen oli
ollutkin. Hänen upseerikoulutuksensa oli peräisin tsaa-

rien armeijasta, jonka riveissä hän oli haavoittunut
kahdesti saaden mm. Yrjön ristin. Mutta tuosta kai-
kesta oli jo niin pitkä aika, öttemme edes tienneet, mi-
kä Yrjön risti oli. Siviiliin siirryttyään oli sotilas an-
tautunut liikealalle pyöristyen varreltaan ja hioutuen
luonteeltaan niin, että parempaa esimiestä tuskin oli-
simme mistän saaneet. Ainut joka häntä hiljaisesti
manaili, oli komentajan tukevatekoinen ratsu. On-
neksi sen isäntä kuitenkin enimmäkseen liikkui rekipe-
lillä.

Myöskin alipäällystö oli puhtaaksipesry kaaderika-
luunoista: alikersantteja melkein kaikki, taisi pari
kersanttia olla joukossa. Muutamat heistä olivat kui-
tenkin toimineet metsätyönjohtajina Pielirn ympäris-
ön savotoissa, ja tämä asia osoirtauruikin sirtemmin
monen kaluunan arvoiseksi. He olivat "sinät" maas-
ton kanssa ja tiesivät kuinka siellä pärjätdän, ja au-
liisti jakoivat taitojaan muille.

Pataljoonamme kokoamisvaiheesta muodostui pit-
kå. Tuntui siltä kuin pataljoonan kortti olisi aina ol-
lut alimmaisena sotilaspiirin paperipinossa. Monia
muita pataljoonia varustettiin ja keskitettiin sotatoi-
mialueelle. Mutta me jäimme paikallemme. Kerran
luulimme vuoromme tulleen, murta silloin saapui
määräys: Kaikki nuoret ikäluokat Er.P 22:sta siirre-
tän... Ja siihen se lähtö kuivui. Odotettiin täydennys-
ä. Miehiä tulikin, mutta varusreira erlme saaneer.
Lopuksi talousupseeri järjesti "hyökkäyksen" sotilaspii-
rin varusvarikolle. Rätti-Mikot nauroivat:

- 
Ottakaa kaikki mitä vielä löydätte ja menkää

sitten kiukuttelemaan Cajanderille (silloinen päämi-
nisteri).

Silloin komentajamme pani toimeksi. Liikemiessuh-
teitaan hyväkseen käymäen hän teki alusvaate-,
kenkä- ym. kauppoja eräiden liikkeiden kanssa sotilas-
piirin laskuun ja jollakin tavalla sai papereihin piirin
hyväksymisenkin. Ihmettelimme varusteista löytyviä
pitkiä silkkipaitoja, mutta komentaja selitti:

- 
Silkki pannaan ihoa vasten, siinä eivät täin

§nnet pysy. Tämä asia kokeiltiin jo itärintamalla v.
l9l4-I7 . Ja silkki pantiin ihoa vasten, eivätkä siinä
täin kynnet pysyneet.

Niin sitten joutui sekin ilta, jolloin k.P 22 marssi
asemalle kuormaamaan. Olimme jo nåhneet niin mo-
nen joukon lähtevän, että junaan lähteminen tuntui
tutulta. Ja kun hevosten ja ajoneuvojen käsittely sujui
niin kuin isäntämiehillä konsanaan oltiin ajoissa val-
miina. Ainut huolettava seikka oli se tosiasia, että vii-
dellä komppaniallamme oli yhteensä yksi kenttäkeit-
tö, jonka omistuksesta käytiin hienoista kinaa, kun-
nes komentaja julisti sen omaisuudekseen ja sanoi lai-
naavansa sitä vain harkintansa mukaan.

Mutta minne mentäisiinT Se oli arvoitus, jota ei vå-
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sytty arvailemasta. Meni Matkaselkä: Ei Laatokan
koillispuolelle. Mentiin siis Kannakselle. Mutta kun
juna kääntyi Elisenvaarasta Simolaan, alkoi Kannak-
sen asiakin nåyndå epävarmalta. Ja Simolassa Kan-
nas jäi selän taakse.

- 
Mennäänkös tässä nyt oikein Helsinkiin paraa-

tiin, puki joku sanoiksi monien ajatukset?
Ei sentään menty. Kouvolasta pyörrettiin r ntara-

dalle ja erddnä iltana pysiihdyttiin Inkeroisten pienelle
ratapihalle. Oltiin kuulemma perillä.

Nukkuva §lä heräsi. Vaiteliasta väkeä kerääntyi
asemalle.

- 
Sotilasmallisia siviilejä, tokaisi joku.

- 
Kevät tuli nyt Inkeroisten tytöille, lisäsi toinen.

Mutta meillä oli omat kiireemme. Juna oli puretrava
eikä pimeässä majoittuminen oudolle paikkakunnalle
ole helppo asia. Onneksi oli suoritettu huolellinen ma-
joitustiedustelu. Terhola, Kansakoulu, Yhteiskoulu,
Maamieskoulu ja Kansanopisto saivat kukin komppa-
niansa ja oksentamatta myöskin annoksensa nielivät
vaikka "posket" pullistelivatkin. Sotilasmajoitus kun
on mestari käyttåimään hyväkseen kaikki tilat vieläpä
kelrseliällä tavalla. Eikä mennyt montakaan päivåå,
kun jokainen komppania asui jopa tyydyttävästi.

Seuraava toimenpide oli harkita, kuinka täällä Ky-
menlaaksossa olisi parhaiten "ruveftava taloksi",
niin kuin on tapana sanoa. Tosin karjalaisilla on se

taito aina mukana, mutta nyt oli otettava huomioon
varsinainen asujaimisto, heidän tapansa ja tottumuk-
sensa. Olimmehan tulleet heidän koteihinsa, tunke-
neet heidät perähuoneeseen. Sovun oli säilyttävä ja se

riippui lähinnä meistä.
Tämä oli runkona siinä komentajan puhuttelussa,

jonka hän piti upseereilleen heti saapumisemme jäl-
keen, ja on sanotcava että siinä puhuttelussa oli kaik-
ki täyttä asiaa. Kategoorisella "minä måÄrdän" -tyy-
lillä olisi rakennettu kovin vähän. Nyt sen sijaan soti-
laiden ja siviiliasukkaiden suhde rakentui keskinäisen
ymmärtämyksen varmalle perustalle. Molempien oli
annettava periksi. Ja annettiin. Yhdessä voitettiin ta-
kaisin se, mitä kumpikin erikseen menetti. Kumpikin
kawoi. Paikkakuntalaiset tulivat meille avuksi pois-
tarnaan niitä monia puutteita, joita pataljoonalla oli.

Niinpä Inkeroisten tehtaiden kontoripäällikkö
(Backman) ilmoitti toiminimen puolesta luovuttavan-
sa pataljoonalle käytetryä konefilttiä vartiotakeiksi ja
man§onki-huopaa kengiksi.

Se oli iloinen uutinen. Tuota pikaa vuokrattiin räå-
tälin ja suutarin työpajat, ja kaikki näihin töihin §-
kenevät komennettiin verstaisiin, joista pian kannet-
tiin komppanioihin filttitakkeja ja huopatossuja. Eten-
kin viimemainitut olivat sittemmin ensiarvoisen tär-
keitä Laatokan koillispuolen kovissa pakkasissa. Il-
man niitä olisivat tappiomme paleltuneina olleet mel-
koista suuremmat.

Monia muitakin myötämielen ilmaisuja saimme.
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Paikkakunnan lotat ottivat muonitulsen tarmokkai-
siin käsiinsä ja siinä sivussa kouluttivat meille pätevät
keittäjät ja muonittajat. Puuttuvien kenttäkeittiöiden
sijaan ostettiin muuripatoja, joita asennettiin ajoneu-
voihin. Eikä niissä muuta vikaa ollutkaan kuin että
painopiste jii ltian korkealle, koskapa ne pehmeällä
talvitiellä helposti pyllähtelivät kumoon.

Alakoulun suojissa avasivat lotat viihtyisän sotilas-
kodin. Paikkakunnan nimismies luovutti upseereille
kiisiaseiksi takavarikoimiaan browning-pistrxrleita
kuittausta vastaan tieq,sti.

Tuskin oli pari viikkoa vierähtäny"t, kun olimme jo
siinä märin ruvenneet taloksi paikkakunnalle, ettei
lähtemisestä jonnekin korpeen olisi ollut våLlåkåän.

Mutta olemisemme ei ollut pelkkää taloksi rupea-

mista. Päivät olivat pyhiteryt koulutukselle. &rtilaan
tietoja ja taitoja puhdistettiin vuosien ruosteestir. Op-
pitunnit ja maastoharjoitukset seurasivat toisiirirn.
Hyökättiin, puolustettiin, viivytettiin, partioitiin...
Koulutusta johti komentaja parin suojeluskuntatyössä
kiinteästi mukana ol leen reserviupseerin avull ir.

