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Silloin puuttui asioiden kulkuun Talikan kiväärin

mukana kulkeva kk-puolijoukkueenjohtaja Vakkilai-
nen, huutaen lähesryville, ja käskien heidän ilmoittaa,
mitä joukkoja he olivat. Tulijat pysähtyivät hetkeksi
kuin kuuntelemaan ja Vakkilainen uudisti §symyk-
sensä, jolloin taaempaa metsästä kuului heikko huuto:
"Omia joukkoja 

- 
älkää ampuko!" 

- 
Miehet huo-

kasivat helpotuksesta, mutta lumipukuisten joukko al-
koi jälleen lähestyä suomalaisten asemia. Seurasimme
hiljaisina niiden lähestymistä, koettaen arvailla mistä
osastosta ne olisivat, sillä niiden käyttäyryminen oli
varsin omituista. Äänettöminä, kiväärit ranassa ne tu-
livat yhä lähemmäksi, pälyillen ympärilleen. Silloin
kehoitin Lehtoa katsomaan kiikarilla tulijoita tar-
kemmin, sillä ne eivät enää tältä etäisyydeltä näyttä-
neet tutuilta. Mutta Lehto ei nähnyt kiikarilla sen sel-
vemmin, kun hänen kätensä vapisivat jänniryksestä,
jolloin Mikko otti kiikarin ja katsottuaan sillä tulijoi-
ta, karjaisi niin, että kauempana olevatkin varmasti
kuulivat: "Ne on ryssiä! 

- huusi hän 
- 

"niillä on

piippolakitkin, ja toisilla on ryssän kypärät!" todisti
hän lopuksi - alkaen tähtäilemään lähempänä ole-
via kiväärillään. Muuta ei tarvittu. Ilman käs§ä alkoi-
vat jv-miehet ampua lähestyviä, vaikka vänrikki huusi
äyttä kurkkua: "Ei saa ampua - Ne on omia mie-
hiä" Ja metsästä toistettiin - 

"Omia miehiä"
Mutta lähempänä olevat eivät enää välittäneet salata
kansallisuurtaan, vaan vastasivat tuleen tulella, al-
kaen rynnätä puu puulta asemiamme kohti. Silloin
pettivät nuoren vänrikin hermot lopullisesti ja hän

ryntäsi lähimpien miesten eteen 
- 

uhaten ampua jo
kaisen, joka ei totellut hänen tulikomentoaan. Eikit
lähimpänä olevilla ollut muuta mahdollisuutta, kuin
lopettaa tuli, kun hullu vänrikki heilui pistooleineen
heidän keskellään, sivummalla olevien alkaessa vetdy-
tyä taemmas vihollisen tulta välttääkseen. Silloin
puuttui kersantti Vakkilainen jälleen asioiden kul-
kuun tavalla, joka pelasti koko joukkueen tuholta.
Nopeasti hän hyppäsi ylös asemasta ja riisti väkival-
loin pistoolin vauhkoontuneelta vänrikiltä, paiskaten



tämän samalla tulisuojaan, ennenkuin hän ehti tapat-
taa itseään vihollisen tulessa. Pitäen vänrikkiä väki-
valloin maassa matalana, komensi hän jv-miehet ta-
kaisin asemiin ja huusi: "Kersantti Vakkilainen ot-
taa komennon. 

- Joka mies paikoilleen, lyödään rys-
vå matalaksi muuten meidät piru nokkii!" 

- 
Tajuten

ainoan mahdollisuutensa olevan omien aseiden varas-
Så, alkoivat miehet epätasaisen taistelun ylivoimaa
vastaan, ampuen tarkasti ja hätäilemätä tuottaen lähi
etäisyydelle päässeelle viholliselle suufta mieshukkaa.

Mitä kaikkea seuraavan runnin, tai tuntien aikana
tapahtui, on mahdotonta kuvailla, mutta kaatuneit-
ten lukumärä vihollisen puolella kasv«ri sitä mukaa,
kuin uusia tuli tilalle ja omalla puolellamme huudet-
tiin tämän tästä lääkintämiehiä, vaikka jokainen tiesi
ettei heitä ollut mukanamme. Aluksi koetettiin haa-
voiftuneet siinää harjanteen suojaan turvaan, mufta
viimein ei yksikään mies voinut irroittautua asemas-
taan, tc-listen kaatuessa paikoilleen.

Konekivääreillä ei metsäisessä maastossa saanut
paljoa aikaan ja asemamme oli muutenkin epäedulli-
sessa paikassa hyökkääjiin nähden, joten emme paljoa
voineet auttaa taistelun tässä vaiheessa. Kuitenkin
olimme asiassa mukana kunnes huomaamatta sivus-
talle päässyt venäläinen meinasi suolata koko nelos-

ryhmän samaan låjäån. Mikko ehti kuitenkin huoma-
ta ajoissa vanjan aikeet ja ampui aivan korvani juu-
resta pystykorvallaan vajaan kolmenkymmenen met-
rin päähän pädssyttä pk-miestä, niin että luulin pääni
halkeavan.

Kun kirosin Mikolle kuulon menetyksestä, arveli
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Venäläiset toriumassa päällekäyviä suomalaisia

hän ertei se ollut niin vaarallista, kuin hengen meno.

- 
"Varokaa nyt helvetissä", ehti hän karjaista, heit-

täytyen kk:n ja uunista jääneen tiilikasan väliin mata-
laksi, niin, eftemme pässeet muutkaan liikkumaan.
Samalla lentelivät jo tiilenkappaleet uuninraunioista,
kun vanja päästeli pk:lla ympäri korviamme.

"Sehän ampuu saatana ihan kohti" 
- 

koetin veis-
tellä vaikka tilanne ei ollutkaan siihen ihan sopiva.
Mutta enää emme voineet muutakaan tehdä, sillä
koo-koo oli suunnattu toiseen suuntaan, eikä ahtaas-
s.r asemassamme ollut varaa kääntyä, pal jastamatttr

itseään naapurille. Olo alkoi vähitellen muoclostua
zrika tukalaksi, sillä emme enää voineet hievahtaak-
kaan, tulematta ammutuiksi. Mikko sensijaan koetti
kaivaa koloa kiväärilleen uunin raunioon, sillä se

oli 1äånyt tekemättä rakennusvaiheen aikana. Vii-
mein hän pääsikin ampumaan kiusallista pk-miestä
mutta huonolla tuloksella. Ja rryt hänellä oli tyhjä ki-
vääri käsissään, sillä panoksia oli vain manttelin alla
asetakin sivutaskussa, eikä hän saanut niitä esille.

,,Revi 
- 

kuule 
- 

rasku" 
- 

huohotti hän tukalas_
sa asennossa maaten, eikä oma asentoni ollut sen pa-

rempi, mutta hänen taskuunsa pääsin kuitenkin käsik-
si, jolloin vaate tosiaan repesi, ennenkuin sain panok-
set esille.

"Nyt mie sen tapan!" 
- uhkasi Mikko ladaten

kiväärinsä. Väite oli siksi mielenkiintoinen, etten voi-
nut olla sitä toteamatta henkilökohtaisesti, joten ko-
hottauduin katsomaan, kun Mikko nousi tähtäåmaan
puun juurella räis§ttelevää vihollista. Koskaan sitä
ennen, enkä sen jälkeenkään ole katsonut niin lä-
heltä ja suoraan pikakiväärin piippuun, kun sillä on



iunmuttu tirppamisen tarkoituksessa. Parin§m-
rnenen metrin päästä paahtoi van ja suora.ln kohti,
niin, että tajusin vain Iämpimän henkäyksen, kun
luotisuihku puhalsi pääni ohi - kuulin Mikon kivää-
rin paukar-rksen ja näin kuinka venäläinen pk-mies
kimposi pysryyn puun juurelta, tehden refleksimäisen
"kuolinkumarruksen" ennen kuin suistui aseensa pääl-
le rähmälleen. 

- 
Silloin vasta kuulin ja tajusin luo-

tisuihkun surinan korvissani.
"Näitsie!"' 

- kehaisi Mikko itsevarmanir 
- 

"Se

on aina laaki ja vainaal"
"Va.ro! " 

- ehdin tuskin karjaista, kun toinen mies

ryrkkiisi rair'asti kuolleer-r toverinsa pois pk:n päåhå.

- 
ja tähtäsi meitä hänen aseellaan. Mutta Mikko oli

häntä nopeampi, selvittäen tilanteen edukseen nopeal-
la heittolaukauksella. Venäläisen kypärä lensi pitkän
matkan päähän 

- 
ja mies teki täsmälleen samanlai-

sen "kuolinkumarruksen", kuin toverinsakin, ennen
kuin kävi loikomaan kuolon unta puun juurelle.

Taistelu oli riehunut koko ajan vähentymättömällä
voimalla, kunnes se äkkiä lakkasi, eikä vihollinen
enää pyrkinyt lähemmäksi. Yllättäen se huomasi, että
metsä oli täynnä kaatuneita, eikä sillä enää ollut voi-

kolonnan toiselle puolelle, kun lähetti juoksi perääm-
me ja käski palaamaan takaisin entisille paikoillem-
me.

Kersirntti Vakkilainen halusi varmistaa asemam-
me, eikä päästänyt meitä edemmäksi. Jäliellä olevat
miehet siloitettiin nyt uudelleen varmistusasemiin met-
säharjanteellc. Yllättäen syntyneen taistelutauon aika-
na ehdimme tarkastella kaatuneita vihollisia ja hei-
dän varusteitaan. Eniten meirä kiinnosti venäläisten
komentajan auto, jonka ensimmäisenä olin ampunut
pois tieltä, mutta Vakkilainen ajoi meidät asemia
vahvistirmaan ja alkoi itse selvittämään lähettinsä
kanssa mustan henkilöauton arvoitusta.

Rikottuaan autosta katon, koska sen ovet olivat si-

säpuolelta lukossa, saivat he vedettyä sieltä ulos kaksi
upseeria, joista toinen oli kuollut, mutta suurempiar-
voinen, joka osoittautui patal joonan komentajaksi,
eli vielä, vaikka olikin kuolettavasti haavoittunut, ei-

l«ä pysrynyt liikuttamaan jäseniään. Muuten hän olisi
ampunut kuulan kalloonsa, niin kuin hän kersantille
selvitti. Autosta otetuista papereista 

- 
ja upseerin

kemomuksesta kävi selville, että venäläisillä oli jouk-
kojen vaihro menossa, joten olimme sattuneet para-
Vankeia kulletetaan taakse

maa hyökkäyksen jatkamiseen. Jäljelläolevzrt venäläi-
set koettivat nyt pysytellä puiden ja pensaiden suojas-
sa, välttyäkseen vähälukuisten suomalaisten murhaa-
valta tulelta. Sitten venäläisten hermot pettivät ja he
alkoivat pyrkiä pois suomalaisten asemien edestä.
Mutta noustessaan maaston suojasta paetakseen, am-
muttiin heidät melkein viimeiseen mieheen, suomalais-
ten noustessa ylös asemistaan 

- 
lähtien aiamaan pa-

kenevia takaa.
"Tapetaan kaikki ryssät" - 

huusi Mikko, juosten
pakenevien jälkeen jv-miesten mukana, välittämättä
kielloistamme, sillä meillä oli huoli kk:n kuljettami-
sesta, koeftaessamme ehtiä jv-miesten mukaan koneki-
våårin kanssa. Tuskin olimme ehtineet tuhotun auto-

hiksi paikalle tuhoterksemme sen huoltokolonnan. Ei
siis ihme, jos komentaja halusi ampua itsensä. On
Iuultavaa, että tdstä joukkojen vaihdosta johtuen me-

kin olimme päässeet tulemaan näin kauaksi linjojen
taa 

- 
vihollisen sitä huomaamatta/ 

- 
tai sitten

meitä oli luultu "heidän omiksi joukoiksi", tullessam-
me linjojen läpi aamuhämärässä. Mutta nyt meitä ei
enää luultu "omiksi" ja meitå alkoi yhä enemmän
huolestuttaa omien joukkojen viipyminen, vaikka jon-
kinlainen yhteys pääjoukkoihin tuntui välillä olevan-
kin olemassa, sillä komppanianpäällikkömme ilmaan-
rui joukkoomme ja saamiamme vankeja lähdettiin kul-
jettamaan omille linjoille päin. Kuinka lähellä
omat pääjoukkomme silloin olivat, ei ole minulle jäl-



jestäpäinkään selvinnyt. Ruokaa emme myöskään saa-
neet, mutt;r söimme venäläisten kolonnasta löytyneitä
keksejä ja rnuita herkkuja. Ja tiesimmehän jo ennes-
tään, ettei omaan "huoltoon" ollut luottamista. Nyt-
kin oli melkc.in vr-rorokausi siitä, kun olimme saaneer
suuhun panravail 

- 
omaltei muonittajerltamme. Aa-

musaikkakin oli vielä jr-romatta.

Kaatr,rneidcn ja kolonnassa olevia aseita ja varus-
teita tarkastellessamme, rotesimme hienoisella katke-
mudella, miten nurinkurisella propagandalla meitä
oli koetettu hämätä vihollisen v2rrustaurumiseen näh-
clcn. Parcmmat, pal jor.rkin paremmar olivat heiclän va-

rusteensa verrattuna omiimme. Eikä heidän rohkeu-
tensakaan huono ollut siitä puhui vakuunavaa kiel-
ään metsässä ja lähimaastossa käyty taistelu 

- 
ja

kaatuneitten lukumäärä. Paljon oli kaatuneita ja suu-
rin osa oli päähän ammuttuja. Suomalainen sotiias oli
tehnyt tarkkaa työtä ja siitä kai johtuikin, ettei tilan-
ne ollut päinvastainen...

Iltapäivä oli jo käsillä, mutta yhä viipyivät päävoi
rnat. Sensijaan Mikko oli palannut muutaman muun
väsyneen takaa-ajajan mukana ja huolemme lisäntyi
entisestään, sillä suuri osa takaa-ajoon lähteneistä jäi
sille tielleen. Pojat olivat viimeinkin tavanneet vihol-
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Venäläistä raskasta tykistöä
tuliasemassa

Neuvostoliiton sankari, kapt Repeikko
antaa ohjeita alaisilleen.
Huom. hyvät talvivarusteet

lisen linnoituslaitteita, mutta ne eivät olleetkaan mi-
tään tilapäisiä kenttälinnoituslaitteita, vaan he olivat
törmänneet vihollisen "pääpuolustuslinjaan" juostes-

saan pakenevien vnnjojen jäljessä eräälle aukealle.
Sen laitamilla oli ollut yhtenäinen bunkkeri- ja korsu-
linja, jostn avattu konetuliaseiden .uli kaatoi suuren
osan suomalaisista, ennen kuin he ehtivät korjata
erehdyksensä. Ne jotka säästyivät ensimmäiseltä tuli-
ryöpyltä, selvisivät hädintuskin takaisin kaivautumal-
la osaksi lumen läpi pois vihollisasemien tappavasta
ryöhykkeestä.

Ja nyt olivat entistä suuremmat vihollisvoimat läh-
teneet liikkeelle. Sen valtava tykistövoima takoi jat-



kuvasti pääjoukkojemme hallussa olevia alueita ja
metsässä liikkuvat partiot ryhmittyivät yhä lähemmäk-
si 

- 
hyökkäystä valmistellen. Parhaamme mukaan

koetimme vahvistaa metsäharjanteelle sijoitettuia ase-

miamme, mutta kaivautumisesta ei ollut puhetta-
kaan, sillä monellakaan ei ollut kaivautumisvälineitä.
Kukas niitä olisi viitsinyt mukanaan raahata, "koska

maa oli j?iässä!"...

Asemistamme muodostuikin sitten vain "viivytys-

ketju" - 
sillä pääjoukot vedetdin takaisin ennenkuin

ne saavuftivat kärkiosastonsa, vaikka me emme sitä
silloin vielä tienneet.

Äänistä päätellen olivat sivustoilla edenneet iouk-
komme vetäytymässä takaisin päin ia vähitellen taiste-

lujen äänet muuttuivat hajanaisiksi laukauksiksi. Jäl-
leen makasimme jännitryneinä asemissa

mullisia asemiamme taempana ja seurasirnme vihol-
lisen ryhmittäytymisesä aiheutuvia åä.niä. Ei ollut
epäilystäkään mistä oli kysymys. Mutca vihollinen toi-
mi varovasti, sillä se ei varmaan tiennyt kuinka vä-

hän meitä oli. Ehkii "suurhyökkäyksen" laajuus hämä-

si myös mei&ån vastustajamme, sillä he kokosivat suu-

ria joukkoja. Vähitellen se varmisti pysäytetyn kolon-
nansa, lähestyen tien suunnalta, levittäen samalla si-

vustojaan yhä laajemmalle.