Myöskin suurimittaisia harjoituksia pidettiin. Vihol-
linen, tässä tapauksessa itse RUK, oli eräänä yönä
noussut maihin Haminassa ja hyökkäsi pohjoiseen.
Autokomppania tuli ja kiidätti meidät etelään vihollis-
ta vastaan, joka ensin vetäytyi, iskien sitten sivustasta
pannen meidät hätää kärsimään. Onneksi erotuomarit
tulivat väliin väittäen vihollisen käyttäneen hyväkseen

jo tuhottua siltaa. Vihollinen väitti kuitenkin uineensa
yli ja tilanne päåttyi ratkaisemattomana erotuoma-
rien hienoiseen kinasteluun.

Tehtäväksemme tuli myöskin tiedustella ja varus
taa viivytyslinjoja teiden suunnassa Kotkan lohkon
alueella. Tåmå tietenkin oli paljon helpommin sanot-
nr kuin tehty, mutta työhön ryhdyttiin kaikella tar-
molla.

Lohkolla itsellään, ammattiväellä, ei ollut tässä

mielessä mitään suunnitelmia tai ainakaan ne eivät
missään muodossa tulleet tietoomme. Ihmeellisintä
meistä itsestämme oli kuitenkin kenttäpostiosoirteem-
me: Merivoimat. Me maakravut merivoimissa! Tus-
kin meistä monikaan oli suolaista edes haistanut. Mi-
tälrän mahtoivat kotona ajatella?

Eråånä päivänä vaihdettiin kiväärit, saatiin italia-
laisia Ternikiväärejä, Merivoimien omia aseita. Ensin
sadateltiin, sitten tultiin uteliaiksi ja lopuksi opittiin
ampumaern niillä, jopa tarkastikin.

Pian kävi meille selväksi sekin millä tavalla Meri-
voimat suhtautui "ottopoikaansa". Sillä oli paljon
omiakin lapsia ja omat lapset huolletaan aina ensin.
Se on totuus, jota tarmokas komentajammekaan ei
voinut muuksi muuttaa. Totta puhuen "Merivoimil-
la" olikin täysi työ omassa perheessä. Varsinaiset syyt
olivat Helsingissä, siellä missä puolustuslaitoken mää-
rärahoista oli päätetty lyhytnäköisesti, jopa kevytmieli-

Qatkau.)
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N
Kuhmon-Repolan tien varrella vihollinen saarrettiin
useihin motteihin, joiden maastoissa käytiin kiivaita
laisteluja

ALE RIVINOJA

1

I
5i

ilottisotaa lluhmonlö
TALVISODAN alkupäivinä vihollisen clivisioona oli
eclennyt Kuhmon suunnassa Repolan-Kolvasjärven
tietä ja ylitti rajan Rajavaaran kohdalla larkaen kohti
Kuhmoa. Vähäiset rajavarrio-osastor pysryivät vihollis-
ta ainoastaan viivyttämään ia se eteni rajalta viitisen-
k1'mmentä kikrmetriä, ohitti Saunajärven ja saavutti
aina Rastin tienhaaran ja siitä ylikin ennenkuin vah-
vemmirt meikäläiset joukot saivat sen pysähtymään.
Tammikuu alk«ri jo olla lopuillaan jrr niin Rastin kuin
Saunajärven maastoihin divisioonn oli tiukasti kaivau-
tunut ja rakentanur korsujaan ja muita varustuksiaan.
Tarkoitus oli jatkaa hyökkäysrä, mutta siihen tarvittiin
lisää apuvciimia Repolastn päin ja niitä odotettiin.

Suomussalmen ja Raatteen Talvisodan voirot oli saa-

vutettu ja vihollinen täällä lyöty rajan yli. Siilasvuon
j«rukkojen pääosa voitiin näinollen siirtää Kuhmon
suunnalle ja yrittaä samaa Suomussalmen ja Raatteen
konstia. Everstiluutn. Ilomäen joukot olivar Rastin
suunnalla torjumassa vihollisen etenemistä. Siilasvuo,
jolle rintamavastuu tällä suunnalla tuli, päärti koukata
vihollisen sivustaan ja selkäpuolelle pohjoisesta ja hy-
vän lähtökohdan tähän antoi Kiekinkosken rien suun-
ta. Eversti Mäkiniemen johtama JR 27 sai tehtävän
osiikseen. Hänen pataljoonan komentajina olivat kap-
teenit Lassila, Sihvonen ja Airimo ja kukin pataljoona
sai käskynsä hyökätä Rajavaaran-Saunajärven tielle,
katkaista vihollisen yhteyder ja kayda nuf ertamaan kai-
vautunutta vihollisd ivisioonaa.
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Asetelma näytti selvältä ia peli voi alkaa. Kesselin jr
Kälkäisen lännenpuolisen maaston kautta paraljoonat
eter.rir'ät tien tuntumaan. Murta peli ei ollurtkaan niir
selr'ä ja yksi«rikoinen. Aina Saunajärver-r itälaidasta yl
Rastin tienhaaran vihollinen «rli pureutunut krlrsuihinsz
laaialla alr.reella ja Sihvonen törmäsi aluksi ns. Niskar
mortiin jrr juuttui siihen. Lassila ja Airimo pääsivä
niinikään tielle f a katkaisivat sen. Vihollisen huoltoyh
teyclet oli saatu p«rikki. Tiella ilmeni kuitenkin luyar

vastusta. Vihollisdivisioona oli näet Saunajärveltä ainr
rajalle asti rakentanut tien virrteen lujia tukikohtia j,

ajan mittaan ne saivat nimekseen Niskan, Reuhkrrn j

Loson motit. Tukikohdathan näet hcti motitettiin
mutta niin Saunajärven-Rastin päätukikohta samoin
kuin muutkin tekivät lujaa vastusta aina sod:rn loppuur
asti ja vain «rsia niisrä saatiin tuh«rtuksi.

Kun Rastiin usti edennyt venäläisdivisioona näin ol

m«ititettu ja sen huoltoyhteydet katkenneet, irlkoi vi
hollinen syirrtää lisävoimia auttaakseen pulaan !outu
nutta yhtymäänsä. Suomalaisten oli saatava tie viel
kauempaa idästä poikki ja sinne luia vilsrus vihollise
painetta vasraan. Aluksi lähetettiin komppania Hyvt
nen katkaisemaan tie Löytövaaran korkeudella. Näm
voimat eivät kuitenkaan tehonneet, vaan komppania
oli vetäydyttdvd ja samanaikaisesti pursuivat vihollise
hiiht«-rvoimat sivustoilta motitetuille avuksi.

Niinpä 1.2. muodostettiin osasto Mankonen katka
semaan tie lopullisesti Löytövaarassa. Tähän osastoo



krir.rlr-ri osirr JR 21 :n it JR 65:n ior.rkoista, mutt.r p:rri.t

kt,r'l-tpprrniir,t vahvcrnl'l,tit ()silst()it ci s.rrtttr tiihiirr tchrii-
r'ään i rroitrruksi jir rri kiri scmm issa tirisrclui ssir rr i iclcrrkirt
miesr':rh" trrrs ol i suurcsti sr.rpisttrr.rr-rr. Ilcl ntiktrr.rn l . iit
2. ;rair'än riiliscnä f iinä M:rnkr)sctt ()strsto lriiäsi ttrnketr-
rLun.riu) I-i)y'tt>virrrrirrrr-r. Viholliscllekirurr tilrtttnc ei ollr-rt

r iclä r,ikein sel','innyt, sillä san-rrrnaik.riscsti kr-rn meikii-
läiser kiirkuisivrrt tien, pyrki motitettuicn lr-rokse viclii
suurehl(o virrmistettu :trttokrtlot-tt.t,r, i,rka ni;rirt Irirpilt
c'hclitriin irl sä1,ttää ia tuhota Lijvti)r'.r.rr.rssir.

Liil,tiivarrrassa alkoi rrol'rcrt I.ruolrrsrukscn jiiriesrely,
rnikä y0n ;rimc1'dessä, pakkasess.r j.r r'äs1'ncilla joukoil-
la r.,r.rnisruikin hyvin. Aamun r';rljeressir tehtiin ky'lliikin

1 Ilättär'ä h.rvainto. Tien k.rtk.risr.rktll'r<lasta, I-i)1'riivaa-
rirsrir n. 8(X) m liintcen, ilnreni uusi vih«tlliscn \'.rruster-
rrr rr-rkikr-,lrt.r, iosra alkoir':ir luj.rt 11'nr-risty'kset ticn k:rt-
karisijoita vustirrn. Srrmin.rik.risesri painc idästä päin
vah','istui jir tien sLrLrnlr.iss.i r ih,rllinen jatkr.rvasti sf i)tri

löuaarassa

Iisää r'oimiir tur.rke.iksc-cn rneikäläiset pois Lciyti)viurras-

tir. Suntanaikaisesti se liiherri vahvrtia hiihto-osirstttiir si-
rustt.rillc. Niinpä j,, hclmikr-rur-r l. pnä ()sasto Marrko-
scn hu,.,lt«r1'htcydet ,rlivat ;roikki ja omin voimin niitii
c-i pysr)'tt)' aukaisemuan. Virsra rykmentir-r ttlitnestit
kr.,ottu, luutn. Turtiaiscn johtama iskurisast«l sai y'hte1'-

der taakse irvatuksi.
Seuraavan yön aikana sitma ttlisttri. Yhteycler tien

katkaisseelta Mank«rsen «rsastolta I-öyt(ivaarastir rllivat
jälleen poikki. Vil-rollisosast«ria tunki iälleen sivustoiltir
ja samanaikaisesti niin paine idästä kuin Li)yt(ivaararr

Malurr K. Hyvärrnen

Löytövaaran taistelumaastoa myöhemmin kuvattuna

Näkyma suomalaisten
asemista vihollisen
puolelle Löytövaarassa

Vallattuja vihollisasemia
Kuhmon Saunajärvellä

rnotistirkin klsr'oi . Tien katkaisijat olivat nyt itse mtl-
tissir. Jäiscen, kovaan maahitrr lumikuoppirl pilrcmPiir
r ,rrustr.rksi,r c'i ehclitty' kaivaa. Toinen ;rst. t1'kki asetet-

riin idän slu.rnraan ja toinen länteen viholliscn Löytö-
\iiirran rr-rkikol.rtau vastaan. Vähäisillä miinoilla pyrit-
tiin m,rlcmmat suunnat suluttamaan murrosten tehtls-
t.in-risc-ksi. Niitäkin vihollinen kär'i r,älillä purkamassa

iir rukikohtaa virstassa oleva pst.tykkikin vaihtt-ri välillä
,,lnistiijirir. Ticn katkatsiioiden irsema alkoi runtua kes-

tiirnätrömältä, mutta käsky kuului: "Löytövirara on pi-
tlc.ttär'ä". Lö1'riivirara muisturti y<in irikana aioin villin
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lännen vankkurileiriä, joka suunnalla paukkui, joka
suunnalta vihollinen painosti. Yhteydet olivat poikki,
ampumatarvikkeista alkoi olla puurerta eikä muonaa-
kaan saaru. Uhreja tuli ja kaatuneet oli koottava pinoi-
hin ja haavoittuneille ensiavun koettivat sairaankantajat
antaa teltoissa, sillä JSp. ei ollut vielä paikalla. Puolus-
tus oli iärjestettävä heilurimaiseksi. Kun painostus
idästä oli ankarin, heitettiin läntisistä asemista miehiä
sinne ia raas päinvastoin. Päivän valjettua huoltotie
saatiin jälleen auki rykmentin toimesta ja yhteyder pa-
lautettiin.

Löytövaarassa vihollisen tukikohta alkoi tulla yhä
kiusallisemmaksi, sillä vähäisillä voimilla sitä ei saatu
täydellisesti mottiin, vaan avoin kohta jäi erelään Löy-
töjärven puolelle. Niinpä sinne alettiin vähitellen
suunnata lisää omia voimia sikäli kuin niitä saatiin irti,
mutta kun niin Saunajärven-Rasrin kuin muidenkin
mottien sota oli hieman samanlaista "heilurisotaa", ei
voimia liiennyt paljon. Hyvösen komppania oli saatu
tosin jälleen takaisin tien eteläpuolelle. Helmik. 5 päi-
vää vasten yöllä vänrikit Vierimaa ja Vuoristo pahasti
sulaneilla komppanioillaan kävivät motin kimppuun,
mutta turhaa puskemista se oli, ja verissä päin heidät
lyötiin takaisin. Pappi Vuoristokin siinä yriryksessä
kaatui. Vielä seuraavana yönä samanlaisen yrityksen te-
ki luutn. Kattaisen komppania ja hän saikin jo tuki-
kohtaan melko hyvän otteen, kun tilanne äkkiä vaari
hänen siirtämisensä muualle. Ylemmissä johtoportais-
sakin havaittiin, että tämä yllättäen todettu tukikohta
olikin aavisrertua lujempi paikka, eikä siirä selviä vain
"hiihtämällä yh" niinkuin alussa neuvottiin. 

- Niin
Hyvönen kuin Kattainen näissä samoissa mottitaiste-
luissa muutaman päivän kulurtua kaatuivat.

Painostus idästä jatkui ja seuraavina päivinä Löytö-
vaarar, puolustajilla huoltotie oli taas usein poikki ja
puhelinyhteydet katkaistuina. "Heilurisota" jatkui.
Paiskattiin ryhmä tai pari sieltä mistä se parhaiten tun-
tui olevan irroitettavissa pahimmin uhattuna olevaan
kohtaan. Vahvistusta tuli hitaasti ja vähäiset lumikuo-
pat olivat samojen uupuneitten miesten miehittämiä.
Mutta puolustus kesti, ja omin toiminkin pyrittiin
avaamaan poikkimenneitä yhreyksiä. Vänrikit Liisan-
antti ja Komulainen koettivat porukoistaan heitellä tu-
kea kulloiseenkin pahimpaan paikkaan.

Helmikuun 1. päivdn vasraisena yönä kaatui sirten
Löytövaaran rintamavastuun kantava komentaja kap-
teeni Mankonen. Puhelinyhteys oli sillä kertaa kunnos-
sa ja sain ilmoitettua tilanteen JF.27:n komentajalle ja
minä res.luutnantti-pahanen taisin olla täällä vanhim-
pia tällä hetkellä.

- 
Pärjättävä sinun on siellä ja apua koetetaan lähet-

tää, kuului käsky. 
- 

Pärjättiinhän, ja onnekseni sain
seuraavana iltapuolena järtää rintamavasruun kapteeni
Arposelle, joka vähäisen lisäavun kanssa saapui Löytö-
vaaraan. Seuraavana päivänä saapui Löyrövaaraan sitten
majuri Hyvärinen, jolle rintamavastuu räällä määrät-
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tiin !a hänen mukanaan alkoi saapua jo lisävahvisrusta
sekä hieman raskaampaakin aseistusta kuren kranaatin-
heittimiä ja muutama pahainen tykki.

Tuo korvan takana pörräävä kiusallinen ampiainen,
muuramien satojen metrien etäisyydellä rakana oleva
Löytövaaran vihollistukikohta on saatava pois ja villin
lännen vankkurisota siltä osalta saatava loppumaan,
päätteli majuri Hyvärinen ja kun nyr vahvistusta oli
saatu hieman lisää, sai kapteeni Arponen jutun hoi-
taakseen. Tehtiin huolelliset valmistelur. JR 65:n
vänr. Loppi suuntasi kranaatinheittimensä, jaettiin ka-
sapanokset, muodostettiin iskuryhmät ja roiminta tu-
kikohtaa vastaan alkoi 11.2. aamuyöstä. Tukikohdan
ympärilrä oli metsä kaadettu ja murrostettu, vahvoja
korsuja oli puolenkymmentä ja ne yhteyshaudoilla tois-
tensa yhteydessä. Lrrmen sisässä ryömimällä iskuryh-
mät kasapanoksineen pääsivät lopulra ensimmäisten
korsujen kimppuun ja siitä se vähitellen alkoi lauera,
vaikka iltahämärä ehti tulla ennen kuin asia näyrti sel-
viävän. Sitkeää ja sisukasta vastarintaa vihollinen teki,
mutta niin vain iltaan mennessä kapt. Arponen voi il-
moittaa, että selvä on!

Paikalle ei vähistä voimista riittänyt varmistusta ja
niinpähän vain jo seuraavana aamuyönä ruon motin lai-
dassa olevat varmistajamme ilmoittivar, että sieltä tu-
lee tulta aivan niin kuin ennenkin, vaikka morin pitäisi
olla kuollut. Tien eteläpuolella oleva yksi vahva korsu
oli todellakin vielä lujasti elossa ja siitä oli miehirerty



uudelleen samoja korsuja, jotka oli jo nujerrettu.
Ei muura kuin sama uudelleen, käski majuri Hyväri-

nen ja kun kapteeni Arponen oli heitetty jo roisiin teh-
räviin, käski majuri tämän kirjoittajaa, ertä orapa sinä
res.luutnantti-pahanen asia vuorostasi hoitaaksesi ja si-
liäksi se on nyr saarava. Tämähän oli jo vanhan ker-
rausra ja samanlaiset valmistelut tehtiin jälleen. Loppi
suuntasi jälleen heittimensä tarkasti 1a niillä piti antaa

iäl jellä oleville motin puolustajille pään pakotusta
maaratylla herkellä ja pidettävä motin puolustajien
päät alhaalle silloin kun isku lähtee liikkeelle. Kone-
pistoolit, kasapanokset, käsikranaatit iskuryhmille, tu-
li päälle ja sen suojassa iskuryhmär iälleen lumiurissa
ryömimään korsujen kimppuun.