Kuin korjatakseen aamullista erehdystään, saapui

venäläinen panssariauto jälleen näyttämölle ja pujotel-
tuaan tuhottujen autojen ohi maantien sivuja kulkien
se saapui viimein pataljoonankomentajan rikkirevityn
auton luo, pysähryen sen ja taloraunion väliin tarkas-

tamaan tilannetta. Se viipyi kowan aikaa paikoil-
laan - 

ja kuka sen tähystysaukoista havaintojaan

icutui tekemäänkin, ei varmasti iädnyt tietämättömäksi
tapahtuneesta murhenäytelmästä. Auton seisoessa sa-

vupiipunraunioiden kaweessa, olisin mielelläni käynyt
pistämässä sille pienen lahjapaketin, mutta lähimiehil-
tä suoritetun "keräyksen" tuotto iäi bian vaatimafto-
maksi, eikä minulla ollut kuin kaksi varsikranaattia
kasassa, kun komppaniairpäällikkömme tapasi minut
kesken "keräystä" asemien takana. Tiukkaan tiedus-

teluunsa, miksi en ollut konekiväärini takana, vasta-

sin ryhryväni välillä ps-torjuntamieheksi, kunhan sai-

sin pari käsikranaattia lisää. Mutta hän lopetti ly-
hyeen muiden aselajin harrastukset, sanomalla:
"Panssaritorjuntamiehet suorittavat §llä omat tehtä-
vänsä, meillä on vielä tarpeeksi omissakin." - 

Niin
kuin olikin, sillä vihollisen kärkipaniot aloittivat io
tunnusteluhyökkäyksensä ja minulle tuli kiire oman
aseeni taakse. Samalla lähti myös ps-auto liikkeelle,
jolloin suutuspäissäni ammuin sen perään pitkån sar-

Karialan Kannaksen pääpuolustusasema
mistä joulukuun hyökkäys
lähti käyntiin
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jan koo-koolla, vaikka tiesinkin, ettei se siitä miksi-
l«iän tullut ja niin se hävisi lopullisesti näkyvistämme.
Ratsupartio sensijaan ei enää näyttäyrynyt, sillä se tuli
tuhottua aamullisessa hyökkäykessä. Heidän hevosen-

sa nimittäin löytyivät kolonnan läheltä maastoa tar-
kastellessamme ja vaatteista päätellen osa ratsumie-
histä löysi kohtalonsa taistelussa. Heidän tehtävänään
oli todennäköisesti ollut maantien varmistaminen.

Metsän varjot kävivät yhä pitemmäksi ja luultavas-
ti vihollinen aikoi selvittää tilanteen ennen pimeän tu-
loa, sillä hetken kuluttua riehui jälleen metsässä hurja
taistelu. 3:s kivääri oli siirretty johonkin taemmaksi
tien varteen varmistamaan sivustaarnme, mutta tais-
telun yltyessä katkesivat kaikki yhteydet väliltämme,
eikä meillä ollut tilaisuutta taistelun seuraamiseen

muulta, kuin omalta osaltamme.
Vihollinen pääsi yhä lähemmäksi ja lopulta nii-

tä näytti olevan metsä täynnä. Konetuliaseet tavoitteli-
vat asemaamme jo kolmelta suunnalta, ympärilläm-
me oli enää muutamia kiväärimiehiä - ia minulla
oli viimeinen panosvyö sy<ittäjässä kun irroittautumis-
lcäs§ tuli. 

- 
Viime tipassa tulikin, sillä hetken ku-

luttua sitä ei enää olisi tarvittu 
- 

meidän kohdallam-
me. Taistelun tuoksinassa en itse kuullut irroittautu-
miskäs§ä, kunnes Ahola huusi yli koo-koon papatuk-
sen: "Etkö kuule? - 

Lopetar - on vaihdemava
asemaa". Vaihtaessani vielä maalia, kuulin Vakki-
laisen huutavan: "kookoo pois! Kiväärimiehet

- 
suojatkaa!"...

Hetkeäkään hukkaamatta, vedimme Aholan kans-

Vihollisen panssarivaunu on
kohdannut matkansa Pään



sa kk:n takaperin harjanteen suojaan, jossa irroitin
varsinaisen jalustasta, sanoen Aholalle: "Ala parnaa
edeltä - kiiydään asemiin heti kun löyryy sopiva
paikka!" Ajan säästämiseksi 

- 
ju vastaisen varalle

olin jätcänyt puolilsiammutun teräsvyön syöttäjään.
Se tuotti nyt hieman haittaa, joten kiersin sitä vaipan
ympärille, ennenkuin läksin Aholan perään, enkä
nähnyt hänestä enää kuin vilahduksen, kun hän häi-
pyi matalakasvuiseen näreikkciin.

Kiväärimiehiä juoksi ohitseni kompuroidessani viet-
tävää rinnettä alaspäin. Syöttäjässä oleva teräsvyö ta-
kertui jalkoihini, jolloin lensin pää edellä rinn«tä alas
ja varsinainen iski takaraivooni niin, etten vähään ai-
kaan pystynyt lähtemään mihinkään. Kun viimein sel-
visin niin paljon, että saatoin yatkaa matkaani, ei lä-
helläni enää nä§nyt ketään, mutta toisten jälkiä seu-

raten aloin hoiperrella eteenpäin 
- 

hajalaukausten
saaftamana. Nuorta - 

tiheämpeä 
- metsää kulkien

saavuin viimein suuren aukeaman laitaan, jonka ar-
vasin aamulliseksi lähtöaukeaksi. Ohitettuani samat
talorauniot, joiden ohi aamuhämärissä olimme tulleet,
tapasin pari viestimiestä, jotka keräilivät viimeisiä
lankayhteyksiä pois, lähtien painumaan aukealle
päin. "Alä mene tästä enää tielle päin!" 

- 
varoitti

toinen mennessään 
- 

"sinne on mennyt jo muutamia
miehiä, mutta siellä on ryssän asemat". 

- 
tiesi toi-

nen.

"Missä asti te kävitte?" 
- §syin viestimiehiltä,

katsellen aukealle, jota pitkin luikerteli yhä harvene-
va ja loppuunväsynyt joukko "suuren vastaiskun" suo-
rittajia.

"Ei me päästy tämän etemmäksi!" 
- 

"Eik2i rulen-
johto päässyt tännekään asti!" 

- 
leuhkaisi toinen.

"Mutta jv-miehet kuuluivat olleen aika kaukanal -tiesi taas toinen, katsellen arvostelevasti väsynyttä ole-
mustani "Tuo koo-koo taitaa olla aika paina-
ya)" 

- epäili hän, "vaikka §llä n2imä tapsikelatkin
painavat" 

- kehaisi hän omaa osaansa. "Kyllähän
ne kaikki oman painonsa painavat" 

- 
arvelin puo

lestani ja läksin suorittamaan viimeistä taivalta -yli suuren aukean, jonka takana 
- 

etelässä 
- 

roik-
kui kaksi venäläistä tähystyspall venäläisten tu-
lenjohtajien ohjaillesa tykistön kranaatteja viimeis-
ten suomalaishyökkääjien pään menoksi, näiden yrit-
täessä viimeisillä voimillaan päästä aukean yli.

Aholaa jalustoineen ei enää nä§nyt, enkä tavan-
nut muitakaan kookoo miehiä hoiperrellessani au-
kealle muodostunutta jotosta pitkin kohti omia ase-

miamme ja päivällä rikkiammuttuja piikkilankaestei-
ä. Kranaattien rikkomassa hangessa makasi joitakin
kaatuneita ja vihollisilta otettuja aseita ja tavaroita
lojui verisen paluutien varressa, viitoittaen katkeran
paluutiemme, kun muutaman muun loppuunväsyneen
kanssa hapuilimme kohti hyökkäysvaunukaivantoa,
joka oli piikkilankaesteen edessä. "Kun vielä sinne as-

ti jaksaisi! " 
- 

takoi yksi ainoa ajatus tyhjissä aivois-
srunme.

- 
Suoraan oikealta, jossa maantie pättyi estekai-

vantoihin ja kk-korsuihin nakumi kaksi venäläistä
kk:ta lakkaamatta, mutta vasta aikani aukealla kuljet-
tuani huomasin, että niiden luotisuihkut surrasivat
ympärillämme. Matka oli kuitenkin liian pitkä, eikä
niiden tuli ollut enää tarkka, vaikka joskus tuupertui-
kin joku tielle kesken matkaansa. Yasta myöhemmin
tajusin, etteivät he jääneet jälkeen väsymyksestå 

-vaan heidän matkansa tosiaan påättyi lumiselle au-

kealle 
- 

omien asemien eteen.
Maatessani viimein hv-estehaudassa, vihollistulelta

suojassa, tajusin, että aamulla olimme kulkeneet ve-
näläisten kk-asemien ohi huomaamatta niitå ja jut-
kaessamme taloraunioiden takaista tietä eteenpäin ei
meitä osattu epäillä "vihollisikst" 

- 
ja siksi olimme

päässeet ilman häiriöitä niin kauaksi vihollisasemien
taakse.

Viimeisillä voimillani, välittämättä enää vihollisko-
nekivääreiden tulesta ja ympärillä räjähtelevistä kra-
naateista, saavuin viimeisten joukossa omien jv-ase-

miemme suojaan. Mutta siitä meitä ei toistaiseksi las-
keftu etemmäs, sillä vihollistykistö raiskasi jälleen ase-

mien takana olevaa metsäaluetta, estäen kuormasto-
kolonnien siirrot samoin kuin hyökkäyksen alkaessa-

kin, jolloin huoltokaan ei päässyt tappioitta, vaikka
se ei päässyt lähtöryhmitystä etemmäksi.

Viimein tuli ilta 
- 

ju yö.

- 
Rikkirevityt kolonnat kulkivat taaksepäin.

- 
Suuri vastaisku oli päättynyt.

TOIMITUKSELLE
SAÅPUNUTTA KIRJALLISUUTTA.

Oscar Wilde: TELENY.
Kuuluisa, kohua herättänyt romaani kielletystä rakkau-
desta.

Esa Arra: KERENSKISTÄ KEKKOSEEN.
Aleksander Krenski, Ralph Enckell, Sven Hedin, Ella Ero-
nen, Hjalmar J. Procope, Max Jakobson, J.K. Paasikivi,
Urko Kekkonen. Osaan näistä nimistä me törmäämme
lähes päivittäin. Osa nimistä on io historiaa, nimiä, iotka
tulevat esiin puheissa ia kirjoituksissa. Ja etupäässä
myös julkisivultaan.

Willl Helnrlch: NÄKEM|IN ARCHIE.
Yleensä Archie osasi iäriestää elämänsä. Ja varmaa on
ettei lukijakaan, varsinkin miespuolinen, saa heti karis-
tottua Sabinea mielestään, ios sitten haluaakaan.
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ELETTIIN vuotta -39. Olin nähnyt kuinka Karjalan
kannaksella sotaharjoituksissa olevat joukot kulkivat
kotini ohitse. Katselin rannalta moottoriponttoonien
seilaamista. Koivunoksin naamioiruina ne kuliettivat
kalustoa ja miehiä pitkin Vuoksea alavirralle päin. "Vi-
hollisen" lentokonekin kaarteli paikan päällä "pom-
mittaen" punamultapusseilla Kuukaupin siltaa. Ajatte-
lin, että ovatpa isot miehet leikkisiä. Olin kuullut kes-
ki-Kannaksella suoritettavista linnoitustöistä. Joku
kertoi kuulleensa "Tiltun" Venäjän radiossa sanoneen:
"Olympialaiset pidetään Helsingissä vaan ei Suomes-
s3." - 

Mikään näistä arkipäivästä poikkeavista asiois-
ta ei kuitenkaan häirinnyt suuremmin urheiluun innos-
tunutta kotikontua rakastavaa mieltäni.

En voinut ajatellakaan, että sota syttyisi. Enkä osan-
nut kuvitella joutuvani vielä jättämään kotiseutuni va-
pautemme lunnaiksi. Olin nuori, eivätkä niin suuret
asiat kuuluneet ajatusmaailmaani. Uskoin ihmisten ja

kansojen kulkevan rauhan teitä.

Å1{rRrÅ
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ERKKI JOUTSENKYLÄ

Ensimmäinen ja voimakkain pistos sydämeeni iski
silloin, kun kaverini kanssa kuljeksittiin Talikkalan
syysmarkkinoilla. Aivan kuin johdatuksesta jouduim-
me kuulemaan avoimesta ikkunasta radiouutiset. "Sak-

sa on hyökännyt Puolaan." - 
Markkinatunnelma oli

mennyttä. Uskoni rauhaan horjahti täysin. Alistuin
aiatukseen, että jotain pahaa oli tulossa. Tämä hyviä
suunnitelmia täynnä oleva iloinen elämä ei saanutkaan
jatkua. 

- 
Kului muutamia viikkoja.

Olin käymässä tyttöystäväni luona Kivioialla. Hy-
väsreltyämme ulko-ovella aloin kiirehtiä pysäkille.
Myöhäjunan piti lo pian tulla. Ihmettelin miksi sk.-
pukuisia miehiä oli niin paljon liikkeellä. Pysäkki oli
pimennettynä ja jo saapuva junakin kulki verhot ikku-
noihin vedettyinä. Aavistin jotain. 

- 
Kesin5grnslls

saavuttuani sekin oli pimeässä.

Kiireisiä askeleita kuulin ympäriltäni. Tummia hah'
moja riensi mikä minnekin. Kiihkeää puheensorinaa
eroitin asemarappusten vierellä seisovasta miesioukos-

ä"iltmu-:uffiry*Y:.*
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Vuoksen yli ldrlavå
silta Antre"asoå 
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ra. Mitä nyt? Näin valoa toisen luokan ravintolan ikku-
naverhojen raosta. Päätin mennä sisälle ottamaan sel-
vää asiasta ja kuulemaan totuutta. Sen sainkin kuulla
heti kynnyksen yli astuttuani Liimatan Taunon suusta.
Hän muustakin kuin asiasta liikuttuneena ehätti en-
simmäisenä selittämään. "Nyt syttyy sota. Mene sinä-
kin Erkki kiireesti hakemaan kiväärisi. Venäläinen
vaatii Suomenlahden saaria."

Seuraavana aamuna menin määräyksen mukaan il-
moittautumaan työväentalolle sinne kokoontuneille
sk:n johtajille. Sain komennuksen rautatiesillan var-
tioon. Siinä sitten vartioitiin toisten samanikäisten ja
vanhempienkin miesten kanssa suurta, pitkalti toista-
sataa metriä pitkaa ja toisrakymmentä metriä Vuoksen
yläpuolelle kohoavaa tärkeätä siltaa yötä päivää aina
sodan syttymiseen saakka ja sen kestäessäkin. Vartio-
kämppämme vierellä oli it.torni aseineen ja miehineen
suojaamassa tätä samaa siltaa.

Ollessani eÄdnd pimeänä iltana vartiossa kuului sil-
lan toisesta päästä epävarmoja askeleita, joita rämäkkä
laulun loilotus alkoi säestää: "Amalia armas kippura
varvas" jne. It.kersantti sieltä saapui iloisella mielellä.
Oli varmaan kokenut onnistuneen kylällä käynnin. Aa-
mulla seisoin asennossa samassa sillan päässd,. Tåmä
kersantti ajoi ohitseni resiinalla viimeistä matkaansa,
kohti Antrean hautausmaata. Hänen kohtalonsa oli pu-
dota tornista. Ensimmäinen "poikkeustilan" uhri
omasra näkökulmastani katsottuna. En tuolloin tiennyt
kuinka paljon noita valkoisia arkkuja oli kulkeva hau-
tausmaita kohden joka puolella rakasta Suomeamme.
Vapautemme vaati vielä onnettoman paljon.

Vartiovuorot pyörivät tasaista rengastaan, ei mitään
erikoisempaa tapahtunut. Väliin satoi ja toisinaan tuuli
vihelsi sillan raudoissa. Joskus kuukin uskaltautui ra-
kentelemaan omia siltojaan alhaalla virtaavan Vuoksen
pintaan. No, nämähän ovat niitä vartiomiesten luon-
taisetuja. Aikanaan tännekin kymmenien kilometrien
päähän raialta kiisi viesti. "Siellä jo ammutaan kovil-
la." Nyt se pelätty sota on totta.

Silta ja sen lähellä oleva Antrean risteysasema olivat
varmaankin "maaottelu"-vastustajallemme tärkeitä
kohteita, koska se jo ensimmäisinä päivinä lähetti len-
tokoneitaan kokeilemaan osumatarkkuuttaan. Veturi-
ralliin sattui, mutta siltaan ei. Veturitallin seinän vie-
ressä mahallaan maaten "sadetta" pitämässä ollut
Suokkaan Uuno sai päälleen katon palasia ja muuta ka-
maa. Ei hänelle sentään pahemmin käynyt. Osuma-
tarkkuuttaan kokeilivat myös Reinikaisen kalliolla ole-
vat it.tykit. Valoiuovapotköa kiisi korkeuteen kuin
kultaista helminauhaa päätepisteessään tupsauttaen
pienen savuisen pilvenhattaran. Jo pössähti, yksi ko-
neista alkoi luisua alas. Pian kuului kova rysähdys Paa-
jalan kylän suunnalta. Siellä oli sen punatähden mat-
kan pää. "Hurraa, huraa!" kuului kaikkialla. Ihmiset
olivat innoissaan. Olihan yksi maaottelupiste täälläkin
saavutettu. Muuten nämä it.miehet kehuivar jo aikai-

semmin meille alokkaille aseitaan ja kenraali Nenosen
keksimiä "taplitsoja". Niistä kun ottaa arvot tykeille
niin variskin putoaa lennosta. "Saattepa nähdä!" Hy-
vinhän tuo alku onnistikin. Kuitenkin kehuskelijat tu-
livat vielä toteamaan pienuutensa suurien "varispar-

vien" alla ja tuntemaan, että rauta on kovaa kun se yl-
häältä putoaa. Åina vaan ruli laivueita lastinsa kaataen,
milloin päivällä milloin yöllä. Ratapiha kärsi. Vaunuja
särkyi, rakennuksia paloi, osansa saivat kaikki niin
Pähkjärven särjet kuin Vuoksen lahnatkin. Silta vain
kesti kaiken rynkytyksen. Kerran se kuitenkin ikään
kuin vastustajansa mieliksi nitkautti rullien päällä ole-
vaa pädtäån hiukan syrjään. Junia kulki sentään sen yli
entiseen tapaao, joskin hieman hitaammin ajaen. Aika
kulki myöskin. Jouduimme jättämään suojattimme
toisien huostaan ja lähtemään muihin töihin.