Tämähän oli jo helppoa eiliseen verrarruna ja ensim-
mäiset korsut olivat tuota pikaa hallussamme. Mutta
rien eteläpuolella oleva suuri korsu antoi suihkujaan
jatkuvasti, murril kimppuun vainl Ensimmäiset miehet
pääsivät jo sen karolle ja ensimmäiset kasapanokset
leiskahtivat sisään. Ei runrunur vieläkään tokenevanl
Oli otettu mukaan savurasioita ja niitä sinne sisään
vain. Ne tekir-ät ilman niin sakeaksi korsussa, että yh-
delle oviaukolle ilmaantui jo mies kädet ylhdållå ja
posmitti räälrä rulravan. Vielä silti tuiskahteli tulta
korsun ampuma-aukoista ja kun puhe-etäisyydelle oli
päästy, huuderriin antautujalle, että kaikki ulos aseet-
tomina ja käder 1lhäällä, niin henki säästyy. Se tepsi,
ja parikymmenrä r'ielä elossa olevaa, joista osa haavoit-

tuneita, kompi ulos. Loytövaaran motti oli näin lopul-
lisesti selviretty.

Mutta paras kaikesta oli vielä tulossa. Kun antautu-
nutta vankiryhmää parhaillaan selvitettiin ja korsu-
alueen lopputarkasrusta suoritettiin, ilmestyi vihollisen
pari lent«rkonetta tien suunnassa lentäen yläpuolellem-
me. Tuo se vielä puuttui, ruumimme. Pari kolme
möykkyä irrottautuu koneesta ja putoaa alueelle. Mi-
rään räjähd1'stä ei kuulunut. Tarkastettiin möykyt ja
lihapurkkeja ja sardiinirasioitahan niissä oli. Motti-
alueiraan venäläiset olivat joutuneet jo aikaisemmin
muonittamaan lentokoneista ia tämä oli tiedossamme.
Löytövaaran rukikohrakin oli tätä apua saanut, mutta
rilanne oli nyr sen verran muLrttunut, että uudet isän-
när oli tullut tälle tukikohdalle. Vähin tappioin oli
päästy ja tehtävä loppuun suoritettu. Kaiken kukku-
raksi meidät vielä muonitettiinkin. 

- 
No, annoimme

osan siitä nälkiinryneille vastustajillemmekin.
Löytövaaran linjat pitivät sitten sodan loppuun saak-

ka ia saatiin niitä työnnettyä kilometrin verran itään
Kuusijokilinjallekin. Vihollisen painostus idästä vah-
veni ja heti Löytövaaran jälkeisinä päivinä kokonainen
hiihtoprikaati pyrki sivustoilta motitetun vihollisdivi-
sioonan avuksi. Tämä ns. Dolinin hiihtoprikaati tuhot-
tiin huoltolin jojemme korkeudella. Painosrus tien
suunnassa myös tiukkeni, mutta sodan loppuun linjac
kestivät ja vihollisdivisioona pääsi puristuksestaan
Kuhmossa vasta rauhan tultua.

1{islra

Sitä se veto saa aikaan. Kuten
usein säryn ja jäykkyyden
ollessa kysymyksessä lämpö
tuntuu miellyttävältä. Juuri
siksi Theranyl tekee niin hy-
vää. Sen kauan kestävä läm-
pövaikutus pehmentää
lihakset.

Hyvän lihasvoiteen pitää
sekä lämmittää että lievittää
särkyä. Siksi Theranylissa
on myös kipua lievittävää ai-
netta (trometamolsalicy-
laattia).

Theranyl ei ärsytä eikä
tahri. Ja siinä on miellyttävä
tuoksu.

Reseptittä apteekeista.
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TAMHTUI
$0Ml[EELLA
KOKO Jatkosodan JR 25:n II pataljoonan riveissä ol-
leena sattui minullekin etulinjassa tapahtumia, kun
olin "töpinässä" muonamikkona.

Sommeen motti oli syyskesällä -41 lauennut ja en-
nen kuin rykmenttimme lähti ltå-Karjalaan kuuntele-
maan muutakin kuin korpikuusen huminaa, oleilimme
viikon päivät entisen motin liepeillä. Porukkamme sai
märäyksen järjestellä ja siivota tuota valtavaa tav^ran-
paljoutta, jonka "naapuri" oli jättänyt jälkeensä suu-
relle peltoaukeamalle.

Ei se meidän työmme tainnut mitän tuloksekasta
olla, mutta kumminkin siellä päivät hortoiltiin kuka
missäkin ja pengottiin venäläisiltä jääneitä kuormia ai-
kamme kuluksi.

Venäläisiä vankeja liikkui paikalla useita, eikä niistä
tuntunut kukaan erikoisemmin huolehtivan. He vdän-
sivät kuormia siinä kuin mekin. Oli heitä kyllä aika
lauma työssäkin, kun hautasivat omia kaatuneitaan pit-
kiian joukkohautaan tien viereen.

Kun olimme "hommissa'.' toista päiv'dä huomasi Vo-
lasen Eikka pellon ojan piennarta kaivetun ja alkoi tut-
kia paikkaa lähemmin. Hän otti lapion ja alkoi nostella
äskettäin irroitettuja turpeita syrjän. Aikansa härät-
tyän hän veti kuopasta peltisen, vihreäksi maalatun
laatikon, mursi lapiolla kannen auki ja hihkaisi minul-
le:

- Hei, tule katsomaan, mitä löysin!
Menin Eikan luokse.

- No, jukoliste, sinähän olet aarteen löytänyt... ra-

haa laatikko täynnä... mutta vain venäläistä. Eivät
kelpaa lottakanttiinissa, ikävä kyllä.

- 
Pirhana, olisi raha nyt ollut edes suomalaista, ma-

naili Eikka.
Mutta kun ei ole, niin ei ole. Mietitän nyt, mitä

näille oikein tehdään, tuumailin. Viimein minulle "sy-
tytti":

- 
Mennän maksamaan tili noille hautausurakoitsi-

joille, vangeille.

- Jopa rahanreiän keksit, mutta otetaan nyt sen-

tän vähän itsellemmekin. Ei sitä tiedä, vaikka voisi
joskus tarvitakin, tuumi Eikka.

- 
Mitä sinä tuolla tarkoitat, kysyin.

- No, jos vaikka vangiksi...

- Äta höpötä!
Otimme kumminkin kumpikin rahojen joukosta yh-

den kutakin lajia, kopeekkoja fa tservonetzeja, mitä lie-
nevät olleet. Loput sulloimme leipälaukkuihin ja läh-
dimme hautureiden luokse.

Vangit kaivoivat hautaa haluttoman naktiisina ja pi-
tivät omaa pulinaansa.

Otin aika nipun seteleitä laukustani, nyhtäisin eräs-

tä pitkä vankia hihasta. Kun mies kaantyi minuun
päin, ojensin hänelle rahanipun ia sanoin:

- 
Kuule, kaveri, taitaa olla keliua hommaa, mutta

hyvin siitä tällä päin maailmaa maksetaan.
Ei hän varmaankaan sanojani ymmärtänyt, katsoi

vain rahanippua silmät selällään, empi hetken ja otti
sitten rahat. Minulle jäi tunne, että tili taisi olla mel-
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koinen. Mutta kelju oli toki hommakin.
Vankefa kerääntyi ympärillemme aika lauma, ja ti-

linmaksu jatkui. Siinä ryhjeni leipälaukkumme mel-
kein hetkessä. Kyllä kopeekat kelpasivat. Kaikki meni-
vät, eikä piisanneetkaan. Pulinasta päätellen taidettiin
maksaa hyväkin palkka.

- Eiköhän me kasöörit lähdetä, sanoin.
Vangir jäivät röllistelemään jälkeemme ja varmaan

heidän pääknupissaan pyöri kysymys, mitä miehiä me
oikein olimme.

Menimme raas suurra venäjän rahasummaa köyhem-
pinä, mutta yhtä kokemusta rikkaampina iatkamaan
"työtämme".

Illalla, kun teimme poislähtöä, huomasin Volasella
kaksi venäjänpojan pakkia käsissään.

- Ota tuo toinen pakki, niissä on marmelaadia, sa-

noi Eikka.
Marssimme joukkueen mukana teltoille.
Illan mittaan alkoivat pojat, kun jauhoja ja marme-

Iaadiakin oli, paistamaan räiskäleitä. Kun ensimmäiset
olivat paistuneet ja hätäisemmär alkoivat syödä niitä,
kuului Mäkisen karjaisu:

- 
Saakelin sällit, mitä helvetin marmelaadia ljrmit

on... tämähän on selvää vaseliinia!
Ehdin nähdä Volasen Eikan hölmisryneen naaman,

kun painuin vikkelään ulos. Olin jo teltoille tullessam-
me maistanut pakissa olevaa tayaraa ja kyllä Mäkinen
oli oikeassa. Se oli tosiaan punaisra, marmelaadin nä-
köisrä vaseliinia.