Vanhaa panssarivaunuestettä
Summan maastossa

Majoituimme kirkolle 
- 

pappilaan. Siellä meille
opetettiin sotilaan aakkosia. Esimiehinämme vänrikit
Saure ja Teräs, vääp. Pöhö ja alik. Poskiparta. Tämä
alikersantti, rajakannaksen poikia, oli saanut jo tulikas-
teensa jossain kotiseudullaao. Haavoitumisestaan toi-
vurtuaan oli hänet komennettu kotirintaman palveluk-
seen. Posket jännityksestä palaen kuuntelimme ilta-
puhteina hänen kertomuksiaan taisteluista linjoilla.
Viekohan ne vielä meidät sinne, oli monen hätäisenä
ajatuksena sisimmässään, vaikka ei sitä kukaan kuulta-
vaksi laskenut.

Useat tähtikirkkaat yöt hiihtelimme muutaman
miehen ryhmässä alik. Poskiparran vetämänä eri puo-
lilla pitäjää desantteja ja muita sabotöörejä etsien.

Kerran ollessamme rautatien varressa lähellä Ylä-
Vuoksen maamieskoulua jotain iuttua tarkkailemassa
kuului hangelta suksien rahinaa. Piilouduimme heinä-
pielesten suojaan ja päätimme yllättää tulijan. Jokohan
saadaan desantti satimeen! Kello kavi silloin jotain
puolenyön vaiheita. Aika oli sopiva "saaliin" saamisel-
le. Pidätimme jännittyneenä hengitystämme. Rahina
lähestyi. Eroitimme jo hiihtäjän varion valkoisella han-
gella. "Nyt", kuiskasi alikersantti. Hyppäsimme ylös



ia huusimme "Seis!" Siinä ympäröimänämme seisoi
suksillaan perin juurin säikähtäneenä Hytösen Kerttu.
Oli ollut kyläilemässä ja nyt palaamassa Iivolaan, jossa

he tilapäisesti asuivat pommituksia paossa.
Näin hiihdellen, Iuvattomia valoja tarkkaillen ja

muutamia pidätyksiä tehden päivär ia yöt vierivät ke-
r'ättalvea kohden. Todellinen desantti tai sabotööri jäi
kuitenkin saamatta satimeen. Sota jatkui! Taistelujen
kumu läheni kotikuntaamme. Tykkien jyrinä kuului jo
selvemmin ja selvemmin. Tulipalojen loimotukset ka-
jastuivar rintamilta päin. Siellä paloivat Kannaksen ky-
lät 1,ksi toisensa perään. Tänä iltana ja yönä oli Pölläk-
kälän vuoro valaista taivaat kantta lautatapuleillaan ja
taloillaan. "Kuinkahan kauan pojat siellä jaksavat kes-
rääkään", kuiskailtiin hiljaa. Monta taistelijaa olimme
jo kantaneet kotiseudun multiin. Sankarihauta odotti
av«rimena kentillä uupuneita omaan suojaisaan syliinsä.
Ken tulee "koriin" tänään? Ken huomenna? Kärsimyk-
set ja uhraukset "siellä jossain" vain kasvoivat.

Porukkamme kuunteli rivissä käskynjakoa. Paljon
lueteltiin nimiä. Jännittynyt henki leijui "nimien" yl-
lä. Johtuiko tuo lukijan oudon kireästä suusta, vaiko

Summan asemat taistelun iäliiltä
vuotta myöhemmin kuvattuna

aavistuksesta, että jotain erikoista oli tulossa. Sukset,
kiväärit ja leipälaukut mukaan. Kuljetus jonnekin jo
odottaa. Tunsin pienoista ylpeyttä saadessani aseeksi
kir'ä.ärin asemesra roimiston seinällä riippuneen kiiltä-
väkylkisen Bergmannin lippaineen. Jätin tunnusta-
matta, että en ollut sitä koskaan käsitellyt. Olinhan
joskus kuitenkin sitä salaa ihaillur töimistossa kaydes-
säni. Miten siro se olikaan omaan tummuneeseen pit-
kapiippuiseeni verrattuna. Kait sillä osaa ruimasta kun
kokeilee, ja tokkopa tuota tarvitsee käyttääkään. Hä-
märän tullen saavuimme Pullilaan agr. Pullisen maati-
lalle. Siellä oli jo koolla samanlaista sakkia ja lisää vain
saapui. Saimme kuulla selostuksen tehtävästämme.
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Summan lohkolla olivat vihollisen hyökkäysvaunur
murrautuneet lävitse. Sinne tarvittiin kiireesti apu-
joukkoja, joita täällä nyt tohinalla koottiin.

Yön torkuimme kuka missäkin nurkassa. Aamulla
varhain kävin metsänlaidassa kokeilemassa asettani.
Napsl Kuti kimmahti mäen rinteeseen. Ootas, kun vä-
hän vielä raplaan puhelin itsekseni. Liikkuvat taakse ja

- 
jo tirisi sarja lunta pöllyttäen. Jonkinmoista hyvän

tuulen tunnetta tuntien nostelin kämpille ja samoissa
mietteissä siirryin illan taas hämärtyessä linja-autoon,
joka kuljetti joukkueemme Kämärän aseman kautta
tien risteykseen viiden kilometrin päähän linjasta.
Summa oli siellä. "Huh! onpa pakkanen", kuiskasi
lämpimästä autosta perässäni ulos tullut Lehtosen poi-
ka. "Tartaa monot jddtyd."

Metsikössä tien laidassa liikuskeli miehiä. "Var-
maankin valjakkopaikka", tokaisin jotain sanoakseni.
Rekia aisat ylös törröttäen oli puiden alla. Toiset tyhji-
nä, toisissa tavaraa ja pressun alle peitettynä. Havuka-
toksissa pollet purra rouskuttelivat parta huurteessa
heiniä. Kaikki oli oudon hiljaisra. Kenelläkään ei ollut
halua meluta. Autoja saapui toisensa perään. Pian oli
pataljoonamme koossa.

"Sukset jalkaan", kiersi sana mieheltä toiselle. Hil-
jaa hiihtäen alkoi porukkamme soljua kohti linjaa, jos-
ta kuului vienoa erimielisyyden porinaa. Tulitikkujen
raapiminen oli ankarasti kielletty vihollisen tarkan rä-
hystyksen vuoksi. Joku oli jo eroittavinaan kiintopallon
tähtien joukosta. Jännitys porukassa kasvoi matkan ly-
henemisen mukana. "Kyllä se vielä meidät huomaa",
kuulin arat sanat takaani. Vastaamme vaelsi hevoskuor-
mia jalakset kitisten. Useimmissa "hiljaisia poikia"
töppöset suorana. Voi, kuinka sydänalasta kouristi noi -

ta kuormia kohdaressa. Kenenkähän äidin poikia ruos-
sakin reessä viedään. Eivät äitien lakkaamattomat ru-
koukset ja monet huolissa valvotut yötkään pystyneet
pelastamaan poikiensa henkeä. Siinä he nyt kulkivat
kylmiksi kangistuneina kohti kotia. Voi äidin surua!

- !251a3pme hiihti myös miehiä, Summan uuvutra-
mia väsyneitä miehiä. Ylämäet kompuroiden, mutta
alamäet lasketellen jalat haarallaan lumipuvun repaleet
lepattaen.

Oltiin jo monasti vedetty maihin kranaattien ujel-
taessa päittemme ylirse kauaksi korpeen. Oltiinpa kun-
nioitettu maassa maaten myös omankin patterin harvo-
ja laukauksia. 

- 
Matka jatkui! Vihollinen jatkoi häi-

rintäammunraa. Kranaatteja raiskähteli harvakseen
sinne tänne. Jo oli sattunut! Yksi alkupäässä hiihtä-
neistä veljistämme oli menettänyt päänsä. Siinä hän
lepäsi lumipuku punertuneena toisten nostamana lumi-
penkan päällä. Ei ehtinyt Summaan saakka poika.
Eteenpäin 

- 
eteenpäin naristivat suksen sauvat. Henki

höyryten, hitaasti ja huojuen läheni pataljoonamme
linjoja. Konekiväärin naputus kuului jo selvänä. Oli il-
tayö myöhällä, vaan kiintopallomies ei nukkunut. Vai
lienevätkö naapurin tähystyskoneet havainneet meidät.



En tiedä. Kuitenkin saimme yllättäen tykistökeskityk-
sen niskaamme. Tie oli hetkessä puhdas, kuin luudalla
pyyhkäisty. Aikamme lumessa uituamme kokoon-
nuimme paikkaan, jossa joskus oli ollur metsä. Nyt sen
puut olivat poikki ja oksattomat, maa täynnä erisuu-
ruisia monttuja. Sammalta roikkui katkenneissa puun
tyngissä. Mielessäni välähti ajatus "22ygrns1s[". 

-Saimme määräyksen kasata monttujen pohjalle havuja
ja kayda niiden päälle kuin sillit purkkiin, toinen tois-
taan lämmittäen. Päällimmäisten tietysri eniten palel-
lessa. Odottaminen alkoi.

Asemamme, johon meidät vihdoin viimein vietiin
oli kaivettu pienelle rinteelle kapean, kuivuneen suon
laitaan. Ampumahautaa oli muuraman kymmenen
metriä. Sen oikeassa päässä oli havuilla karettu pesäke.
Kk. lepäsi ahkiossa vallin päalla pesäkkeen vieressä.
Sisällä torkkuivat sen väsyneet miehet istuen ringissä
hiekkaseinämään nojaten. Heidät oli määrä herättää,
jos jotain erikoista tapahtuisi. Tähystelimme kaverini
kanssa etumaastoa lumisen montun laidan ylitse. Em-
me uskaltaneet päätä korkealle nosraa. Olihan meitä
siitä varoitettukin. Suon vasrakkaisella puolella ehkä

Viholliselta vallattu
hyökkäysvaunu

puolentoista sadan metrin päässä meisrä kohosi harjan-
ne. Korkeammalle meitä, enemmän ja suurempia puita
kasvaen. Siellä jossain piileksivät vastustajamme tirkis-
tellen tietysti tännepäin ja halussa saada nuppimme
rengastähtäimeensä. Etuoikealla missä vastapuolen
harjanne loppui, alkoi suuri viemärioja. Näimme sen
uomaa täältä ehkä pari kolmekymmentä metriä. Va-
semmalla jossain oli maantie. Päivä kului kummem-
mitta vanikkaa pureskellen ja suu ehkä tarpeertoman
auki tähystellen. Jostain kauempaa kuului ajoittain kii-
vastakin kk:n ja pk:n rätinää. Liian korkealle ammutut
sarjat pudottelivat täällä havun neulasia ja oksia nis-
kaamme. Taisivat tahallaan harrastaa lentoon ammun-
taa muuta "ohjelmaa" odotellessaan.

Iltapäivällä alkoi vastakkaisen harjanteen takaa kuu-
lua moottorien ääniä ja muuta kolinaa. Tiesimme siellä
ajeltavan hyökkäysvaunuilla. Tuolla huojahti puun lat-
va ja kuului kaatumisen rytinää. Tuolla roinen. "Te-
keekö se tietä meirä kohti" tuumaili kaverini. "Taitaa
tulla pahat paikat, mitä me niille osataan. Kunpa ei tu-
lisi jalkaväkeä niin kyyrittäis poteron pohjalla. Katso!"
keskeytti kaverini osoirraen rukkasellaan suo-ojalle
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päin. Eikös mitäl Ojan pohjaa myöten tulla koykki
tummia hahmoja riipukkeisiinsa asti ulottuvassa lu-
messa kaahlaten. "Vanjoja!" pääsi hampaitteni välistä.

Juoksin pesäkkeelle. Siellä silmiäni kirvelevän savun
seassa istuivat Summan sankarit päät rinnoilla roik-
kuen. "Nyt niitä tulee ojaa pitkin", selitin hätäisesti.
"Tuleeko paljon-/" kysyi joku verkkaisesti. "Toista-
kymmentä, ehkä kaksi ryhmää", yritin selittää. "Mene
vain räikälläsi suolaamaan", jatkoi rauhallinen ääni.
"Tule sanomaan jos enemmän alkaa tulla." Puikahdin
ulos kaverini luokse ja selitin mitä minulle sanottiin.
Kurkistin ojalle päin. Siellä ne jonossa uivat kuin sor-
san poikaset. Sovimme yhreislaukauksesta. Käteni tuti-
sivat kuin vilutautisella. Tähtäsinhän ensimmäistä
kertaa eldvdan maaliin. Yks, kaks 

- 
nytl Pviirh nak-

sahri kaverin kivääri. Tirrr... tirisi Bergmannini.
Tumma jono huoiahti. Takaisin alkoivat hyppiä muu-
t2iman tumman kasan jäädessä lumivanan pohjalle
heikon höyryjuovan noustessa kirkkaalle taivaalle. Ol-
tiinko me saatu vihollisen eteneminen pysähtymään.
Sitä ei ehditty kauan aiarcIla. Vastaus tuli pian. Khä-
hh, khähh 

- 
khähh, yskähteli naapurin korohoro har-
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Tankkien hyökkäystä toriutaan

janteen takana. Kyyristyimme montun pohjalle. Jo pö-
lisi suon laita tällä puolen. Moottorien meteli kasvoi
vastapuolella. Kuului huudettuja vieraskielisiä sanoja.
Kylmä hiki alkoi kohota otsalle. Mutta kun hätä on
suuri niin apu on lähellä. Niin tässäkin tapauksessa.
Kuin taivaasta tyrkättiin taaksemme montun reunalle
kaksi pst.tykkia. Ja suojaavana enkelinä seisoi vallin
päällä ialat haarallaan luutnantti. Kädessään kulunut
«rksan karahka toisen kaden levätessä kaulasta riippu-
van parabellumin kahvalla. Takaperin päässään olevan
suikan alas vedettyjen korvuksien raosta hän tarkasteli
rähyillen metelin suuntaan. Huomattuaan meidät ja

ehkä myös tunteemme hän katsoi tänne alas ja sanoi

kuin isä lapsilleen. "Jos teitä peloittaa niin painautu-
kaa sinne montun pohjalle. Ellemme me szla niitä tu-
hr>rrua niin kyllä roiset pojat ne tuolla takana nappaa."

- 
Voiko enää paremmin rauhoittaa pelkäävää ihmis-

sielua. Luutnantin esimerkin rohkaisemina uskalsimme
taas tähyillä suon toista laitaa, missä pienimmät puut
jo pahasti heiluivat. Ensimmäinen hyökkäysvaunu nä-
ky'vissä. Toinen, kolmas, neljäs, voi hyvä luoja paljon-
ko niitä tuleei' Luutnantti jakoi pojilleen ohjeita. "Yh-



teislaukaus 
- 

1sl1al" Ei tehonnut. Kuulin luurnantin
huutavan: "Tähdätkää rauhallisesti siihen toiseenr 

-Tulta!" Nyt tupsahti ja sen marka loppui siihen. Toiset
vaunut ryntäsivät suolle ajellen asemiemme edessä 

-edestakaisin aika kyytiä, kolisten ja paukkuen. Rautaa
tuli 

- 
rauraa meni. Suo ja sen penkat pölisivät kuin

pyörremyrskyn kovissa kourissa. Metelin keskeltä takaa
kuului kova hätäinen huuto: ,,Tien suunnasta tulee
toistakymmentä tankkia! Tykit sinnel" Sinne häipyivät
tuiskun ja puiden sekaan rurvamme. Emme senrään
jääneet yksin. Tähystimme suora senkun tankkien rät-
kimiseltä uskalsimme. Pelkäsimme vihollisen jalka-
väen tulevan mukana. Eikös vain tuolla vilahtanut var-
jo. Tiristin sarjan sinne. Vastaukseksi kuulin huudon:
"Ättaa p:kele ampuko. Täallä on omia." Vasta silloin
tajusin aikaisemmin etuvasemmalta kuulleeni huudon:
"Tuokaa kasapanoksia, tuokaa kasapanoksia!" Olin
tuolloin laskenut kaverini kuultavaksi hölmön ajatuk-
seni. "Mitä ne niin paljolla panoksilla tekevät." Nuo
rohkeat kasapanosmiehet olivat hiipineer välimaastoon
tankkeja kyttäämään. Eikä meille oltu siitä ilmoitettu
mitään. Yksi hyökkäysvaunu jäi mahastaan kiinni ai-
van asemiemme eteen. Siinä se pyöri ja rätisi vimma-
tusti. Hiipivä varjo lähestyi sitä. Jo lensi palava pullo
sen kupeeseen. Samassa koko vaunu oli tulessa. "Iiva-
rit" yrittivät karkuun palavasta purkistaan, mutta sii-
hen ne kellistyivät lumiselle suon sammaleelle. En osaa

sanoa kuinka kauan tätä kahinaa kesti. Hyökkäysvau-
nut vaimenivat vähirellen joko linjojen väliin jääden
taikka pois ajaen. Jalkaväkeäkään ei tullut tältä koh-
den enempää. Emme olleet tietoisia raistelujen tulok-
sista sivustoillamme. Ehkä siellä oli huonommin käy-
nyt, koska lahetti toi kiireisen määräyksen. Asemat on
jätettävä ja porukkamme pyrittävä Viipuria kohden.
Kaverini hukkui pian jonnekin. Olin yksin ja kovasti
väsynyt. Aikani lumessa rämmittyäni löysin tien. On-
neksi osasin lähteä oikeaan suuntaan. Kävelin sukset
sylissä ja nukuin. Näin kuinka valo loisti verhorromas-
ta ikkunasta. Nälätti ja väsytti. Päätin mennä sisälle
lepäämään. Heräsin ojaan kaatuessani. Näin hevosmie-
hen ajavan vierelleni. Yritin rekeen. Heräsin. Olin tiel-
lä kontallani. Nousin ylös ja laahusrin eteenpäin.
Muistan hämärästi kuinka pääsin kuorma-auton laval-
le. Nukuin. 'Herätessäni 

lähellä Viipuria huomasin
vänrikkimme ja muita porukan poikia olevan samassa
kyydissä. Summan savut olivat kaukana takanapäin.
Siellä jossain jarkoivat todelliset Summan sankarit epä-
toivoista, itsekästä taisteluaan isänmaan pelastamisek-
si. Auto ajoi Sorvalin kasarmille. Siellä saimme ruokaa
ja niin tuiki tarpeellisra lepoa. Kuljetus kotikirkolle
järjestyi jo helpommin.