O rikkihappoa
O fosforihappoa
O alumiinisulfaattia
O natriumsulfaattia
O kalsiumkloridia
O silikofluorideja
O ammoniakkia
O typpihappoa
O metanolia
O lantanideja

O
o
o
o
O
o
o

titaanidioksidia
lerrosulfaattia
lakkahartseja
sellu loosanitraatteja
eetteriä
lahosuojausaineita
erikoiskemikaaleja puun-
jalostusteollisuudelle
katalysaattoreitao

I(EIIIIRAoY
- Rikkihappo Oy:n uusi nimi -

342

rtio
stelee

oo

Gra-
maassa

osKARr pÄÄxrörueru

ELETTIIN sotasl,ksyä 1941.
Rukajärven suunnalla oli maiuri Seitamon patal-

jmna si joitettu vasemmalle niin sanotun Tunkuan
tien kaistalle.

Seitamon iääkäriioukkue sai komennuksen sivustal-

le kenttävartimn erään kirkasvetisen järven rannalle.

Järven nimeä en muista.

Joukkue majoittui telttoihin. Majapaikan metsän

puoleisella sivulla oli maaharjanne, johon tehtiin ase-

mat ja paikka oli sopiva puolustusta silmälläpitäen.

Talvi tuli sinä syksynä varhain, lokakuun lopussa

oli miehen kantavat jäät järvissä ja jatkuvat pakkaset

lujittivat t:rlven pohian.

Marraskuun alkupäivinä satoi lumi maahan ja

yleensä talvesta tuli kylmä.
Vihollisen partiotoiminta oli vilkasta tällä kaistal-

la. Rukajärvelle tulevalla valtatiellä olivat huoltoko-
lonnat uhattuina. Samoin Ontrosenvaaran huoltokes-
kuket.

Jääkärijoukkueen tehtävänä oli seurata vihollisen
liikkeitä. Joka päivä oli panio maastossa ja tehtiinpä
rseamman vuorokaudenkin reissuia.

Vihollinen liikkui suurissa porukoissa, kerran jou-

duttiin kosketuksiin patal joonan vahvuisen partion
kanssa, joka oli aseistautunut iopa heittimillä. Näin



suuren porukan liikehtimistä oli viisainra seurata syr-
jästä.

Kenttävartiosta oli pari-kolme kilometriä matkaa
eräälle kalasaunalle, jota vihollinen piti majapaikka-
naan partioiclessaan Ontrosenvaaraan.

Teimme ravanmukaisen ilmoituksen komentopai-
kalle vihollispartion liikkeistä ja majailusta saunassa.
Sieltä annettiin käsky miinoittaa sauna tulevaa vie-
railua varten.

Tämä miinoitushomma yleistyi rnyöhemmin molem-
min puolin joten tulimme varovaiseksi näiden sauno-
jen suhteen. Sodan jatkuessa paftiot tuikkasivat tulen-
kin nurkan alle, missä vain tilaisuus sattui. Tällä toi-
minnalla ei sodankäynnin kannalta ollut mitään mer-
kitystä, olipahan vain poikamaista pahantekoa.

Pioneerit asettivat rotuuliannoksen saunan perman-
non alle. Viritys siihen malliin että panos laukeaa
suuremman rniesjoukon painon alla. &ydyr oli pai
koillaan ja jäimme odottamaan saalista.

Eräänä yönä kuuli varriomies kumean räjähdyksen
korvesta. Arvasimme heti misrä on kysymys. Alik. Re-
mes sai käs§n ottaa selvää räjähdyksestä.

Kalasauna oli lentänyt ilmaan, ympärillä lojui
sekalaista kamaa, aseita ja muita varusteita, kaikki
rikkinäisiä. Ontrosenvaaraan yrittänyt satapäinen tu-
hoamisporukka oli käänrynyt takaisin, vetäen peräs-
sään haavoittuneira. Leveä "jotos" lähti saunan rau-
nioilta kohti venäläisten linjoja. Seurasimme jälkiä
muutaman kilometrin muma porukka oli vetäytynyt
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omalle puolelleen. Laskimme eräässä vihollispartion
lepopaikassa pyllyn jäljet lumesta ja saimme niitä yli
yhdeksän§mmentä kappaletta.

Kalasaunan räjäyryksen vihollinen kosti jo parin-
kolmen päivän kuluttua.

Kenttävartion lähimaastossa oli venäläisten rauhan-
aikana tekemiä heinäsuovia. Töpinän hevosmie-
het halusivat sellun sekaan muutteeksi heinäkin ja
kun niitä oli sopivasti saatavissa, ajelivat pois.

Hevosmiehet kävivät muutamia kertoja nouralnas-
sa rehuja ajokeilleen, meidän pojat varmistivat reissu-
ja, mies hevosta kohti.

Eråållå heinänhakumatkalla hevosmiesten iricllcsa
noin vaan puolittain huolimattomasti suovallc, hyp-
päsi venäläinen sotilas esiin ja karjaisi --- irntiurru-
kaa.

Miehet eivät olleet antautumistuulella ja rrrpr«:sivat

kåäntämään hevosia takaisinpäin.
Silloin rupesi heinien sezrsta "Emma" takomaan

luoteja pakenijoita kohti. Ketään ei kaatunut rnurta
kaksi joutui vangiksi. Toisen vihollinen amprri kur>
liaaksi vetäyryessään, toisen kohtalo on tuntenlat()n.

Hevosmies K. Romppainen putosi kahakan aikana
reestä mutta sai suitsista kiinni ja vauhkourunur he-
vonen laukkasi vetäen ajuria perässään. Hän pelastui.

Erddnä joulukuun iltana tuli joukkueemme johtajal-
le ltn. M. Kuusamolle käsky haravoida sivustassa olevia
järvimaisemia koska sielläpäin oli lentotiedustelu huo-
mannut liikehtimistä. Käsky oli lähteä heti aamun-
koitteessa.

Yö nukuttiin rauhassa ja aamulla pantiin lähtö-
korvikkeet porisemaan kaminalle.

Syötiin sissiaamiainen ja juotiin korvikkeet päälle.
Odotellessamme täysissä valjaissa lähtöhetkeä, korvi-
kekaverini Lauri Mikkola sieppasi lompakkonsa taka-
taskustaan: Ota tämä talteen ja lähetä, kotiin.

- 
Miten niin, ihmettelin, on kai tässä niin monta

reissua tehty ja lisää tehdään?

- Näin outoa unta viime yönä. Olen mierinyt sen
'merkitystä. Ota lompakko haltuusi, sisällä on äitini
osoite. Muuta yksityisomaisuutta ei minulla olekaan.

Työnsin rahalompakon petini pääpuoleen käärityn
manttelin mutkaan jossa omatkin vähäiset säilytettä-
vät olivat. Sieltäpähän kaveri saa omansa palatruaan
reissulta.

Päivän sarastaessa työntyvät miehet ulos teltois-
taan. Pakkasra on ehkä 20 asrerta.

- 
Pojat, teemme taas tavanmukaisen verryttely-

lenkin Karjalan korpeen. Onko kaikki kunnossa/ Ke-
nellä on vielä vatsavaivoja, tuumii joukkueemme joh-
taja luutnantti M. Kuusamo miehilleen. Upseeri, joka
miestensä keskuudessa oli vain Matti. Hänen itsensä
nimenomaisesta määräyksestä. 

-

Kukaan ei valitellut tällä kertaa vatsavaivojaan,
jotka olivat aikalailla tavallisia tauteja hirvenlihan
liikasyömisestä puolittain nakana.
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Hirvenmetsäsrys oli suosittu sivuharrastus, tulihan
siitä vaihtelua ruokavali«x,'n ja sai töpinäkin pataan
pantavaa.

- lääkärijoukkue suksille, alik. Pasanen ryhmänsä
kanssa kärkc.en ja liikkeelle, kuuluu Kuusamon kc-,-

mento.
Niin partio paineli huurteiseen metsään. Jono venyi

hiljalleen pitemmäksi ja pitemmäksi. Valkopukuiset
sissit liikkuvat kuin kärpät lumessa, väistellen puita ja

vesoja. Ryhmät vaihtuvat vuoronperään kärkeen latua
aukaisemaan.

Pidämme välillä ruokailutauon. Vihollisesta ei vielä
rässä vaiheessa tavattu jälkeäkään.

Erään aukean suon laidassa pysähdymme ihaile-
maan suurta villipeuralaumaa, foka krrivelee jotakin
qyötävää. Kohta lauma vainusi meidät ja katosi met-
sän pimcntoihin. Per.rra onkin tavilttomitn rrrk:r eläin,

Ontrosenvaaran kylå
kohta valtauksen
jälkeen.

tävartiokin, tuumi stm Martikainen kesken kaiken,
on niin ihanteellisella paikalla ja hy,vit puolustemava.

Itsekukin alkaa mielesään ajatella niemessä mah-
dollisesti olevaa miehirystä. On niin asutun näköiset
paikat ja nåyrtåå siltä kuin joku astia olisi saunan
edessä.

Kuusamo nostaa rinnallaan olevan kiikarin silmil-
leen. Sauna siellä on, vaan muuta erikoista en huo
maa. On voinut joku partio pistäytyä sisälläkin ja siitä
nuo oletetut asumisjäl jet.

Pohditaan sakilla synryn)'nä tilannetta. Jos niemes-

sä on venäläisiä niin he ovat piiloutuneet nähdessään
meidät rannalla. Yritetäänkö yli vai kierretäänkö?