Rintamalinja tähänkin suuntaan läheni våä,jäamät-
tömästi. Tykin ammuksia lensi jo kirkolle ja sen ylitse-
kin. Pitäjämme laitakylissä taisteltiin. Sain komen-
nuksen Siiran Erkin ja Pullisen Matin kanssa aurtamaan
evakuointia. Maltaan Arvon aurolla ajettiin säkkien
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puutteessa patjapusseihinkin pakattua viljaa ja eläinten
ruhoja rautatievaunuihin Koljolan asemalle ja Kalalam-
mille. Siinä hiki valui ja siankinkku maittoi. Se oli
henkisestikin raskasta hommaa. Olivathan kaikki tr,rtut
paikat tyhjentymässä elämästä ja elämisen ehdoista.
Kuoleman linnut lensivät tuhoa tuottaen kotiseutum-
me yllä. Punaisen pahoiaisen rautahammas nakersi syn-
nyinmaamme kamaraa. Huhut kertoivat sodan pian
loppuvan. Loppuihan se. Kaikkien, varsinkin karjalais-
ten hyvin muistamin välirauhan raskain ehdoin. Jätin
hyvästit synnyinkodilleni. Silmät kosteina anreeksi
pyytäen, kun en ollut enempää pystynyt ponnistamaan
sen pelastamisen hyväksi. Lupasin sille säilyttää sisim-
mässäni lapsuuteni herkät muistot, kulkipa elämän
tieni minne tahansa. Näin häipyi pieni pistemies Suo-
mi-emon särjettyyn sydämeen. Maaottelu oli hävitry,
mutta kansan yksimielisyys voitettu.
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V.V. KARINTO

ON kirkkaankuulakka talvinen aamupäivä tammikuun
alkupuoliskolla v. l94O Karjalan kannaksella. Leipä-
suon maastoon puolustukseen ryhmittyneen, rauhanai-
kaisen Porin Rykmentin miehistä muodostetun 1. Pri-
kaatin 7. komppanian edessä oleva vihollinen suorittaa
klo 10 maissa "pelinavauksensa" voimakkaalla, yllätyk-
seen pyrkivällä tykistökeskityksellään. Autereiselle
pakkastaivaalle kohoaa yksinäinen vihollisen tulenjoh-
tokone, mikä on n. 400 metrin korkeudessa ja drsyttå-
vän hidaskulkuisena kiertelee taistelukentän yllä. Yri-
tämme useampaan eri otteeseen kivääritulella ampua
alas tuon "kutsumattoman vieraan", vihollistykistön
tulta iohtavan silmän, siinä kuitenkaan onnistumatta.
Ehkäpä tulenjohtokone on panssaroitu ja suurimmalta
osaltaan "haavoittumaton" kivääritulta vasraan.

Vihollisen tykistötoiminta muuttuu nyt suunnitel-
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malliseksi jalkaväen hyökkäystä edeltäväksi valmiste-
luammunnaksi, mikä jatkuu tunnista tuntiin ehtymät-
tömällä raivolla. Tdytyy kaiken objektiivisuuden ni-
messä todeta, että taivaalla tulenjohtoa hoiteleva vihol-
liskone on perillä tehtävistään. Ei voida puhua tällä
kertaa vastapelaajan tykistötulen umpimähkäisyydestä,
kuten asianlaita useimmiten tätä ennen on ollut, vaan
kranaatit putoavat suurella tarkkuudella puolustusase-
miimme. Hyökkääiän suunnitteleman sisäänmurto-
kohdan tienoilla murenevat omat taisteluhautamme ja
paikka paikoin myöskin omat yhteyshautamme useiden
metrien osuuksilta olemattomiksi.

Huolimatta oman jalkaväkitulemme aiheuttamista
tappioista on n. 100 miehen vahvuisen vihollisosaston
onnistunut, valtaisan tykistötulensa saattamana, pu-
reutua rikkirunneltuien taisteluhautojemme etumaas-



toon. Tässä hyökkäyksessään näyttää vihollisen jalka-
väki käyttävän tulisuojanaan eräänlaista suksiparin
päälle kiinnitettyjä panssarisuojalevyjä. Kun nyt välit-
tömään etumaasroon ahtautunut vihollisen jalkaväki-
osasto valmistautuu sisäänmurtoa varten asemiimme ja
sen selustassa tunnutaan muodostettavan uutta hyök-
käysporrasta, vaikuttaa kokonaistilanne komppanian
puolustuslohkolla uhanalaiselta.

Jos koskaan, niin juuri tällä hetkellä kaipasimme ki-
peästi oman tykistömme tulitukea eräiden puolustus-
taisrelumme elintärkeiden sulkumaalien ampumiseksi.
Puhelin on kuitenkin ollut jo pitkän aikaa mykkä. Vi-
hollisen kiivas tykkituli on perusteellisesti katkonut
niin tykistön tulenjohtaian, kuin jalkaväenkin lan-
kayhteydet komppanianpäällikön korsusra taaksepäin
pataljoonan komentokorsuun. Sitä tietä ei siis tykistö-
tulipyyntö ole hoidettavissa. 

- Tällä välin komppa-
nian puolustusasemiin kohdistunut tykistön valmiste-
luammunta siirtyy nyt puolustustaisteluaan kayvan
komppanian lähiselustaan ja pataljoonan komentokor-
sun tienoille. Tämä toimenpide viittaa melkoisella var-
muudella siihen, että vihollisen jalkaväen sisäänmur-
toyritys asemiimme on odotettavissa minä hetkenä ta-
hansa.

Välimaasto komppanian puolustusasemista patalioo-
naan on nyt vuorostaan sellaisen teräsmyrkyn myller-
ryksessä, ettei tulipyynnön viemistä lähettiteitse patal-
joonaan voida aiatellakaan. Lähetin selviämismahdolli-
suudet, tuon lähes kilometrin pituisen tuli- ja teräs-
vyöhykkeen läpi, pataljoonan komentokorsuun, ovat
tuiki olemattomat. 

- Uhrimieli ja rehti soturihenki
ovat tämän, rauhanaikaisesta Porin Rykmentistä ko-
koonpannun komppanian miehissä sitä suuruusluok-
kaa, että jos komppanian päällikkö vilauttaisikaan aja-
tustaan lähetin lähettämisestä tuohon vaikeaan tehtä-
vään, ilmoittautuisivat kaikki komentoryhmän miehet
varauksetta vapaaehtoisina sen suorittajiksi. Pienen ar-
meijan jokaisen taistelijan henki on kuitenkin kultaa-
kin kalliimpi ia komppanian päällikkö hylkää mieles-
sään askarrelleen ajatuksen turvautua lähettiteitse ty-
kistötulipyyntöön.

Mutta, kun hätä on suurin, on apukin lähqllä. Vasta
nyt välähtää komppanian päällikön aivokopassa onnel-
linen tietämys siitä tosiasiasta, että meillähän on käy-
tössämme verraton viestikoira "RAUNI". 

- Tulisella
kiireellä laaditaan kirjallinen tulipyyntö tykistölle kah-
den vierekkäisen, tulisuunnitelmassa jo ennakolta huo-
mioidun sulkumaalin ampumiseksi aivan ampumahau-
tamme välittömään etumaastoon, juuri siihen maasto-
kohtaan, mihin hyökkääjän ensimmäinen porras on pe-
siytynyt. Toisena toivomuksena tulipyynnössä on tu-
lensiirto siihen, koordinaateilla määriteltyyn maasto-
pisteeseen, missä vihollisen taempi hyökkäysporras
paraikaa ryhmittyy hyökkäystä vamen. Kallisarvoinen
tulipyyntöpaperi sujautetaan koiran kaulanauhassa ole-

vaan metallilieriöön, kansi suljetaan ja koira livahtaa
korsun oviaukosta ulos.

Tammikuisen lyhyen päivän auringonkehrä on käy-
nyt matalassa lakipisteessään ja osittain jo aivaaman-
nan kaukaisen metsänreunan taakse vaipuneena se siivi-
löi viimeisiä kirkkaankultaisia sädekimppujaan yli tais-
telukentän. 

- 
Rauni on joutunut ulo.s korsun *20 as-

teen lämmöstä, -25 asreen pakkaseen. Se siristelee sil-
miän ulkoilman kirkkaudessa. Monituntisen tykistö-
tulijumputuksen kranaattien räjähdyksistä aiheutunut,
puolustusasemien yllä leijaileva kitkerä ruudin käry
tunkeutuu koiran herkkaan hajuaistimeen ja aiheuttaa
alkuun muutaman aivastuksen. Viestikoira hyppää yh-
teyshaudan reunalle, luo pikaisen silmäyksensä muut-
tuneeseen ympäristöönsä, missä kaunis vitivalkea lu-
mikenttä on pahasti tummien kranaatrikuoppien rur-
melema. Talvisen luonnon rauhaisaa näkymää rikkovat
nyt yltympäri hangella lepäävät kranaattitulen esiin-
kyntämät erisuuruiset multakokkareet, puiden runnel-
tuneet rungot, katkenneet latvukset sekä emäpuustaan
sinne tänne sinkoilleet oksar.

Raunin hopeanharmaan tuuhean karvapeitteen alle
on nähtävästi pureutunut jokin vihainen kirppu, koska
se heittäytyy selälleen ja yritrCå, kihnutraa nahkaansa
pakkashangen karkeaan pintaan. Pian se on kuitenkin
iälleen pystyssä, ravistelee lumet turkistaan ja kuono
kääntyy päättäväisesti oikean kompassisuunnan tark-
kuudella kohti pataljoonan komentajan korsua. Kaikki
vaistot valppai na Rauni -koira aloktaa taipaleensa kette -

rään juoksuaskellajiin siirtyneenä ja katoaa tuokion ku-
luttua näkyvistämme ensimmäisten pensaiden taakse.

- Nyt kysytäänkin mikä on voima, joka pakottaa
ominaisuuksiltaan herkän ja melua kaihtavan luonto-
kappaleen suuntautumaan kohti tuota melkeinpä läpi-
pääsemätöntä rykistön terässirpalealuetta? Yksinker-
tainen vastaus kuuluu: koiran varaukseton uskollisuus.
Sillä on tällä hetkellä vain yksi tahto - aina kaikki-
voittava mielihalu päästä hoitajansa luokse, jonka tie-
tää olevan pataljoonan komentajan korsussa tuon maas-
ton takana, missä kranaattituli nyt hirmumyrskyn ra-
voin raivoaa.

Olen jättänyt Rauni-koiran tarkemman esittelyn lu-
kijoilleni näin myöhäiseen vaiheeseen, mutta nyt suori-
tan sen aivan lyhyesti. Rauni on rodultaan saksalainen
paimenkoiranarttu, saanut peruskoulutuksensa Puolus-
tusvoimiemme koirakoulussa sekä siirretty "ammattin-
sa taitavana" viestikoirana Porin Rykmentin "muona-
vahvuuksiin" paria vuotta ennen Talvisotamme sytty-
mistä. Tehokas jatkokoulutus tapahtui sitten rykmen-
tin puitteissa järjestetyissä taisteluharjoituksissa ja vii-
meksi, ennen sotaamme, osallistui Rauni hiostavan hel-
teisinä elokuun päivinä v. l9)9 armeijamme suuriin
taisteluharjoituksiin Karjalan kannaksella.

Kun koira on hävinnyt lähettäjiensä näkökentästä,
ei sen kulkua enää olekaan seuraamassa mikään ihmis-
silmäpari. Korkeintaan tuo yläilmoissa tulenjohtoteh-
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täviän hoiteleva naapuri, jos tarkkasilmäinen on, voi
joskus nähdä vilauksen maastossa liikkuvasta pikku
pisteestä. Me tunnemme kuitenkin Raunin toimintata-
vat tällaisten tehtävien suorituksissa ja voimme mel-
koisella totuudenmukaisuudella seurata mielikuvituk-
sessamme sen taivallusta kohti päämåärdänsä. Viestin-
viejänä on koiralla huomattavasti suuremmat mahdolli-
suudet selvitä tällaisissa voimakkaissa tykistötulikeski-
tyksissä perille tavoitteeseensa kuin lähetillä. Onhan se

liikkuessaan noin kolme kertaa ihmistä matalampi sir-
palemaali ja maahan matalaksi painautuessaan saavat
kranaatit sattua talvisissa olosuhteissa melkeinpä täys-
osumana kohdalleen, ennenkuin se katkaisee tämän
viestinkulie*ajan matkanteon. Lisäksi koiran hyvinä
avuina ovat ripeä ja vaivaton maastossa liikkumistaito,
erittäin herkkä kuulo sekä eläimelle ominainen vais-
tonvarainen, nopea reagoimiskyky vaaratilanteissa ja

siihen liittyvä itsesäilytysvaisto. Alkutaipaleen Rauni
suorittaakin nopeasti, mutta tultuaan alueelle, missä
kranaatit putoilevat tiuhemmassa tahdissa aivan kulku-
tien lähettyville, joutuu se käyttämään hyväkseen niitä
suojautumistaidon hienouksia, mihin on saanut opin
rauhanaikaisen koulutuksensa aikana. Tällaisissa tilan -

teissa se heittäytyy mahdollisimman matalaksi maahan,
tai ryömii johonkin lähellä olevaan maastokoloon. Kun
tuli sitten siirtyy kulkukohdalta etäämmäksi, jatkaa

koira märätietoisesti uskollisena kulkuaan kohti hoi-
tajansa olinpaikkaa. Pahin vaara koituu kuitenkin sel-
laisista kranaateista, iotka räjähtävät selän takana ole-
vissa puissa ja ilmasta käsin tärskäyttävät tiheän sirpa-
leryöppynsä alas hangille. Nähtävästi kuitenkaan ei
tällaista "sopimattomassa" kohdassa puusta räjähtänyt-
tä kranaattia koiran kulkutien varrella ole sattunut,
koska se "ehjänä" saapuu l.Prikaatin III Pataljoonan
komentokorsun sisäänkäytävän kohdalla olevaan sy-
rtnnykseen, missä se ravistaa turkistaan mullat, mitkä
ovat tarttuneet sen kiiltävään pintaan niistä putoilevis-
ta jäätyneistä multakokkareista, mitä räjähtävät kra-
naatit sen kulkutien varrella valtavina maaryöppyinä
taivaalle ovat lennätelleet. - Nyt raapii koira innok-
kaana pataljoonan komentajan majuri Lauri Ruotsalaisen

korsun ovea, vikisee ja yrittdå ilmaista läsnäolonsa ly-
hyillä haukahduksilla.

Koiran merkinannot korsun oven sisäpuolella on
kuultu. Ovea raotetaat ja Rauni siirtyy sisään iloisesti
häntäänsä heiluttaen eräänlaiseksi yleistervehdykseksi.
Pian on se kuitenkin oman hoitajansa edessä, vikisee,
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kohoaa takajaloilleen ja hiukan "epäsotilaalliseen" ta-
paansa yittää nuolaista isäntänsä kasvoja jälleennäke-
misensä riemusta. Jyrkkä kasky: "istu" palauttaa totte-
levaisen luontokappaleen kuitenkin "yksinkertaiseen
päiväjärjestykseen". Koiranhoitaja kopeloi sen viesti-
kotelosta esiin "arvopaperin", millä saattaa olla useiden
ehkäpä kymmenienkin urheiden puolustajien hengen
säilymiselle "katetta". Viipymättä ojentaa koiranhoita-
ja kirjallisen viestin pataljoonan komentajalle, käy sen
jälkeen juottamassa koiran ja antaa sille muutaman ma-
kean sokeripalan. Kun hoitaja istahtaa laverille, siirtyy
uskollinen eläin hänen jalkojensa juureen, paneutuu
pitkäkseen korsun lämmön ramaisemana ja painaavielå
viisaan päänsä hoitajansa jalkaterän päälle varmistuk-
seksi siitä, ettei vaan tuo ikioma hoitaja pääse huomaa-
matta poistumaan, vaikkapa sattuisi tähän nukahta-
maankin. - 

Rauni-koira on kantanut ratkaisevan kor-
tensa puolustustaistelun yhteiseen kekoon, joten jätän

sen nyt omiin uinailuihinsa ja siirryn kuvaamaan niitä
taistelutoimintoja, mitka niveltyivät koiran onnellises-
ti tuomaan tykistön tulipyyntöviestiin.

Pataljoonan komentaja yhdessä tykistöupseerinsa
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kanssa on tutustunut komppanian päällikön lähettä-
mään tulipyyntöön, minkä ruloksena on se, että tykis-
töupseeri viipymättä välittää pyynnön sellaisenaan as-

tetta ylempään portaaseen. Prikaatin komentokorsun
maastoon on ilmojen halki kiirinyt jatkuva monitunti-
nen taistelun melske tykistötulra pyytävän komppa-
nian lohkolta ja huolimatta kranaattien äärimmäisestä
säästösäännöstelystä, luvataan sulkumaalit empimättä
ampua. "Ainakin oma tukipatteristomme tulee ampu-
maan pyyderyt maalit, mutta todennäköisesti saadaan

leikkiin yhtymään myös naapurilohkon raskas patteris-
to, koska siellä tuntuu tällä hetkellä vallitsevan sopuisa
hiljaiselo", kuuluu puhelinvastaus prikaatin portaasta.