Stm Martikainen viisaana miehenä aikoo jäädå

rannalle varmistamaan kaiken varalta. Hän saa seu-

rakeen kolme miestä lisää. Toiset mener'ät suorinta
rietä r'li.

r{ä

arempi hirveä. Mc ravattiin näillä talvisilla rctkilläm-
me usein villipeuroja. löydemiinpä kerran sarvien pu-
dotuspaikkakin eräältä suolta, niitä oli useita §mme-
niä.

Partion matka jatkuu edelleen. Kohta olemme pää-

tepisteessä josta paluu toista tietä alkaa.
Saavumme järven rantaan, panemme tupakaksi ja

katselemme maisemia. Edessämme näkyy pitkä metsäi-
nen niemi jonka kautta on tarkoitus hiihtää yli jår-

ven. Meistä vasemmalla kaanaa lahti. Lahden poh-
jukkaan laskee nähtävästi joki koska kaislikko pistää
esiin lumen sisästä. Tulisi suuri mutka kiertää lahden
kautta ja joki lienee vesillä.

Niemen nokassa §yhöttää pieni kalasauna, tuttu
nåky Karjalan järvimaisemissa.

- 
Tuossa niemessä saattaisi olla venäläisten kent-
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Olcn stm Rautiiriscn kanssa ilvannut latua tähän
saakka ja niinpä sujautamme taas etupäässä aurin-
koiselle jäälle. Muu joukkue seuraa perässä. Hiihte-
lemme hiljalleen likelle toista rar,taa, hajaantuen
vaistomaisesti ketjuun.

Edessäni on sellainen rantaliejukoista tullut kohou-
tuma mikä tulee veden laskiessa järvestä. Katselen sii-
tä sopivaa syöksymispaikkaa, jos tilanne niin vaatii.
Rautiainen 1a Mikkola hiihtävät lähinnä oikealla
puolella, sitten ryhmän muut miehet.

Olen juuri nousemassa rantaliejukolle kun huo
maan kavereiden kääntävän suksiaan kovalla kiireel-
lä, joku on huomannut vaaran.

Metsän suojasta råvdhtåå konetuliaseet soimaan.
Konepistoolit ja pikakivåårit rätisevät. Ei ole viisas-

ta hypätä rantaan asemiin, on seurattava tovereiden



esimerkkiä ja käännyttävä takaisin. Muutamat vihol-
lissotilaat hyppäävät ylös ja yittåvåt käsirysyssä ottaa
likimmäisiä miehiämme vangiksi huutaen: antautu-
kaa, olette muuten kuoleman omia!

Yllätys oli täydellinen. Partiollamme ei oliut toi-
mintaohjetta tilanteen sattuessa, joten kukin teki mitä
parhaaksi näki. Asemiin heiräyryminen aukealla jäl-
lä olisi ollut itsemurha. Taempana hiihtäneillä oli
suhteellisen helppoa päästä takaisinlähtöasemiin kun
taas kärkiryhmä sar suunnlnlan ryöpyn niskaansa.

Martikainen avasi tovereimensa kanssa tulen ja
varmisti pääjoukon vetäytymisen.

Käännän nopeasti sukseni ja otan viistoon lahden
pohjukkaa kohden sillä tiedän tulituksen kohdistuvan
suurimpaan miesryhmään. Törmään vesillä olevaan
jokisuuhurr, sukset tarrtuvat hyhmään kiinni kuin ter-
vaan. Ensimmäinen pikaliiväärisuihku iskee viereeni.
Potkaisen jätyneet suket jaloistani, hyppään iäälle
pitkäkseni ja potkin lunra näkösuojaksi. Musta reppu
on heitettävä selästä pois, liian hJvä maali viholliselle.
Olen hetken hiljai: märässä poterossani kun luotien tu-
lo lakkaa. Ehkä ampujrr luuli saaneensa osuman ja
keskitryi muualle. Katselen asett,rni, se on hyhmässä
ja lumessa. Tulitusta ei kannata ajatellakaan on
vain yritettäva eteenpäin, ennenkuin vesi on imeytynyt
läpi vaatteiden. Rautiainen syöksyy hetken heittäytyen
lumeen. Mikkoia on saanut suksensa käännetyksi,
yritråå selkä kumarassa eteenpäin mutta vihollisen
luoti tapaa maalinsa.

Alik. Kajander on hypännyt polvilleen jåålle, am-
puu muutamia pitkiä sarjoja vihollista kohti, saa osu-
man vaipuen lumeen.

Hyppään nopeasti poterostani, juoksen eteenpäin,
on päästävä niin pitkälle kuin mahdollista. Suihkut
piiskaavat lunta ympäriltäni. Mielessäni odotan miltä
tuntuu kun ne iskevät selkääni. Hengitys salpaantuu,
heittäydyn jåålle ia potkin lunta taakseni.

Rautiainen on muutaman §mmenen metrin päässä

vierelläni, huudirn hänelle jotakin ja hän vastaa.
Pelastavaan rantaan on vielä matkaa noin viisi-

§mmentä metriä, nousen taas ylös ja juoksen. Ran-
nalle on tuuli juoksuttanut paksun lumikinoksen, päå-
sen vaivoin siitä yli iir olen penkereen takana suojas-
sa. Sieppaan aseeni kauliuta, yritän tulitusta, en saa

lukkoja liikkumaan.
Rautiainen on pääss1,t likelle rantaa, siinä on luoti

osunut. Hän makaa kasvot lumeen painautuneena, ei
vastaa enää huutooni...

Auringon viimeiset säteet kultaavat taistelukenmää,
lumikiteet kimaltelevat. Kaikkensa antaneet nuoret
sotilaat makaavat liikkumattomina talvisessa maise-
massa.

Maksoimme kalliin hinnan päättömästä törmäilystä
vihollisen asemia vastaan. Kiertämällä maitse olisim-
me saavuttaneet parerlman tuloksen ja ehkä ilman
uhria. Mutta ihminen on erehtyväinen, eikä sotaa il-

man tapProlta.
Katselen taistelukenttåå ja totean: mitään ei ole

enää tehtävissä. Maihin päässeet toverini ovat jättäneet
paikan, hiihtäen kohti omaa kenttävartiota.

Olen yksin korvessa, ilman ruokaa ja suksia, vaat-
tect sekä ase jäässä. Karttaa .ia kompassia ei ole, suun-
nistettava on miten parhaiten osaa.

Ratkaisu on tehtävä nopeasti, seuraanko poikien te-
kemää latua pitkin, vai lähdenkö kokonaan eri teitä
yrittämään omien puolelle. Tiedän että vihollinen läh-
tee heti arununnan lakattua jälittämään. On vain §-
symys muutamasta nel jännestunnista pääsenkö pa-
koon vai enköi Vihollinen näki yhden meikälriisistä
nousevan jalkaisin maalle ja tåmå on heille l,elppo
saalis. En tunne mitään pelkoa tässä tilanteessa. Niin
kauan kun on elåmåä on toivoakin. On pantava
kaikki yhden kortin vArlran, ei sotavansin kolrtakr

Suomalaisten räiäYttämän
kalasaunan iäännökset

Jääkärit valmistautuvat
partioretkelle

niin haluttua ole. Vähimmin silloin kun hc srravat

ase kädessä taistelevan sotilaan käsiinsä.
Lähden tarpomaan eteenpäin latua pitkin. Se ei

kanna ja lunta on likelle polvia. Tämä latu olisi suo-

rin tie omaan kenttävartioon, sillä pojilla on kartasta
otettu suora suunta perille. Toiselta puolen pakoon
hiihtäviä en enää millään tapaa, enkä näin ollen saa

apua sieltä kåsin.
On tehtävä muu ratkaisu, poikettava ladulta )a

lähdettävä vaistonsa varassa yrittämään eteenpäin. Jos
vihollinen seuraa pääjoukkoa niin minä saan kallista
aikaa omaksi hyväkseni. Poikia ei yllätetä, he pitävät
varansa ja ovat nopeita liikkumaan suksilla.

Kahlaan vielä ladun suunnassa kun huomaan sen

tekevän mutkan. Edessä on sula viftaava joki, ehkä
viisi metriä leveå. Hiihtävä joukkue on lähtenyt pitkin
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Kirjoituksessa rnainrttu jääkäriloukkue marssrtauolla

jokiv:rrtta etsimään jäärynyttä paikliaa ylirykselle. NIi-
nulla ei ole aikaa valikoida ylimenopaikkoja, arvele-
mattir virtaan vain. Ja tässä on ehkä tehokas este
sinkkclitossulle. Ainakin he hetken aprikoivat ennen-
kuirr itstuvat sr.rlaan vinaan pakkasessa.

Iliihtokengissä purskahtelee vesi, housunpolvet kas-
tuvat tarpoessani yli joen. On toki heikkapohjainen,
eikii kovin syvzikään, ei tarvitse uimasilleen heittäytyä.
En nrerre suorailn toiselle rannalle, kuljen vesirajassar
jouktrn matkaa ylöspäin ja sicllä nousen vesakon slxr-
jirssir rniril'rir.r. On yritettävä kaikki konstit henkensä
pelastarniseksi.