Nyt olemmekin pistäytyneet luomassa lyhyen sil-
mäyksen'pataljoonan ja prikaatin komentopaikkojen
toimintoihin saadaksemme kertomuksemme jatkoku-
vausra varten vähäisen käsityksen siitä yhteistoimin-
nasta, mikä kytkeyryy puolustustaistelussa ialkaväen ja
tykistön välille. Johdatankin tämän jälkeen lukijani
jälleen muistelmieni lähtökohtaan - eteen 7. Komp-
panian puolustuslohkolle.

Aurinko on laskenut. Lounainen taivaanranta hohtaa

TILAUSLIPUKE

Tilaan kpl JERMU-KANSIO ä 30,-

Nimi

Osoite

(selvästi)

purppuranpunaisena eikä sieltä ulotu komppanian tais-
telukentälle enää ainoatakaan auringon kultaista sädet-
tä. Taistelutantereen yläpuolella edelleenkin leijaileva
vihollisen tulenjohtokone on ainoa piste, mikä hetken
aikaa vielä saa kylpeä varhaisehtooksi muuttuvan talvi-
päivän värikyllyydessä.

Heti senjäl[<een, kun viestikoira lähetettiin pataljoo-
naan, annettiin tukikohtien puolusrajille käsky estää

voimakkaalla jalkaväkiaseiden tulella asemiemme eteen
ahtautuneen vihollisosaston rynnäkköön siirtymisai-
keet. Samalla vilautettiin sitä toiveajatusta, että voim-
me saada uhatuimpaan kohtaamme oman tykistömme
sulkuammunnan, ja jos sellainen tulee niin se ammu-
taan niin lähelle omaa taisteluhautaamme, errä am-
munnan ajaksi on miehistön ryömittävä suojaan vielä
ehjinä säilyneisiin taisteluhautojen etuluiskiin kaivet-
tuihin yhdenmiehen poteroihin tai näiden puuttuessa
vaikkapa vihollistykistön aikaisemmin ampumiin kra-
naattikuoppiin, jotteivät "omat koirat purisi". Onhan
aina mahdollista, kun tykistöllä ammutaan näin lähelle
omia joukkoja olevaa maalia, että jokin ammus jää hiu-
kan "lyhyeksi" ja räjdhtdä pahimmassa rapauksessa
vaikkapa omassa taisteluhaudassa.

Etanan hitaudella matelevat hartaan odotuksen mi-
nuutit -, mutta sitten yhtäkkiä räiskähtävät kenraali
Vilho Petteri Nmosen, tiedemiehen kyvyillä organisoi-
dun, maailman parhaaksi tunnetun tykistömme umpi-
putket ulvomaan. Päittemme yläpuolella kuuluu pit-
kästä aikaa riemullista "kotimaista" musiikkia, mikä
koostuu omien kranaattiemme väräjämään panemista
ilmakehän ääniaalloista. Takanamme patteristojen tu-
liasemissa on varmaankin menneillään kiireellinen tou-
hu, koska ilmojen halki ujeltaa jatkuvasti" kiitotavara-
paketteja", mitkä kohteessaan herkkinä räjähtäen ha-
joavat tuhansiksi erisuuruisiksi sirpaleiksi. Matemaatti-
sella tarkkuudella putoavat kahden, eri maastokohtiin
sijoitetun patteristomme, kranaatit täsmälleen pyydet-

ryihin maalialueisiin.
Oma tykistömme on puhunut lyhyesti, mutta yti-

mekkäästi taistelun loppusanat. - Iltataivaalla lennel-
lyt vihollisen tulenjohtokone suuntaa kulkunsa koti-
kenttäänsä ja vähitellen vaikenevat aseet molemmin
puolin. Taistelutantereen ylle leviää aavemaisen outo
hiljaisuus. Muita merkkejä vielä äsken kiivaana riehu-
neesta taistelusta ei enää ole havaittavissa kuin molem-
pien osapuolien tykistötulen mustaksi myllertämä
maasto ja niiden puolustusasemiemme eteen kaatunei-
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den vihollissoturien tummat hahmot, joiden maisen
elämän matkanpääksi jäi tämä taistelu.

Melkeinpä huomaamatta pimentyneeltä taivaalta on
ruvennur leijailemaan pakkassään tähtikuviomuotoon
kiteyttämiä pieniä keveitä lumihiutasia, mitkä var-
maankin yön aikana tulevat peittämään vihollisen kaa-
tuneet ohuisiin valkoisiin ruumisliinoihinsa ja karta-
maan runneltuneen maaemon pinnan pehmeään lumi-
peitteeseensä.

Erään talvisen taistelupäivän näytelmä Leipäsuon
maasrossa on viety loppupisteeseen. Äänettömästi siir-
tyvät näyttämön väliverhot ja kätkevät taakseen yhden
niistä vähäarvoisimmista renkaista, mitkä nivelryvät
siihen kunnian kultaketjuun, mikä muodostui pienen
kansakuntamme puolustusponnisteluista Talvisotamme
ankeina aikoina.

Talvisodastamme kulunut yli neljännesvuosisatainen
ajanjakso alkaa vähitellen kutoa unohduksen silkinhie-
noa seittiä tässäkin esitettyjen muistelmien ylle. Tuo
muistikykyä rajoittava seittiverkko aloittaa tiivistymi-
sensä nimien ja päivämäärien kohdalla, jdttden kuiten-
kin varsinaisren tapahtumien kulun paikka paikoin hy-
vinkin yksityiskohtiin ulottuvien muistikuvien kirk-
kaaseen valokeilaan. Näin on käynyt tämänkin kirjoi-
telman puitreissa. Eräät vähäarvoisimmatkin pikkusei-
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kat ovat säilyneet mielessä eilispäivän tarkkuudella,
kun taas taistelun på,ivdmddrd. on uponnut unohduksen
syövereihin. Ehkäpä kuitenkin tämänkin taistelun
ajankohta olisi täsmennettävissä taisteluun osallistu-
neen komppanian niiltä sotapäiväkirjan kellastuneilta
lehdiltä, mitkä liittyvät vuoden 1940 kahden ensim-
mäisen viikon tapahtumiin.

Tätä muistelmaa kirjoittaessani tulee mieleeni ne

kokemusperäiset sanat, mitkä kunnioitettu - viiteen
eri sotaan osallistunut marsalkkamme lausui Talviso-
tamme päättymistä seuranneessa päiväkäskyssään:

VIHOLLISTAMME LEPÄÄ HYISEN HANGEN AL-
LA TAI TUIJOTTAA SÄRKYNEIN KATSEIN
TÄHTITAIVAALLEMME, EI SYY oLE TEIDÄN,
TE ETTE VIHANNEET HEITÄ, ETTE TAHTO-
NEET HEILLE PAHAA, TE NOUDÅTITTE VAIN
SODAN ÅNKARAA LAKIA: SURMATA TAI TUL-
LA SURMATUKSI

Tuskinpa voidaan selkeämmin ja oikeaanosuvammin
luonnehtia sodan sisintä olemusta ja niitä kylmiä reali-
teettejä, mirkä liittyvät taistelijan osaan, kuin mitä
Marsalkkamme on ilmituonut näissä päiväkäskyn har-
voissa, mutta paljonpuhuvissa sanoissaan.
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Goran kylää
taisteluien runtelemana

KEVYT Osasto 10:n (peitenimeltän Velu) sotapäivä-
kiria kertoo: "20.12.-41 tulo Kuittisiin tapahtui aa-
muyöllä ja siellä majoituttiin asuintaloihin. 21.-
22-12.41 majoituspaikkoien järjestelyä. Sangen mie-
lenkiintoista tutustua kylässä olevaan karjalaisväes-
tiiön, joka oli kovin vieraanvaraista. Heidän asunnois-
saan asuminen ja tutustuminen heidän elämäntapoi-
hinsa oli piristävä vaihtelua."

Tällainen oli tilanne, kun saavuin kotilomalta osas-

ton 2. komppaniaan, jonka päällikkönä oli kapt. Reino
Västi. Koska komppania oli kotipitäjäni Kinnulan
miehiä, toin lomalta palatessani tavanomaisen "lastin"
siviilipaketteja. Tässä vaiheessa ei ehditty vielä tarkem-
min tutustua pakettien sisältöihin, sillä samana päivä-
nä tuli lähtökäsky. Päämääräsä ja tehtävästä ei ollut
vielä tietoa. Illan tullen tulivatkin 'triilipöntöt" meitä
noutamaan. Autoja oli vähän, joten ne kuormattiin
täyteen, mies miehen viereen seisomaan lavalle. Yli 30
asteen pakkasessa tällainen ahtaus oli vain eduksi mies-
ten lämmittäessä toisiaan. Yötä myöten lähdettiin ajaa
köristelemän.

Tuntien ajon jälkeen kolonnamme pysähtyy, jotta
miehet saisivat vähän jalkojaan verrytellä ja toimitella
asioitaan. Siinä pimeässä joku tietä paikankin missä
ollaan. Ollaan Syvärin kaupungissa. Yksi ja toinen vä-

hän hymyilee kuullessaan, että ollaan jopa kaupungis-
sa, sillä "kaupunki" vaikuttaa pieneltä maalaiskylältä.
Hetken aikaa lämmiteltyämme hypellen, nyrkkeillen
ja painia heittäen komennettiin autoihin ia matkaa jat-
kettiin. Joku yrittä lämmitellä aloittaen laulun, mut-
ta pakkasen kangistamista suista ei laulua oikein tahdo
syntyä. Aamun alkaessa valjeta pysähtyy kolonna vih-
doin ja purkaus alkaa. 150 km pitkä matka oli päätty-
nyt Baranin kylän laitaan.

Omien pakkausten ja aseiden lisäksi otimme kamii-
nat ia teltat selkän ja lähdimme kahlaamaan vahvaan
hankeen iotosta kohti tiheää kuusikkoa. Nopeasti siinä
pitkän autokyydin aiheuttama vilu miehistä kaikkosi.
Pian saimme myöskin luvan asettua taloksi. Teltat pys-
tytettiin, mutta lämmintä sai odotella, sillä poltto-
puun löyryminen ei ollut ensinkän helppoa. Pakka-
nenkin kiristeli otettaan jakylmå viima huojutteli pit-
kiä kuusia. Vihdoin saimme kuitenkin lämmintä telt-
toihin. Nyt oli myöskin tilaisuus availla tuomiani sivii-
lipaketteia ja maistella niiden antimia. Tuli vihdoin tö-
pinäkin tuoden lisä paketteia omaisilta sekä tunte-
mattomilta. Nämä sattuivatkin sopivasti, sillä vietim-
me juuri jouluaattoa. Monen jdäkärin mieleen palautui
kotoinen iouluaatto kotoisine askareineen ja joulusau-
noineen ia joulupukkeineen. Nyt ei ollut meillä joulu-
saunaa emmekä hankkineet telttaamme joulukuusta-
kaan, vaikka majailimme kuusikossa. Joulutunnelmaa
yritimme kyllä saada laulamalla joululauluja. Ehkä en-
simmäistä kertaa kaikuivat tuttujen ja jokaisena joulu-
na aina yhtä uusien ja kauniiden joululaulujen sanat Sy-
värin takana Baranin korvessa. Osastommekin koetti
parhaansa mukaan lisätä joulutunnelmaa arjoamalla
'tallan erinomaisen" jouluaterian. Osaston pastori kävi
myöskin illan mittaan eri teltoissa pitämässä hartausti-
laisuuksia. Sotapäiväkirja toteaakin tälld kohdalla:
'Joulutunnelmaa oli ilman joulukuusiakin ia lahjojakin
saatiin".

Joulumielialaa sumensivat kuitenkin arvailut tule-
vista tehtävistä. Kevytosastona olimme tottuneet sii-
hen, että tämäntapaiset siirrot tiesivät aina uusia tais-
telukokemuksia. Tiilla kerralla niistä vältyttiin. Joulu-
päivä kului kaikin puolin rauhallisesti, vihollisen pien-
tä ilmatoimintaa lukuun ottamatta. Toisena joulupäi-
vänä koki komppaniamme suuren menetyksen. Komp-
panian paälikön selkäsairaus oli kehittynyt niin pa-
haksi, että osasron lääkäri määräsi hänet kenttdsairaa-
laan. Menetimme hyvän piiällikön. Hän oli huolehti-
nut komppaniastaan niin kuin äiti lapsistaan niin pa-
hoina kuin hyvinäkin sodan päivinä. Pitäessään jnhy-
väispuhetta ia luovuttaessaan päällikön tehtävät ltn.
Mikkilälle oli komppaniassa todellinen hautajaistun-
nelma.

Tapaninpäivän jälkeisenä aamuna oli herätys klo
5.30. Låihtö seuraisi tunnin kuluttua. Tällä kerralla ei
siirto ollut kovin pitkä, siirryimme vain saman kylän
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etelänpuoleiseen metsämaastoon. Olimme nyt reservi-
tehtävissä. Sellaisena saimme olla hyvin harvoin, joten
tälläkin kerralla lähtö uusiin tehtäviin tuli hyvin pian.
29.12. oli herätys jo klo 3 aamulla. Miehet lastattiin
jälleen kuorma-autoihin. Nyt oli suuntana Nikitinska-
jan kylä. Siellä majoituttiin osaksi taloihin osaksi telt-
toihin. Tehtävämme luonne ei täälläkään muuttunut,
ioskin jouduimme partioimaan reservin vasraiskusuun-
nissa.

Tällaiselle partiomatkalle joutui 29.12. koko neljäs,
vänr. Niskavaaral joukkue. Liiäkintäryhmään kuulu-
vana minäkin jouduin mukaan ahkion vetäjänä. I;d-
himpään kenttävartioon oli matkaa n. 5 km. Sen mat-
kan pysyimme hyvin ahkioinemme mukana, sillä toi-
sillakin miehillä oli kantamista yllin kyllin. Kenttävar-
tiossa meille kerrottiin, että vihollisia oli käynyt muu-
tama tunti sitten heitä kurkkimassa. Jatkoimme mat-
kaa eteenpäih. Ohitimme pian kuulovartiomiehenkin,
jonka iälkeen vatsan pohjaa alkoi kiertää tuttu turvat-
tomuuden tunne. Tämä paheni, kun pensaikkoisessa

,.:"! 
,

lr'{. frr. ",!

maasrossa emme ahkion takia voineet iääkäri Laurilan
kanssa seurata joukkuerta, vaan jäimme fälkeen. Siitä
huolimatta hiihtelimme eteenpäin joukkueen jälkiä
seuraten. Vihdoin alkoi näkyä merkkejä vihollisesta
tossupolkujen muodossa. Oman joukkueen miehiä ei
näkynyt. Silloin ehdotin Laurilalle, että käännytään
takaisin, kun ei kuulu edes sellaisiaääniä, että meidän
apuamme tarvittaisiin. Laurila oli samaa mieltä, ja niin
käänsimme ahkion paluusuuntaan ja suuntasimme kul-
kumme takaisin kenttävarrioon. Siellä olikin jo oma
joukkueemme meitä odottamassa. Partiointia jatkui
parin päivän ajan, ja niin olimmekin uudessa vuodessa.

Vuoden ensimmäisen päivän iltana kajahri taasen
lähtökäsky: "Autoihin ja takaisin Baraniin. " Sieltä
komppania siirtyi lähelle Goran kylää. Vihollisen len-
totoiminta oli melko vilkasta, murta tappioita ei
komppanialle tullur. Komppanian päälliköt kävivät
tutustumassa kylän maastoon ja seuraavana päivänä
joukkueiden johtajat seurasivat esimerkkiä. Nyt mie-
histökin jo alkoi aavistella minkälainen olisi seuraava
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rehtävä. Goran kylä näet oli ollut aikaisemmin suoma-
laisten hallussa, mutra menetetty. Koska maasto kyläs-
sä oli erittäin hallitsevaa, tirytyi se saada takaisin. Ky-
län valtaaminen olikin osastomme tehtävä.

5.1. -42, ikimuistoisena loppiaisaattona onkin herä-
tys jo klo l. Puolentoista tunnin kuluttua lähtee komp-
pania majapaikastaan liikkeelle vahvistettuna pioneeri-
syöksyryhmällä. Niin kuin aina tällaisissa tapauksissa
on liikkuminen verkkaista. Klo 7.30 saavuttiin hyök-
käysvalmiusasemiin, viisitoista minuuttia ennen hyök-
käystä, jonka piti alkaa klo 8. Samaan aikaan tykistö
pehmittäisi hyökkäyskohdetta.

Komppania odottaa lumipoteroissaan ja seuraa kel-
lon osoittimien liikettä. Vielä 10 minuuttia! Raskas ty-
kistö jauhaa edelleen. Tuntuu hieman helpommalta
kun omat kranaatit "uivat" päiden yli iskien kohtee-
seen. Ei siellä ole ketään hengissä, kun vuoromme tu-
lee. Vanhasta muistista palautuvat mieleen edelliset
hyökkäykset. Vaikka oma tykistömme on kuinka am-
punut, niin aina hyökkääjä on saanut käsikranaateilla

Suomalai-
set joukot
vetääntyvät
Kuittisen
kylän läpi

suorittaa lopputyön. Klo 7.55 ampuu tykistö savuver-
hon. Vielä 5 minuuttia! Äiti, isä, vaimo ja lapset pa-
lautuvat mieliin hetkeksi. Viimeiset minuutit tuntuvat
iäisyydelrä. Vihdoin kuuluu ääni miehestä mieheen:
'Liikkeelle!" Omat raskaat heittimet tulittavat vielä
Goran kukkulaa, josta hämärässä rupeaa erottumaan
rakennuksia. Mieleen välähtää: Vielä on vihollisia,
koska on rakennuksiakin. Hyökkäys, joka alkuvaihees-
sa tapahtuu kuolleessa kulmassa, edistyi aluksi hyvin.
Ensimmäisten miesten päästyä rakennusten tuntumaan
alkaa vihollisen hyvin suunnattu hirvittävä tykistötuli.
Haavottuneita ja kaatuneita alkoi tulla.