'l'oiscllir purlen jokea on maastossa aukea paikka,
muutama miinnyn käkkyrä siellä täällä. Kierrän tä-
m2in atrkon ja tulen metsän suojassa joen yliryskoh-
taiul, noir.r sirta metriä rannasta. Etsin kuusipuskan
takrur hyv'rirr näkiisuojan ja alan puristella sukista lii-
kaa vettli gris. Ehkä jalat pysyvät niin kauan jääty-

mättii krrrr riittäii hikeä rur.rmiissa.
Rcvin lrrrtrk«rn kanssa jäätyneet lwnipuvun riekaleet

piiiiltiirri, on helpompi kahlata. Ase on myöskin sarata-

va toimintakunt<xrn. Raavin jäät pois. Piippu on pa-

hin prrhtlistcttava, varvulla surhaan reikää auki. Jo
sirar) lukot liikkr,rmaan, lipas paikoilleen ja seurair-

maun nairpurin liikkeitä. Mielessäni päätän etten
avaa tulta krrin äärimmäisessä häclässä. Jos vihollinen
tulec yli f<rn r>n ammuttava fälittämisen hidastami-
rksi. Viimciset patruunat säästän, arnmun ne tiukan
paikan tullen ()maan päähäni.

Kyyhötän kuopassani, §lmäkin tuntuu tarttuvan
hikiseen pintaan. Olen vielä hetken paikoillani mutta
ellei rnitäiin ala näkyä jatkan matkaa.

Ny, kuulen hiljaista suksien sihinää joen toiselta
puolclta. Lumipukuisen miehen pää ja haniat työnry-
vät puiden suojasta näkyviin. Konepistooli on valmii-
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na oikeassa kädessä. Mies jää tarkkailemaan jälkiäni
vilkuillen varovaisesti ympärilleen. Kohta tulee toinen
ja kolmaskin mies. Siinä he viittoilevat käsillään, kes-
kustellen ehkä minun tulevasta kohtalostani.

Suuntaan aseeni heti kohti. Jos lähtevät ylittämään
jokea, lasken lippaan tyhjäksi tuliaisiksi.

Venäläiset harkitsevat toimenpiteitään. Lisää miehiä
kokoontuu paikalle, heitä on jo §mmenkunta kappa-
lecta. Odotan jännittyneenä mitä tulee tapahtumaan.
Eivät näytä ainakaan vielä haluavair huopasiaan
kastella, koska kukaan ei ole yrittänyt yli tuloa. Seu-

raan pitkin aseen piippua tilanteen kehirystä, en il-
maise olinpaikkaani turhalla hosumisella.

Paikalle saapuu karttalaukkua selässän kantava
mies. Hän on ehkä porukan johtaja, koska käden viit-
tauksella saa miehet lähtemään liikkeelle pitkin joki-
vzutta. He etsivät ylimenopaikkaa tai lähtevär jääkäri-
joukkuett a t akaa- aj amaan.

Viimeisen iipon häipyessä näköpiiristäni, huokaisen
helpotuksesta, nostan aseen selkään ja lähden niin no-
peasti kuin se on näissä oloissa mahdollista. Yaara ei
ole vielä voiteftu, on vain siirretty tuota tuonnemmak-
si.

Painelen tietöntä korpea eteenpäin paita märkänä.
Yritän pysyä oletetussa suunnassa ioka tuntematto-
massa maastossa on vaikeaa.

Niin kauan kun päivän kajoa riittää, on ilman-
suuntien arvioiminen joten kuten mahdollista. Pimeän
tullen on juttu toinen, tähtitaivaasta en ymmärrä mi-
tådn.

Olen varmaan kulkenut userunman tunnin eteen-
päin. Hämärä laskeutuu maille ja tähdet syttyvät tai-
vaalla. Vihollinen ei sittenkän osunut jäljilleni, tus-
kin on pimeän tullen enää mahdollistakaan.

Edessäni on toinen mahtavampi tekijä. On armoton
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Hiihtopartio Rukalärven buunnalla

talvinen luonto. Pakkanen kiristyy jatkuvasti. Jänni-
tyksen lauettua väsymys tapaa jäsenet. On toki takin
taskussa sissin pillereitä, ne virkistävät hetkeksi ja vie-
vät eteenpäin. Lumi on pillerien kanssa ainutta suu-
hun pantavaa, sitä pitää haukkoa jatkuvasti hien vir-
ratessa päältäni.

Olen täysin tietoinen siitä kohtalosta, mikä minua
odoftaa, ellen tapaa ihmisolentoja ennen aamua. Vä-
symys viekoittelee hetkeksi istumaan puun juurelle, sii-
hen jos nukahdan, olen vainaja. Pakkanen pitää hu<>

len uupuneesta ja märästä kulkijasta.
Tapaan yllättäen kovaksi hiihdetyn ladr-rn. Tåmå

vie jonnekin ihmisten ilmoille minne, se on tuntema-
tontaT Jatkan matkaa latua pitkin, on helpompi kä-
vellä tätä.

Maisemat alkavat tuntua jollakin tavalla tutuilta.
Tämä on varmasti oman kenttävartion varmistuslatu,
olenko osunut oikeaan?

Tästä ei pitäisi olla teltoille kovinkaan pitkä mat-
ka, korkeintaan kilometri. Saan uutta tarmoa liikkei-
siin, toivo pelastumisesta voimistuu.

- 
Kuka siellä, kuulen äkkiä terävän äänen huuta-

van. Omia miehiä, sepä tuntuu mukavalta kaiken tä-

män jälkeen. Stm. Seilonen oli vartiossa laahustaessa-

ni hänen ohitseen omaan lämpimään telttaani.
Toverit olivat ihmeissään paluustani. He eivät usko-

neet enää kenenkään olevan hengissä. Ylivoimaisen
vihollisen pelosta he lähtivät liikkeelle ennen aiko-
j*n.

Puoliyön hetket ovat käsillä. On aika ruveta nuk-
kumaan. Avaan päällystakista tehdyn käärön havujen
päälle, sisältä kierähtää rahalompakko.

- 
Siellä on äitini osoite...
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Etumaisia loukkoia
saapumassa
vallattuun Prääsän
kylään

VILHO KANGASMAA

auki, mutta vain toistaiseksi, ja ilman teitä.
Mottiin jääneiden märä oli ainakin divisioona.

Määrän olen lukenut lehdistä. Motista käytettiin nimi-
tystä Prääzän motti. Tilanteella oli meille sellaista yh-
teyttä, että me olimme tulleet Metsoniemelle eräänlai-
seksi korkiksi pullon suulle, koska motista virtasi n.
100-lr0 miehen vahvuisia osastoia kaakkoon. Ras-

kaamman kaluston vihollinen oli joutunut jättämän
parempiin kasiin. Melkein jokaisella oli kuitenkin jo-
kin käsiase ja jonkinverran patruunoita, ei juuri muo-
naa. Olimme jo alussa mainitulla linjalla joutuneet te-
kemään tuttavuutta näiden parvien kanssa. Melko ke-
syjähän ne olivat, mutta oli niitä joka tapauksessa kun-
nioitettava.

Metsoniemen otti haltuunsa III/JR 13. Joukkueeni,
III/8.K, jonka taistelulähettinä kesän toimin, sai teh-
täväkseen asettaa kenttävartion Metsoniemeltä n. 3 km
kaakkoon Vaasenkkajoen itäpuolella Vaasenkkaan las-
kevalle purolinialle. Aluksi ruotti hiukan vaikeuksia
paikan määrittely. Sen ja erään siihen liittyvän jutun
vuoksi jouduin kolme kertaa samana yönä käymään pa-
taljoonan komentajan Ränkipohjan komentopaikalla.
Kartalle oli merkitty purolinja, mutta me harhauduim-
me asiasta siksi, että emme löytäneet vettä. Luulimme
näet, ettei voi olla puroa, ios ei ole vettä. Tulimme ni-

BUTIIilIHOMilAA
-eihuoftamistään

AIKANAAN siellä jossakin minulle annettiin nimi
tietotoimisto. Syy oli nähtävästi se, että voiä keskin-
kertaista paremmin tallettaa muistiini joitain asioita.
Tosin tuo pääkoppanikin alkaa ja harvistua. Näihin
päiviin asti olen mm. vuodeka 1941 muistanut monen
monta päivdä suoralta kadelta muistisrani. Voi olla, et-
tä se touhu oli sen verran outoa, että painui "painol-
laan" mieleeni. Muistelen nytkin syyskuun 14. päivää
1941. Oliko se 14.? En ole aivan varma, murta tuskin
se yli kaksi päivää heittää totuudesta. Tosin tässä ta-
pauksessa päivämäärää ei ole niin ehdottoman tärkedtä
tierdä.

8./JR 13 oli muiden mukana ollut Tuulosjoen läpi-
murrossa.