Tulen keskeltä kuuluu huutoja:'Lääkintämiehet
lääkintämiehet auttakaa, auttakaa!" Minullakin on
täystyöllisyyrtä pitkäksi aikaa. Kova vihollisen tuli pa-
nee hyökkääjän perääntymään. Haavoittuneita ja kaa-
tuneita on paljon. Joukkueiden johtajista kaatuivat
vänr. Jakokorpi ja vdm. Määttänen. Oma kompp.
päällikkömme, luutn. Mikkilä haavoittui. Nyt tuli
komppaniamme päälliköksi vänr. Erkki Niskav^ara,
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jonka johdolla uusittiin hyökkäys samana päivänä klo
13.lr. Aamuisesta tulivalmistelustamme huolimatta
olivat vihollisen pesäkkeet rakennusten kellareissa täy-
sin tulikykyisiä, ja vihollisen kiivas tykistötuli lisäsi
tappioitamme, joten tämäkin yritys epäonnistui. Jäl-
leen oli lääkintämiehillä työtä riittämiin. Kaikki haa-
voittuneet saatiin pois, mutta kaatuneet oli jätettävä
taistelukentälle. Komppania palasi haavojaan nuollen
entiseen majapaikkaansa. Seuraavana aamuna, 6.1. oli
jälleen aikainen herätys, sillä klo 6 oli osaston palattava
Goran kylän maastoon. Nyt oli tehtävämme katkaista
viholliselta kylään johtava huoltotie. Siinä onnistuim-
mekin, joten viholliselle tuli ikävät oltavat.

Neljän päivän kypsyttelyn jälkeen 10.1. klo 5 sytyt-
ti vihollinen Goran kylän palamaan. Vielä samana aa-
muna osasromme miehitti kylän. Vihollinen oli, käyt-
täen pimeyttä hyväkseen, pääsyt pujahtamaan metsien
ia korpien kautta omalle puolelleen. Nyt päästiin tar-
kastelemaan taistelumaastoa. Oma tuli oli tehnyt vihol-
liselle suufta vahinkoa. Kaatuneita oli paljon. Olivat
omatkin tappiomme suuret, osasromme kohdalla 93
miestä, joista pienen Kinnulan pitäjän poikia oli kaa-
tunut 8.

Välittömästi edellisen taistelun jälkeen alkoivat ko-
vat asemien varustelutyöt Goran kylän eteläpuolisessa
maastossa. Asemia ja korsuja kaivettiin, etumaastoa
raivattiin ja piikkilankaesteitä tehtiin. Oltiin välillä
vartiossa ja partiossa. 14.1. saimme pataljoonasta käs-
kyn kayda tiedustelemassa mitä vihollinen etumaasros-
sa puuhailee. Partion johtajana oli kers. Lauri Kinnu-

nen, muut partiorniehet olivat kers. Kalervo Kinnunen
seka jaakarit Eino Heinonen, Olli Toikkanen ja Paavo
Kinnunen sekä lääkintämiehenä tämän kirjoittaja. Ei-
nari Kinnunen, toinen lääkintämies, jäi pyynnöstäni
keittämään korviketta, koska oli vanhempi. Partion
lähtiessä sanoi Einari: "Keitän teille korviketta, ette-
hän siellä kauan viivy". Partiomme lähti liikkeelle
kompp. päällikön, vänr. Niskavaatan toivottaessa on-
nea matkelle. Retki ei kenenkän maalle ei ollut nyt-
kään mitän leikin tekoa, mutta minun ei kuitenkaan
tarvinnut ottaa ahkiota mukaan, koska muita lääkintä-
miehiä ei ollut tällä kertaa mukana. Etenimme vahvas-
sa lumessa muutamia kilometrejä. Eteemme tulee sil-
loin matalahko harjanne, johon vihollinen oli kaivanut
asemiaan. Hetken vihollisen työmaita seurartuamme
totesimme ne tyhjiksi. Vaihdettiin mielipiteitä, läh-
teäkö takaisin, tai iatkaako partiointia.

L2ihdimme seuraamaan vihollisen rakentaman mur-
roksen laitaa. Eteemme tulee vihollisen tossupolku, jo-
ka oli kovaksi tallattu. Mietitään... Sukset käteen ja
tossupolkua kävellen eteenpäin. Ei ehditty pitkästi-
kaan kavellä, kun jääk. Eino Heinonen astui miinaan.
Nyt oltiin avuttomia. Minä kävelin viimeisenä. Kers.
Kalervo Kinnunen kuiskaa: "Käntykä samoissa jal-
kojenne tiloissa ympäri, että ei enää tulisi muita vahin-
goita!" En ehtinyt vielä kunnolla kääntyä, kun toinen
miina räjähti kers. Lauri Kinnusen jalanalla. Nyt alkaa

io tuntua, että ei ole joukosta sanansaarrajaa takaisin.
Koetimme astua omiin askeleisiimme paluumatkalla,
ja niin pääsimme pois miinakentästä. Neliä miestä
kuudesta oli jäliellä. Jääkärit Olli Toikkanen ja Paavo
Kinnunen jåivdt haavoittuneita suojaamaan ja minä
Kinnusen kanssa lähdin hakemaan lisää miehiä ia ah-
kioita haavoittuneiden kuljettamiseksi. Nopeaa vauhtia
hiihtäen omaa latuamme olimme kohta komentokor-
sulla. Tilanne selvitettiin pian. Vereksiä miehiä ja ah-
kiot mukana palasimme haavoittuneiden luo. He oli-
vatkin hivuttautuneet pois miinakentästä, vaikka Kin-
nuselta oli jalka poikki ja Heinonen oli sokea. Nostim-
me molemmat haavoittuneet nopeasti ahkioihin jakii-
reen vilkkaa palasimme omalle korsullemme saadak-
semme apua tarvitsevat hoitoon.

Seuraavana päivänä, 15.1. ovat Goran kokemukset

ia edellisen päivän haavoittumiset jo historiaa. Vääpeli

lalmari Pekkarinen tulee maksamaan päivärahoja ia tuo
tullessaan osto- ja muonatupakat. Samalla kokoontuu
vanha pokkaporukka katsomaan, kenelle päivärahat ja
tupakat kuuluvat. Koetetaan, kenellä pyrstö aukeaa.
Alik. Heimo Kinnunen sanoo: "Se on sitä mitä pela-
taan." Ilta kuluu... pyrstöjä aukeilee. Pienet päivära-
hat on ennen keskiyötä jaettu. Kun tämä tapahtuu, ve-
tdytyy mies kerrallaan aina laverille, vetiä manttelin
päänsä suojaksi ja miettii: "Ehkä parin viikon kuluttua
on minun tuurini." Naapuri, joka ei ole pelannut, ja
jolla on päivärahat kotiinsa vietäväksi, kiusoittelee hä-
vinnyttä toveriaan: "Se on sitä mitä pelataan"...

Nikitinskaian kylää
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MIEilIIUT
MARTTI MELA

JOKAISELLA meistä on muisroissamme joku määrät-
ty maastokohra tai karttalehden koordinaattilukema. Se

ei aina ole ollut omakohtaisen sotamme kuumin paik-
ka. Ehkä se on parhaan aseveikkomme päätepiste, tai
sitten vain pelkkä kookas kivenjärkäle , jota kiertä-
mään hävittdiä håtyyneli, rekiteiden risteys, jota lä-
hestyvä ajaja juuri sopivasti kulkuaan hiljensi, niin että
hän myöhästyi sinne ennen ehtineeltä kranaatilta. Saat-
taapa foillakin unitilassa aina entisellään säilynyt hen-
kilökohtainen maastokohtansa olla tavanomainen tel-
tanpaikkakin.

Kiviniemessä kesällä 1943 pidetyt erikoiskurssit te-
kivät minulle mahdolliseksi aivan valveillakin ollen ja
kovaa maata polkien palata omaan maastokohtaani. Tå-
mä oli muinaiskarjalaisesta nimistöstään niin rikkaassa
Vuokselan pitäjässä, Noisniemessä, päävirran ja Pikku
Vuoksen saumakohdassa. Olin tullut talvisodan 8. di-
visioonan Jalkaväkirykmentti 26:n lohkolla olevalle
sulkulinnake Väinämöiselle. Siinä luhistuneiden estei-
den ja ruostuneen piikkilankarojun ympäröimän beto-
niröykkiön därelld, joka vain joitain vuosia sitten oli
ollut sekä etunimeltän että ominaisuuksiltaan oivan
miehen komentopaikkana, Vuoksen virta tuntui jälleen
jdähän jähmettyvän ja suvi-illan näkymät väistyvän
ionnekin sotajoulun lumivaipan verhoon.

Kannakselle rauhallisena pidetylle lohkolle asettu-
neen JR 26:n elämd oli kuin sattumoisin hieman vil-
kastunut joulun aikaa lähestyttäessä. Kotiseuturetkel-
tääo palaava vaurioitunut punatähtipommittaja sattuu
tekemään noin kilometrin verran itään Sulkulinnake
Väinämöisestä melko onnistuneen pakkolaskun. Sui-
vaantuneet lentäjät irroittavat konekiväärin ja tulitta-
vat pohjoisraitaa, josta myös kursailematta jalkaväki-
aseilla vastataan. Henkiin jdänyt lentä,1ä sytyttää ko-
neen ja livistä omalle rannalleen, mutta jo ovat suo-
malaisetkin paikalla. Etelärannalle kohdistuneilla par-
tioinneilla riuskuutta osoittanut korpraali Koskela ryh-
tyi ryhtyi palomestariksi ja niin säilyneestä koneesta
tuli paitsi kiistakapula 

- 
lentokonemekanikot kun

ovat heti hämärissä sieltä vasten tuottajamaan tahtoa
osia irroittamassa 

- se vähäinen tekijä, joka johti Väi-
nämöisenkin iulkiseen esiintymiseen.

Mitä ja minkälaisia sitten olivat nämä sulkulinnak-
keet, jotka lvarmaar, osaltaan lienevät antaneet aihetta
rautabetonia uhoavan Mannerheimlinjamyytin syntyyn
vastapuolella, joka jo rähän mennessä oli joutunut nii-
den kanssa tekemään tuttavuutta ainakin 7. divisioo-
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--)
Noisniemen käriessä
Vuokselassa siiainneen
rikkiammutun
betonikorsun
ampuma-aukko ja
sisäänkäytävä

Itä-Kannaksella Vuoksen
linlalla oli vain vanhola
betonilaitteita, 6 §kki- ia
20 kk.-asemaa

---)
Kiviniemessä palaa

nan puolustamalla Taipaleen lohkolla?
Tasavaltamme alkuaikoina eräät Vuoksen pohjois-

rannan kohdat varustettiin 2 tai 4 kpl. ampuma-auk-
koisin ns. kasematein, jotka kykenivät kevyen tykistön
ja konekivärien tulella ampumaan keskenään ristiin,
kun taasen suoraan rintamasuunnasta ei niiden ampu-
ma-aukkoihin päästy tulittamaan. Niitä ei ollut aijottu
varsinaiseen rannikkopuolustukseen, kuren Laatokan
RT 3:n merilinnakkeet olivat, vaan yksinomaisesti
maataisteluihin, mutta silti niiden kalusto ja miehitys
oli peräisin pääosiltaan merivoimista. Niinpä tämän
Noisniemen kasematin aseistuksena oli 4 kpl. vanhet-
tunutta 57 mm:n Nordenfelt rannikkopikakanuunaa ja
välittömässä läheisyydessä oli betoninen kk.puolijouk-
kueen kasematti. Meistä länteen, kenties viimeisimpä-
nä koko kannaksella oli Oravaniemen kasematti. Nii-
den rakennusmateriaali ja kestävyys ei ollut lainkaan
niihin asetettujen toiveiden mukaista. Vastarannalta ne
olivat helposti tunnistettavissa, jos kohta niiden aseis-
tus oli saatava selville. Ne siis harhauttivat ja sitoivat
vastustajan voimia, täyttivät pienoismitassa panssari-
laivojemme Väinämöisen ja Ilmarisen tehtävää ja näin-



väkivaltaiseksi tiedusreluksi sovellerruna saarto i raottaa
suomalaislinjoja peittävää verhoa. Jälkeenpäin kenties
vain parin joukkueen vahvuiseksi todettu osasto lähtee
lumipyryn ja talviusvan suojassa ylittämään iäätikköä,
samänaikaisesti kuin tuhoamistehtävän saanur pienem-
pi osasto etenee poukamassa lojuvaa koneenhylkyä koh-
den. Ennen kuin on ehditty edes suomalaisten miinoi-
tusten tuntumaan heidän valpas ranransa jälleen räti-
see. Tehtävän suorittamisessa ei kuitenkaan aiiotaantaa
periksi, vaikka konekiväärikasematin miehet kuinka-
kin 'vyömyllyään" soitattaisivat. Nyt näyttää olevan
käsillä luonteensa mukaisesti tuijottavan aselajin, ran-
nikkotykistön harvoja toiminnan herkiä, ia niin iskey-

ollen niiden ristiminen uivien isoveljiensä kaimoiksi oli
hirtehisen onnistunut keksintö. JR 26:n lohkon ollessa
pitkän ja harvamiehitteisen 

- olihan yksi rykmentin
pataljoonista aina Muolaassa saakka "lainassa" 

- ne
jossain mielessä saattoivat olla puolustuksen runkona,
ainakin niin kauan kuin hyökkdå1å saatiit pysytettyä

ia llä. Sitävastoin senaikuisten käsitysten mukaan suo-
rastaan musertavaa pst.kaliperiaan ne eivät tietääkseni
koskaan joutuneet kokeilemaan. Pääpuolustuslinja
käntyi Oravaniemestä etelään ja siellä olivat myös
eräät talvisodan painopistesuunnat. Hiljaisena aikana
molemmat sulkulinnakkeet jo olivat lähtevien ja palaa-
vien,'tiheltäjien" peitenimellä tunnettujen partioit-
ten lähetys- ja vastaanottopaikkoja. Öisin olivat iaällit
kuulovartiot, eivätkä'tiheltäjät" tietääkseni kertaa-
kaan sotkeutuneet omiin miinakenttiimme. Jollain
kohtaa kannasta siis sodankäynti tuntui muotoutuvan
vähän niin kuin senaikuisten Siegfried ja Maginot lin-
jojen malliseksi. Vaurioituneen koneen pakkolasku toi
tähän hiljaiseloon jo kauan kaivattua vilkastumista.

Koska vastustaja ei saanut konetta edes ampumalla
silputtua, se turvautui toiseen keinoon, joka myöskin

tyvät Väinämöisen ensimmäiser qrapnellit jddmatka-
laisten joukkoon. Vastedes jaatiklO kylläkin pysyi
puhtaana vieraista kulkijoista, murta samalla oli myös
vakavanhamme paljastanut todellisen luontonsa, joka
myöskin oitis etelärannan patrereiden toiminnasta on
merkillepantavissa. läällä "vihelrävät" öisin suoma-
laishiihtäjät, ilmassa eteläpohjoissuunnassa tavallisesti
ulkomainen metalli.

Edelläkuvatunlaisen jouluviikon viettoon saapuu
kahden päivän ikäinen vänrikki Imatralta haalituin
"rähinäremmein" ja saappaat kiilloitettuina kuten kon-
sanaan RUK:ssa. Kesäasuisena vatmaan olin oudonlai-
nen ilmestys JR 26 esikunnassa, kuten koko Vuokselas-
sakin. Rykmentin esikunnan vanhempien upseeritove-
reiden vastaanottotapa ei vuosien ja sangen monien sen-
jälkeen tapahtuvien ilmoittautumisten jo unohduttua,
hevillä mielistä häivy. Miestä ryhdytään tosimielessä
muonittamaan, varustamaan ja aseistamaan. Kokoon-
haalituista huopatöppösistä ja lumipuvusta on ehditty
sotasaalisreikätähtäimeen. Aseupseeri näet on todennut
pistoolipulan pysyväksi, joten sellaiset on haettava vai-
najilta Vuoksen jääI,td, ellei sitten partiossa sattuisi on-
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nistumaan. Komentajan puolelta saapuu silloinen luut-
nantti 

- 
myöhemmin rauhantoimissa opetusminisre-

riömme ensimmäisenä, nuorisoasiainesittelijänä mer-
kittävän päivätyön tehnyt 

- 
Lauri Pautola. Hän on

koulunopettajani, täällä rykmentin kss.upseeri, joka
oman alansa vajaatyöllisyyden takia huolehtii sangen
monista muista tehtävistä. Nyökkäys osoittaa odotuk-
sen pian päättyvän ja majuri von Essenin luo päästyäni
aavistan ainakin komennuspaperimerkintäni tulleen
tarkoin tutkittua. Komentajani on selvillä varusmies-
palveluksestani laivastossa ja tiedustelee rannikkopuo-
lustusasetuntemustani. L?ihtöni Noisniemeä puolusta-
van kapteeni Haussilan pataljoonan esikuntaan järjestyi
itse pataljoonan komentajan reessä. Illalla 25.12. hi-
vuttaudun kylmäntuntuisesta betoniholvista huoneen-
tapaiseen, jossa on kenttäpuhelin kaikkein viimeisim-
män "komentajan" korvassa ja kourassa. Hän lopettaa
puhelunsa iavii:*aa kokkia siirtämään sivummalle räis-
kälepaistostaan. Niin olin silmätysten vänrikki Oiva
Rasilan kanssa, joka siinä parroittuneenaia nokisena on
edustamassa tämän jalkaväki-, rannikkotykistö- ja
KTR 8:n tulenjohtuemiehistä koostuvan maiapaikan
ylintä käskyvaltaa.