"Taakse jäi Tuulos ja Aunuksen aavat, känsittyneet
oli kantapäissä haavat". Kuittinen - Kuujärvi 

- Na-
vikko ja Metsoniemi. Tähän tapaan se polku kavi. Pal-
jon mahtuisi kertomista tuohonkin väliin, vaan ei ole
varsinaisesti kysymys siitä, mutta edellä oleva yleisti-
lanne kuuluu tähän 14. päivän erikoistilanteeseen aika
oleellisesti.

Suomalaisten tehtyä läpimurron jäi Aunuksen poh-
joisosaan suurehko vihollisryhmittymä ilman tieyh-
teyksiä, mottiin. Kuitenkin vajanaisesti sikäli, että
erämaa kaakkoon Äänisen eteläpuolitse oli toistaiseksi
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mittäin yöllä "kotiimme". Päivällä, kun sitten asiasta
neuvoteltiin, sovittiin yhteisesri, missä puro sijaitsi.
Vettä ei siihen kyllä tullut niinä päivinä, oli niin kuiva
vuodenaika.

Ilma oli kaunis, teltta pysryyn ja parivartio "purol-
le". Siitähän se alkoi taas silmänpito ja roisille silmän-
veto. Paikka oli rauhallinen, emä mikäs' oli ollakseen.

Nukuin keskellä päivää reltassa, elämä oli rauhallis-
ta. Toiset olivat ympärillä kuka missäkin touhussa.
Varmaan oli nukkujia, jos oli silmänveräjiäkin.

Joukkueenjohtaja Vuorio herätri minur. Selitys ja
kasky: "Kallio ja Kilpinen (meidän miehiä) on juuri
lähtenyt partioon tuonne parivarrion ohi. Meille on tul-
lut muuttomääräys, mene ja hae Kilpinen ja Kallio ta-
kaisin ennen kuin ehtivät pitkälle". Nousin ylös läh-
teäkseni. Paikalla ollut komppanian taistelulähetti, jo-
ka oli tuonur määräyksen, sanoi: "Ota tuo minun pyö-
räni, niin pääset nopeammin". Kun minulla ei ollut
patruunaraskuja, vyötä yms. aioin ruvera kiinnittä-
mään niirä. Vänrikki Vuorio sanoi kuitenkin: "He ovar
niin lähellä, errer sinä siinä mitään rarvirse, mene nyr
vaan pian". Otin kuitenkin kiväärin selkääni ja sanoin
ettei sitä suinkaan aivan vielä olla siviilissä. Lähdin
kompp:n tst.lähetin pyörällä. Pian ohitin parivartiom-
me. Kysyin heiltä, että olivatko Kilpinen ja Kallio
menneet. Sanoivat juuri menneen. Paikka oli n. 100 m
teltalta.

N. 300 m teltalta oli vasemmalla pieni pelto. Siinä
kasvoi ruisra, jota siviilit olivat leikkaamassa. He olivat
Metsoniemen kylästä, ja tunsinkin heistä lähemmin jo

jonkin. Kun työryhmä oli kuitenkin pellon takaosassa,
en alkanut heiltä enempiä kysellä, vaan jatkoin mar-
kaani.

Näillä main varsinainen metsä loppui. Oikealla oli
Vaasenkkajoki n. 100 m:n etäisyydellä. Aluksi oli tien
molemmin puolin jonkin verran pensaikkoa, mutra
pian vain harvoja 1-1,5 m:n korkuisia pajupensaita,
niitäkin harvakseltaan. Näkyvyyttä eteenpäin oli 200
m, jopa enemmänkin. Maa oli vesiperäistä, osin läh-
teellistä niittyä. Kulkusuuntaan oli sen verran tietä, et-
tä näki siinä joskus hevosajoneuvollakin ajerun. Olipa
pehmeämmissä paikoissa kapulasilraakin. Niityn raja-
na vasemmalla, n. 200-300 m Vaasenkkajoesta, oli
hiekkaharju, niin jyrkkä, että hiekka oli valunut rin-
teeksi ja loisti punaisena.

Kilpistä ja Kalliota ei näkynyt. Jatkoin rietä myö-
ten. Oli mentävä vain eteenpäin, sillä joen 1li ei hei-
dän olisi piränyr mennä ja samaa voi sanoa vasemmas-

Vanhoia silta-arkkuja Vaasenin .ioella,
mikä on eräs Syvärin sivujoki

TLATKAA 
TA EUNll[lPPA TUTESSAKIRJALAHDES

EUROOPPA TULESSA kertoo salaisesta sodankäynnistä toisen
maailmansodan aikana. Se selostaa - kuvin, kartoin, sanoin - mm.
Tirpitzin tuhon vaiheet, Gestapon todellisen johtalan Heydrichin murhan,
V 2 -aseen vaiheet, lukuisia liittoutuneiden vastarintamiesten suorittamia
vaikeita sabotointi- ia tiedust€lutehtäviä, mm. miten tapahtui kenraali
Kreipen sieppaaminen Kreetalta, miten hävitettiin lujasti linnoitettu
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liittoutuneiden sotalaivat Alexandrian satamassa jne.
Erityisen vahvan dokumenttiaineksen EUROOPPA TULESSA saa siitä,
että itse tehtäviin osallistunoita miehiä on haastateltu ia he muistelevat
tehtäviensä iännittävät vaiheet uudelleen.
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ta. Siitä rinteestä ei olisi pystynyt kiipeämän ylös. Si-
täpaitsi tien suunnassa etelään tai kaakkoon, jonne olin
matkalla, piti olla seuraava kylä n. 25 km:n päässä, jo-
ta suuntaa partion tehtävänä oli tutkia.

Pysähdyin aina välillä ja huusin täysin keuhkoin:
"Kallio." Laskelmoin, että "Kilpinen" on kankeampi
huudettavaksi, ja varsinkin, jos ääni mahdollisesri osuu
korvaan, ajuaa korva paremmin Kallion kuin Kilpisen.
Mutta ei kuulunut vastausta. Jatkoin matkaani. Peh-
meämmissä paikoissa piti kävellä, mutta enimmäkseen
ajoin. Tulin kohtaan, jossa hiekkaylänkö alkoi ylettyä
Vaasenkkaan saakka, tai ainakin lähemmäksi sitä. Tie
nousi hiekkaharjun päälle. Tarkastelin maata. Hiekassa
näkyi selvästi tuoreita pyyn jälkiä, mutta ei suomalai-
sen sotilaan.

Katsoin kelloa fa lähdin takaisin. Olin ollut silloin
teltalta poissa 35 minuuttia. Oli mahdotonta, että po-
jat olisivat täällä, ajattelin ajaessani, mutta jossakin
heidän pitää olla. Siksi aina välillä huusin: "Kallio", ja
pitipä sen kuulua.

Palatessani tyhjin toimin takaisin, kiiruhti em. ruis-
maan kohdalla eräs ennen tapaamani Metsoniemen si-
viili luokseni ja kysyi innokkaana: "Näitkö ryssiä?" Pa-
nin merkille sanamuodon. En ole tähän päivään men-
nessä päässyt selville, onko "ryssä" arvo- vaiko haukku-
manimi. Nähtävästi ei siis kumpaakaan, se on vaan
asiallinen nimi, jota tietysti voidaan käyttä virheelli-
sestikin. Vastasin miehen kysymykseen: "En, en ole
nähnyt, olisiko pitänyt." Mies: "Tdstä meni sinun pe-
rässä 28 ryssää. Toisilla oli kiväri, toisilla automaki-
vääri. Toisilla lakki, toisilla ei lakki. Mihin voivat
mennä."

Oli jonkin aikaa hiljaisuurta.
Mitä olisi tapahtunut, jos olisin kohdannut tuon po-

rukan niitylla? Minulla kivääri poikittain selässä, 
-sisällä viisi patruunaa.

Låihdin joukkueeseen päin. Parivartiomme oli kuul-
lut jotain epäilyttävä ja siellä toisetkin jo tulivat mi-
nua vastaan 

- Kilpinen ja Kalliokin!
Myöhemmin selvisi, että vihollisporukka oli kahlan-

nut yli Vaasenkan, sen länsirannalle. Selvästikin heillä
oli ollut fokin hätä.

Päättelin näin: Kun palasin takaisin ja huusin
kuin ... No, se joka kuuli, oli vihollinen, ja vuorostaan
laskelmoi, että ainakin pataljoona sieltä oli tulossa,
kun sellaista meteliä piti, joten mikäs muu auttoi kuin
kahlaus yli Vaasenkan. Siksi siis emme ravanneet.

Kalkkl tllaukrla, ocoltteonmuutok3la ym. 3ekä
epäräånnölllryyklä tal puutteel llruukola lehden
lekdura koekova klrleenvalhto on lähetettåvä
o.omee.een: PL 820 (XXX,3 H:kl 3flt. Tolmltus
CTöölönkatu 35 B).cl nlttä l«ådttele. Puh. 90-
790$42 tel 710355

- Rakkautta
paperipussissa,
kun alokkaalta

sanoi ryttö,
kirjeen sai.
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