Hän on jo selvillä odotettavissa olevasta sulkulinnak-
keen päällikkyyden muutoksesta, mutta koulutuksel-
taan konekivääriupseerina j a toimi ntaa kaipaavana mie-
henä hän ei tunnu panneen pahakseen tätä järjestelyä.

§&e^ +
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Tunnontarkasti hän lähivuorokausien aikana perehdyt-
tää seuraajansa maastoon ja puolustuslaitteisiin. Selviää
sekin, että Ilmarinen on entisen varusmieskaverini, sil-
loisen merikadetin ja nykyisen komentajan Jorma
Haapkylän päällikkyydessä. Ldhinareikktion on jouk-
kueineen kaivautumassa rauhanpäivinä lausujana tun-
nettu luutnantti Iikka Kaakinen. On siis miestä ja aset-
ta tällä rannalla, jota päällikkyyteeni joutuvan varus-
tuksen omalta osaltaan on puolustettava. Rasila ehtii
miettiä kenttätykistöläisten kanssa vielä uudenvuoden-
vasraanorroakin, eli kaikkien tunnettujen mallien am-
muntaa vuoden 1940 ensi minuuteilla, mutta ylempi
komentoporras lopettaa moiset pojankujeet jo ennak-
koon.

Vuosi siis vaihtui, mutta ei päällikkyys. Olin io7 .1.
Muolaanjärven itäpuolella Virtoksenojan maastossa,
jossa ei rautabetonilla hemmoiteltu, siellä upseeriva-
jaassa heittopataljoonassa, ja ennen 13.3. olin päätynyt
peräti naapuridivisioonan alueelle lähettiupseerin teh-
täviin. lR 26 vastznnotti tämän aamupäivän Vuosal-
messa kuten oli tehnyt monena edellisenäkin valkene-
misen ajankohtana ennen Vuoksen rantojen vaikene-
mista. Mitka sitten olivat Väinämöisemme loppuvai-
heet?

Vihollislentäjältä saadussa kartassa se oli merkitty
renkaalla, joten se lienee ollut alunalkaenkin pommi-
tuskohteeksi arvostettu. Talviyön vaaletessa sijoittuu

Vuosalmen lossi Talvisodan alussa

*,-r
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moottoroitu suorasuunraustykki juuri siihen maasto-
katveeseen, jota Väinämöinen ei pysty rulittamaan.
Varustus saa vastaanottaa kolmisenkymmentä panssa-
rikranaattia ja oma ammuspulaa kärsinyt kenttätykis-
tömme liian myöhäisen tulenavausluvän. Seinämän an-
taessa myöten päättyy Oiva Rasilan päällikkyys juuri
siinä kenttäpuhelimen vaiheilla, jolla kohtaa ensikertaa
tapasimme.

Olen laskeutunut sortuneelta seinämältä ja kää,ntd-
nyt selkäni Väinämöiselle, joka tuhatvuotisten edeltä-
jiensä, karjalaisten muinaislinnojen seuraksi on samaan
ikuisesti vrrtaavaan Vuokseen vaipumassa. Lähtösil-
mäys on vielä suotava tänne muistojeni maasroon. Kor-
van kuljettavaa on entisilrä Kaakisen korsuilta kum-
mulle, jonne isketyn pylvään nokkaan oli joskus vuo-
den 1941 etenemiskesän aikoina vieras päähine nostet-
tu. Talvisodan päivinä oli pylvään poikkipuuhun vuol-
tu:

Luutnantti Alexander Kurin.
Tähän rantaal saakka, vaan ei kauvemmas.

JF.26

Hän oli johtanut joukkoaan sinä pommikonekiistan
päivånd, jolloin Väinämöinenkin sanottavansa ensiker -

taa oli fäälle henkäissyt.

Vanhan tykkiaseman jäännökset Patoniemessä

Tummentuvan illan tihkusateessa Kiviniemeen
ajaessani aatos yhä vain viipyy menneisyyden Noisnie-
messä. Oliko se vain pelkka maastokohra joka asiallisin
kordinaatein on merkittävissä? Eikö lopultakin Nois-
niemen vaienneeseen varustukseen sisälly jopa itse sen
talvisen taistelummekin vertauskuvallisuutta, jonka eri
vaiheet se toimintakautenaan koki. Vähäinen joukko
riittämättömin ja puutteellisin välinein varustertuna,
edessään suurvahavastustajan koko mahti. Hamätdän
ja harhautetaan omin pienin voimin, alkukuukausina
joskus nuorukaismaisin kekseliäisyyksin annetaan ly-
hyen kipakoita iskuja ja loppuun kesterään peräänanta-
mattomalla päättäväisyydellä. Jotain oli elänyt ajallaan
sortuvien seinien ja päällikkyytensä paikallaan pädttd-
neen miehen taustalla. Kuolematontako?

5.3. l94O ÄyÄpäässä, kun muutenkin oli
tuiskinaa, tuli vihollis hävittäjät häiritsemään
toimiamme konekivääreillä ampuen, sanoi
kers: R-H. Tuahon nua p-t nyt viälä tuli ruik-
kuamahan + + +

Ooko sä kuule oikein terves, sanoi kers: R-H,
kun näki aseveljensä nauravan kiperässä ti-
lanteessa.

LOII'A.SVARD
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Panssarivaunuestettä Leppäsyriässä

ta puhdistellen ia varusteita kunnosraen tai vaihtaen.
Kuten aina ennen taistelua en n1,tkään saanut unra,
vaan valvoin puolelle öin. Hetkeksi lienen kuitenkin
nukahtanr-rt, koska heräsin siihen, ertä ruvassa oli valoa
ja liikettä. Matti Jääskeläinen 1. ryhmästä siinä hääri
lieden ääressä kahvin keittopuuhissa. Hän ilahtui sil-
minnähtävästi saatuaan puhetoverin. Niin istuimme
sitten siinä tupakoiden ja hiliaisella äänellä haastellen.
Kahvi höyrysi pakin kannessa.

Matin ääni jorisi tyynenä ja tasaisena. Hän, muuten
niin tyyni ia tasainen mies ei helposti paljastanut sisin-
tään. Nyt, yön hiliaisena hetkenä hän kuitenkin ker-
toili vaikeuksistaan ja kotioloistaan:

- Jos minulle jotain sattuu, niin kirjoitathan kotii-
ni. 

- 
Hän antoi osoitteensa.

- 
Totta kai, Iupasin. 

- Jos vielä peukalo silloin
heiluu.

Siinä sitten vähitellen alkoi raukaista. Sammutimme
tuijun ja painuimme levolle.

Kuudelta aamulla oli herätys fa valmistautuminen.
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laahlran ilää rantamilla
KOMPPANIAMME, 6./JR 35 oli vaihdettu etulinias-
ta irr rnajaili ar.rtiotaloissa Leppäsillassa. joulukuun 26.
---28. päivien välisen ajan 1939. Huolimatta ankeasta
aiasta ei ioultrn perinnäistavoista oltu luovuttu.

Iliirnmiistl'en näinrnre, errä kcltirinramrr oli tehnyt
kaikcrr voitavansa nruisriressiran rinramamiehiään.
Niinpii rnekin saimme iokainen "tLrntematroman soti-
laan" paketin. Kun lisäksi omaisetkin olivat tehneet
parhaarrsa, oli joulutunnelmaa riittämiin. 

- 
Hetkeksi

turroltttri s()ta ia kestetyt vaivat.
Oma tuntemarroman pakertini oli Ristiinasra ja kir-

yoitin kirjeen sille ystävälliselle naiselle, joka oli neulo-
nut minulle lärnpimän sukkaparin. Kirjeiden kirjoitta-
miseen kr,rluikin sitten loput päivästä.

Vääpeli jakoi myös jouluviinat, puolikkaan viiteen
mieheen. Läheskään kaikki'eivät huolineet osuurtaan
näissä olosuhteissa. Komppanian päällikön puheesta
selvisi, että jo 29. pdivan aamuna jälleen lähdettäisiin
liikkeelle. 

- 
Arkinen askar oli jälleen odottamassa.

Seuraava päivä kuluikin sitten suksia tervaillen, asei-
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Hiihdimme aluksi Hippolan harjulle Mitjosen talon
luo. Vihollisesta tiedettiin, että se oli Kitilän kirkon-
kylässä rautatien takana- 

- 
Tehtävämme oli väkival-

tainen tiedustelu.
Komppania jaettiin kahteen taisteluosastoon. Oi-

keanpuolista komensi luutnantti Kostia ja vasemman-
puolista luutnantti Suhonen. Hänen varajohtajanaan
seurasin mukana kun kahdessa jonorivistössä hiihtäen
soluimme alas rinnettä kohti ensimmäistä tavoitettam-
me Syskyänjokea.

Edestä kuului pian laukaustenvaihtoa. Tunnusteli-
jamme siellä kahakoivat vihollisen kanssa. Päivän koit-
taessa saavurettiin Syskyänjoki ketjussa, pikakivääri-
ryhmät sivustoilla. 

- Jyrkkärantainen, mutkainen ja
syvä joen uoma.

Varmistuksemme joutui joen takana, jossa metsä oli
tiheämpää, hetimiten tekemisiin vihollisen liikkuvan
partion kanssa, sen lukumäärästä ei saatu selvää.

Lähetti Qvintus lähti luutnantin [äskystä pyytä-
mään kranaartikeskitystä. Hän suoritti tehtävänsä,
mutta haavoittui paluumatkalla kranaatin sirpaleesta.
Vihollistykistö oli näet alkanut ampua maastoa taka-
namme.

Oma keskityksemme humahti vihollismetsikkoon.
Seuraava tavoitteemme olisi Pitkärantaan johtavan rau-
tatien varsi ja e.eneminen oli juuri pääsemässä alkuun.

Olin kivääriryhmien kärjessä ylittämässä noin 30
metrin levyistä aukeaa, kun vastaamme rävähti kiivas
jalkaväen aseiden tuli. Kuin maasra nousseena ilmestyi
vihollisosasto mersän reunaan. "Maahan!" Nopeinta
vauhtia takaisin jokiuomaan, jonka suojassa aloimme
vastata tuleen kaikin voimin. Mutta aukealle oli jäänyt
4. ryhmä,n johraja, alikersantti Jaakko Kaukonen ja so-
tamies Armas Pesonen kaatuneina. 

- 
Vihollinen oli

yllättänyt meidät!
Pakokauhua ei esiintynyt, vaan tarmokkaasti vastat-

tiin tuleen ja pauke oli melkoinen. Luutnantti Suhonen
lähti vasemmalle pk.ryhmän luo ohjatakseen sen tulen
eteemme. Koska emme tunteneet vihollisen vahvuurta
oli pelättävissä, että se yrittäisi hyökkayksellä tehdä
meistä selvää. Puiden seassa vilahteli ajoittain riheään
vihollissotilaita. Jääskeläisen kanssa olimme vierek-
käin samassa pesäkkeessä, kuopassa jonka vesi oli syö-
vyttänyt rantapenkkaan. Tähystimme ia ammuimme
seisoalta, sitten painuimme kyyryyn ja muutimme
paikkaa. "Nyt sattui"! huudahti Matti innoissaan. Hän
oli juuri taas tähtäämässä. Vierestäni kuului kuin len-
toon lähtevän varpusen pyrähdys.

Näin Matin kaatuneen suoraan selälleen. Luultavasti
oli sattunut suoraan orsaan. Lääkintämiehet veivät hä-
net pois.

Pk:mme alkoi vasemmalta ampua eteemme metsik-
koon ja asemamme helpottui heti, vihollisen tuli lak-
kasi. Kävimme noutamassa Kaukosen ja Pesosen ruu-
miit jokiuomaan.

Päivä oli kallistumassa iltaan kun jälleen lähdettiin

liikkeelle. Sitä ennen oli saatu varmuus siitä, että vi-
hollinen oli poistunut jättäen 8 kaatunutta jälkeensä.
Edestä kuului taas laukaustenvaihtoa, omat partiomme
siellä olivat taistelussa vihollisen kanssa rautatiellä ia
sen takana. Muutamia vihollissotilaita jd,i kaatuneina
paikalle. Niin otimme asemat rautatien varressa. Kai-
voimme kuopat lumeen ja vuorasimme ne havuilla.
Partioita lähetettiin otramaan yhteyttä muuhun komp-
paniaan sekä vasemmalle Jounismäen suunraan. Lyhyt
talvipäivä pimeni illaksi ja tuli kuutamo. Puiden varjot
kuvastuivat hangella kuin aaveratsastajat. Partiossa
hiihdettäessä oli pidetrdvd pää, kylmänä. Tuo varjo
tuossa saattoi olla vihollinen. Tai tuo! Mutta siihenkin
tottui. Pahinta oli, että pakkanen kiristyi. Kaikki aa-
net kuuluivat nyt selvemmin muuten äänettömässä
metsässä. Perääntynyt vihollinen oli kuitenkin tietoi-
nen olinpaikastamme ja pian saimme kranaatteja nis-
kaamme. Korpraali Urho Kinnunen sai ammottavan
haavan sääreensä. Vahva mies veti kyynärpäävoimin it-
seään eteenpäin pitkin vihollisen tossupolkua. Siitä
lääkintämiehet häner korjasivat ahkioonsa. Tykistötuli
fatkui ja oli kiihtymään päin.
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Näkymä Jonnisenmäen kylästä vihollisen puolelle

Heräsin kuin unesta ikään. Minua tönittiin kylkeen.
Lähettimme siinä oli, Immonen. Kesti hetken ennen
kuin tajusin, että olisi lähdettävä. Joukot vetäyryvät
pois. Sekapäisenä nousin suksilleni ja seurasin miestä.

Kipua en tuntenut, mutta johonkin oli sattunut, se

oli selvää. Joen uomassa oli lämmin ruoka ja kuiva
muona odottamassa, liikkuva varmistus piti huolta ruo-
karauhasta.

Joen jäälle kyhättiin havumajoja, hakattiin jäähän
reikid ja keitettiin kuumaa juomaa pikkunuotioilla. Ja
niin tulin ottaneeksi kypärän pääsräni. Äskeinen ta-
paus tuli mieleeni. Iso sirpale oli käynyt päähäni ja
tehnyt kypärään lommon. Nuotion loimu näkyi läpi.
Kuolema oli siis sananmukaisesti kolkuttanut minulle.
Mutta vielä ei aikani ollut tullut.

Vihollinen ampui kaiken aikaa. Säälimättä se ruhlasi
näköiään loppumattomia ammusvarastojaan. Olimme
jokiuomassa kuin tuliholvin alla. Partiointi antoi lii-
kuntoa.
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Kirioituksessa mainittu taistelualue

Päivällä miehitin puolijoukkueeni kanssa muuraman
katetun, puisen pk.pesäkkeen. Illalla saapui soppa ja
kuiva muona sekä muutama teltta, koska oli tarkoitus
siirtyä telttamajoitukseen. Olimme juuri saaneet telt-
tamme pystyyn ja hankimme tulta kamiinaan, pakkim-

Syskyänjoen uomaa

me olivat soppaa täynnä ja tarkoitus oli ryhryä syönti-
puuhiin kamiinan hieman lämmitryä.

Keskirys humahti niskaamme. Kun selvisimme tel-
ran alta pois oli maisema hieman muuttunut. Kuoppia
oli ilmestynyt ympäristöön useitakin. Mutta koska
seuraava sarja putosi jo kauemmas päätimme jatkaa

ruokailua. Kävimme hakemassa uudet sopat 20 l:n as-

tioista, jotka oli tuotu juuri äsken. Saimme kuulla, että
äskeinen keskitys oli aiheuttanut yhden haavoittuneen
tappion. Söimme sopan kranaattikuopassa istuen. Pian
oli kuitenkin kiiruhdettava pesäkkeellemme, sillä vi-
hollinen kävi seikkailemaan alueellamme. Koko il-
tayön jatkui ammunta.

Seuraava päivä oli verrattain rauhallinen. Mekaan
emme enää jatkaneet partiointia. Kolmen vuorokauden
yhtämittainen ulkonaolo oli vienyt parhaimman terä-
kunnon.

Syskyänjoen
rautatiesilta
Pitkärannan radalla

Vihollinen oli siivosti. Majailimme pesäkkeissämme
vielä kun ikimuistettava vuosi 1919 läheni loppuaan.
Seurasin kelloni viisareiden siirtymistä ja ahdistunein
mielin seisoin ulkona kuunnellen yön ääniä. Mikä pe-
tollinen hiljaisuus! Alkanut vuosi olisi ratkaiseva isän-
maamme ja meidän kaikkien kohtalot tässä suurim-
massa sodassa mitä Suomen historia tuntee.

Suomen kansa oli nyt pantu koetukselle. Jos se tä-
män kunnialla kestäisi olisi se sillä todistanut itsenäise-
nä elämisensä oikeutuksen. Sodan tähänastinen kulku-
kin sen jo todisti. Suomen nimi oli kulkenut maailman
ääriin. Armeija oli paras mitä Suomi koskaan oli pan-
nut liikkeelle.

Kuinka kauan faksaisi armeijamme taistella huonosti
aseistettuna ja ilman reservejä. Mutta se yrittäisi. Sen

fohto oli hyvd, ja herätti jokaisessa luottamusta. Armei-
jalla oli takanaan yksimielinen kansa, kansa joka kärsi
ja uurasti, uskoi ja toivoi. Hädässään se kääntyi Kor-
keimman puoleen.

Uusi vuosi l94O oli asrunur esiin raskaana ja kohta-
lontuntuisena.
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MATTI KASKINEN

VARHAISENA aamuhetkenä olimme lähteneet hiih-
tämään pohjoisen Saarijärven kannakselta kohti etelä-
kaakkoa, kuten suuntaa arvailimme. Seutu oli meille
tuntematonta, ryteikköistä korpimaastoa, jossa hiihtä-
minen oli vähemmän mukavaa, sillä lumi, jota oli noin
30 cm, oli satanut sulaan maahan ja uporti melkein
pohjaan asti. Kuitenkin eteni jono hitaasti aamupi-
meässä metsässä. Mieliala oli aamukireä ja väsynyt.
Luminen, pimeä metsä peitti näkyväisyyden. Etumie-
heen oli näkyväisyys säilytettävä, se oli nyt cärkeää.
Oliko meitä mukana komppania, joukkue tai pataljoo-
na sitä emme tienneet. Sotamies ei tiedä paljoa koko-
naisuudesta. Jälkipäästä tuli käsky: 'Tauko kymme-
nen minuuttia, hiihtäkä etäisyydet kiinni." Kun jono
oli pysähtynyr, seuraava ryhmä hiihti eteen ja niin jat-
kui matka lyhyitä taukoja ja pakollisia pysähtymisiä
lukuunottamatta.

Aamuhämärä vaaleni lopulta suttuisen harmaaksi
talvipäiväksi. Mitä se päivä oli tuova rullessaan, sitä ei
kukaan tiennyt, sillä ihminen tietää lopultakin niin vä-
hän. Kuitenkin mieliala parani ja hiihto kavi helpom-
min, kun näki esteet ja voi säilyttää paremmin etäisyy-
det.

Sodan ääniä alkoi kuulua edestä. Vihollisen tykistö
heräsi ja alkoi ampua harvakseen. Eräs miehistämme
tuumi: '\anja on juonut aamusaikkansa ja kokeilee pa-
laako ruuti, kuuluu palavan." Toinen sanoi harvaan:
"Pojat, tuonne meitäkin viedään." Hiljaisena jatkunut
puhelumme keskeytyi siihen, että takaa tuli käsky.
'Tauko!" Joku istui suksilleen, joku pureskeli vanikkaa
sauvoihinsa nojaten, joku tupakoi tai korjaili suksensa
raksia ja tuumaili: 'Joo, kyllä se niin on, että suoma-
lainen suksi luistaa täälld. Karjalan korvessa kunhan
vain raksit kestävät." Tuli siinä kylmä ja hiestyneet
vaatteet höyrysivät, kun puista selkään pudonnut lumi
suli, ja niin lähdettiin taas liikkeelle. Uusi ryhmä hiih-
ti eteen ladun aukaisijaksi. Siinä eteni Laatokan koillis-
puolen korvessa miehiä, monet samoista kylistä, koko
YH:oon ajan samoissa teltoissa asuneita, minä vain yk-
sin muukalainen, sairaalan kautta sattumalta tähän

Jv:eehen joutunut, tykistöstä, oman kyläni miesten tu-
tusta porukasta.

Mukavia kavereita nämä poiat olivat, olin sen fo ko-
kenut näinä sodan kahtena ensiviikkona. Kerrankin
kun vihollisen kk. oli, mielestämme liian lähellä ja am-
muskeli varomattomasti joku pojista ehdotti, että haki-
simme tuon pelin meidän puolelle. Kiersimme kolmi-

sin taakse ja päästessämme heidän tossupolulleen ja lä-
helle kk:n asemaa, yksi ampui valoraketin ja yksi ly-
hyen sarjan pesäkkeeseen. Niin miehittä jådnyt kk. ir-
roitettiin jalustasta ja vielä patruunavyötkin tuotiin
rnukana omaan ketjuun. Yhteishenki oli hyvä, kaveria
ei heitetä pulaan! Se oli sanaron sopimus.

Siinä mukana mentäessä oli jokaisella aikaa ja tilai-
suus miettiä omia yksityisiä asioitaan. Kuka muisteli
kotiaan, kuka entistä elämäänsä. Ryhmässämme oli
haitarinsoittaja, joka oli tuonut vetopelinsä mukanaan,
mutta katui nyt sitä kovasti ja sanoi: "Jos vielä tältä
matkalta hengissä palaan, sären haitarini, sillä se on ol-
lut pahennuksena aina minun elämässäni. Olen katso-
nut täällä kuolemaa silmästä silmään ja yön pitkinä
tunteina arvioinut monet arvokkaina pitämäni asiat uu-
delleen." Oli vielä ryhmässämme eräs iloluontoinen
poika, joka hiihtäessään hyräili sen ajan muotikappa-
letta, jossa toistuivat sanat: 'Yäliaikaista kaikki on
vaan".

Hiihto jatkui raskaana, yksitoikkoisena laahustami-
sena, sillä oli io ehditty lyhyen, pilvisen talvipäivän il-
tapuolelle ja väsymyskin alkoi vaivata. Silloin seisahtui
edessäni hiihtänyt mies ja kuiskasi käheästi: "Hei po-
jat, kuunnelkaa!" Kuulostimme kaikki ryhmämme
kahdeksan miestä ja ryhmänjohtaja alikersantti Eero
Tihka. Joku sanoi: "Kuuluu etäistä kivääri- ja kk.tul-
ta." "Kuuluu muutakin, kirkonkellojen soittoa, ettekö
kuule?" "Emme", sanoivat miehet yhteen ääneen iany-
käisivät itsensä liikkeelle. Mies jatkoi vielä: "Kuulin
sen niin selvästi tuolta edestä päin etten voi erehtyä. Se

oli aivan kuin hautajaissaatolle soitetaan kotipitäjäni
kirkossa." Mies oli varma kuulemastaan ja kuten näyt-
ti, syvästi järkyttynyt. Joku sanoi vielä: "Kenellehän

kellot soivat. "

Jälkipäästä annetru kasky sai jonon pysähtymään.

Joukkueen fohtaja sauvoi jonon ohi ja kysyi alikersantti
Tikkaa. Tavattuaan tämän, kuulin kuinka hän antoi
käskynsä. 'Tässä aivan lähellä on huomattu lumessa

vihollisen ratsupartion iälkiä. Aivan tuoreita ne eivät
ole, mutta kertovat kuitenkin sen, että vihollinen on
liikkunut tdÄllå nähtävästi tiedustelemassa. Teidän

ryhmänne aseteraan nyt karkiryhmäksi. Pankaa kp. -

mies eteen ladun aukaisijaksi japk. ja apulainen seuraa-

viksi. Muut ryhmänne miehet saatte asettaa härkintan-
ne mukaan. Näköyhteys ei saa katketa, ja jos kohtaatte
vihollisen 

^vatkaa 
tuli. Itse seuraatte ryhmänne viimei-
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senä miehenä. Suunta on ruonne, noita ääniä kohti
suoraan edessä. Jos sattuu jotain tiedotettavaa tai ky-
syttävää olen heti ryhmänne takana tavattavissa. Toi-
mikaa vapaasti oman harkintanne ja tilanteen mukaan.
Liikkeelle ia onnea mukaan." Kun ryhmänjohtaja oli
selostanut meille saamamme tehtävän, hiihti kukin
paikalleen ja tarkastettuamme vielä, että konetuliaseet
olivat kunnossa ja ampumavalmiina, aloimme edetä
etäisyyksiä venyttäen. Konepistooliampujana olin jou-
tunut eteen ladun aukaisijaksi. Tunsin tehtdvän vas-
tuullisuuden ja olin asertanut aseen kaulaani varmista-
rnatta, jossa se haittasi muutoinkin raskasta hiihtoa,
mutta oli yllätyksen sattuessa nopeimmin käytettävis-
sä. Oli iltapäivä. Ilma näytti pakastuvan ja hämä.rd,
kuin hiljainen aavistus, alkoi levitä lumisten korpien
ylle. Olimme edenneet ehkä 200 m, kun tulimme vä-
häiselle aholle. Se vietti hieman menosuuntaan ja meis-
tä vasemmalla oli noin 100 m päässä mäki. Pysähdyin
aukean laitaan ja mäkeä nopeasti silmäten ehdin ajatel-
la, onkohan tuolla vihollinen asemissa. Kun ei mitän
epäilyttävää näkynyt syöksyin nopealla pyrähdyksellä
aukean yli ja aioin juuri sukeltaa lumisen mersän se-
kaan, kun minusta noin 10 metrin päässä, suoraan
edessä huomasin kaivetun ja varusretun aseman ja siinä

kolme vihollissotilasta, jotka lumipuvuttomina näkyi-
vät hyvin lumista taustaa vasten. Konepistoolista rä-
sähti lyhyt saria ja ennen kuin heittäydyin maahan eh-
din huomata kuinka viholliset painautuivat mataiiksi
kuoppaansa. Nyt syntyi edessä olevassa metsässä liiket-
tä. Siellä juostiin ja miehitettiin asemia. Kuului tiuk-
koja komentoja, huutoa ja meteliä. Äanta ei säästetty.
Huomasin oikealle puolelleni ryömineen pk.ampujan.
Hän ehti ampua vajaan lippaan kun kuulin ilkeästi li-
sahtavan äänen, pikakivääri lakkasi ampumasta. Hä-
nen kasvojensa viereen levisi lumelle punainen läiskä.
Kurkotin oikealla kädelläni pikakivääriä sillä olin huo-
mannut, että meistä vasemmalla olevalla mäellä oli vi-
hollinen asemissa. Sielrä ammuttiin meitä ja olimme
kuin tarjottimella, koska vihollinen oli ylempäna ikaan
kuin aitiopaikalla ja hallitsi tulellaan aukean, jolla koko
ryhmä nyt oli ketjussa. Edesrä ei tuntunut tulevan tul-
ta, kun ryhmä piti etumaaston tulellaan matalana. Sain
juuri otteen pikakiväärin piipusta, kun tunsin ankaran
iskun kädessäni ja se putosi hervottomana lumeen ve-
ren ruiskutessa hangelle. Suurella vaivalla sain asetakin
taskusta ensiapusiteen ja hampaita apuna käyttäen ki-
ristyssiteen ranteeni ympäri, jolloin verenvuoto vähi-
tellen tyrehtyi. Kuula oli mennyr oikean kaden ranne-
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Hyökkäys 13.12. 1939

nivelestä sisään ja särkenyt nivelen niin, että luunsiruja
pisti esiin verisestä lihassohjosta. Käsi oli sidottunakin
aivan avuton ja pienikin liike tuotti ankana kipua. Kä-
teni kanssa touhutessa en ollut huomannut ryhmän
muiden miesten taistelua. Kun sitten varovasti kurkin
ympärilleni huomasin kauhukseni, että kaikki ryh-
mämme miehet olivat jo 

- kaatuneet. Tuolla oli ali-
kersantti Eero Tihka, tuolla Kinnanen jaYihtori Kiui-
nen. Myöhäisrä oli ollut haitaristin parannuksen teko.
Kotikirkkonsa kellot oli suotu ylimaallisella aistilla
kuulla hänen, joka tuossa pikakivääriampujan vierellä
hiljaa kylmeni. Olin yksin. Missä viipyy joukkue? Vä-
lähti mielessäni sekin ajatus, että jospa takana olikin

enää vain joukkueenjohtaja eikä muita. Ei, se ei voi ol-
la niin, olinhan nähnyt uusia ja taas uusia miehiä tule-
van takaa ladun aukaisijaksi. Monet ristiriitaiset aja-
tukset risteilivät väsyneissä aivoissani ja ankara vilu
puistatti märissä vaatteissa lumessa makaavaa miestä.

Kun vihollinen huomasi, ettei aholta enää ammurtu,
tuli metsästä suoraan edestä noin ryhmä miehiä. Ensin
he huutelivat vasemmalla olevalle mäelle ja viittoilivat
tovereilleen. Sitten he tulivat huolettomasti kiväärit
olalla evakoimaan kaatuneitamme. Kellot, puukot ja
kokardit näyttivät olevan käypää tavar^a. He nauroivat
ja pulisivat kun joku sai mielestään hyvän sotamuiston.
He olivat kuin suuria lapsia pienine iloineen siinä kaa-
tuneiden tovereitteni keskellä.

Olin yrittänyt teeskennellä kuollutta, mutta lähelle
tullut vihollissotilas huomasi kovan vilun puistatuksen
tärisyttävän ruumistani. Hän sanoi, kuten minusta
kuulosti selvällä suomenkielellä: 'Tuo elää." Tähän
sanoi aliupseerilta vaikuttava sotilas tiukalla kaskevalla
äänellä: "Pistä. " Nyt ei enää auttanut teeskennellä
kuollutta. Näin kuinka rotanhäntäpistin kohosi ja näin
kiväärimiehen vihan vääristämät kasvot. En odottanut
armoa, enkä sitä pyytänyt, mutra ihmisessä piilevän ir-
sesäilytysvaiston ohjaamana väistin nopeasti sivulle ja
niin rintaani suunnattu pistin lävisti kainalosta vaatteet
ja upposi maahan. Olin voittanut ensimmäisen erän,
mutta tiesin, ertei toinen väistö minulta enää onnistui-
si. Kiristynein ilmein kiskoi viholliseni pistintä irti
maasta ja se kohosi jo uuteen pistoon. Tajunnassani vä-
lähti vain, että kaikki oli lopussa. Silloin kuulin, että
jossain lähellä ampui suomalainen konekivääri ja mi-
nua pistänyt vihollinen kaatui raskaasti poikittain pääl-
leni. Piston voimasta oli kivääri irronnut hänen käsis-
tään samalla kun konekiväärisuihku oli lakaissut hänet
maahan. Joukkue oli sittenkin tullut ja jossain takana
oli ahkiossa vedetty konekivääriäkin. Minua ei jätettäi-
si tähän avuttomana paleltumaan kuoliaaksi. Kohta tu-
lisi lääkintämiehiä ja minut vietäisiin ahkiolla pois.
Mutta aika kului ja ammunta kiihtyi, tuntui laajenevan
eikä ketään tullut. Kaatunut vihollinen oli painava, ei-
kä minulla ollut enää voimaa päästä hänen altaan pois.
Olin vasemmalla kyljelläni, enkä uskonut olevani hy-
vin näkyvissä, mutta selässäni reppu sai osumia vähän
väliä. Ehkä siihen osuivat sekä omien, että vihollisten
kuulat, olinhan kahden tulen välissä, ei-kenenkään-
maalla. Hämärä tiheni ja taivaalla vilkutti yksinäinen
tähti. Minun osani ei ollut vielä täysi. Kohtaloni mal-
jaan oli varattu muutamå katkera pisara verca ja kärsi-
mystä. Siinä maatessani vihollisen alla tunsin iskun oi-
keassa lonkassani ja jalka halvaantui aivan tunnotto-
maksi. En voinut liikuttaa varpaitanikaan. Tuntui kuin
jalka olisi pyyhkäisty kokonaan pois. Vähitellen am-
munta vaimeni. Lääkintämiehiä tuli ahkioita vetäen.
Minut autettiin ahkioon. Vaivalloinen matka taakse-
päin alkoi. Raskas vetäjille ja vaivalloinen minulle.
Lääkintämiehet työskentelivät itseään säästämättä,

Venäläisten käyttämä,
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mutta hitaasti edistyi matkan teko. Päästiin viimein
suojaiseen rotkoon, johon oli suuren korpikuusen alle
syrytetty nuotio. Siinä yrittivät lääkintämiehet hoidel-
la meitä muutamia haavoittuneita parhaansa mukaan,
kunnes hevosajoneuvot pääsisivät tulemaan.

Tuli yö, pitka ja pimeä! Hiestyneet ja kohmettuneet
vaatteet eivät suojelleet kylmyydeltä, ei edes lääkintä-
miesten peitteeksi asettamat huovat. Kylmä värisytti ja
aamu tuntui olevan saavuttamattomissa. Loputtoman
pitkän yön jälkeen, aamun kajon jo punertaessa idässä
saapuivat hevoset ja matkamme jatkui Roikonkoskelle
kenttäsairaalaan. Kun lääkäri tarkasti murskattua ran-
neniveltä ja poisti siitä ulospistäviä luunsiruja, kysyi
hän kuka oli käden sitonut. Selitin, että olin sen itse si-
tonut aivan vihollisen edessä. Lädkdri sanoi: "Olette
tällä ansainnut hengenpelastusmitallin, sillä tästä haa-
vasta olisi verenne voinut vuotaa kuiviin." Kun laakäri
tarkasti lonkassa olevan haavan antoi hän hyvin lohdul-
lisen ja minua kovasri rauhoittavan lausunnon sanoen,
ettei siinä ollut luuvikoia, vaan kuula oli osunut her-
moon katkaisten sen, jonka tähden jalka oli tunnoton ja
liikuntakyvytön. He eivät siellä voineet tehdä tarvitta-
vaa leikkausta, joten minut lähetettäisiin Takaharjulle
leikkausta varren, jolloin katkenneet hermot yhdistet-
täisiin. Vähitellen palautuisi tunto ia liikuntakyky.
"Ennen kuin käki kukkuu, te kävelette tällä jalallan-
ne." Niin on sitten käynytkin. lÄäkäri huomasi vielä,
ertä villapusero ja paita olivat hartioitten kohdalta hyy-
tyneestä verestä märkänä. Hän sanoi silloin: '-lämä
mieshän taitaa olla reikiä täynnä. Olette haavoittunut
tänne selkäpuolellekin." Selvitin sen olevan vihollisesta
vuotanutta verta. Lääkäri katsoi minua tiukasti silmiin
koetellen otsaani. Luuli varmaan minun hourivan.

Nämä edella kerrotut, ryhmän puitteissa nähdyt ta-
paukset ovat vain sotamiehen kapeasta sektorista näh-
tyä korutonta kerrontaa. Tapahtuma-aika oli
12.12.1939, jolloin tehtävänämme oli toimia ryhmä
Luoti nimisenä sivuhyökkäysryhmänä, johon kuului-
vat 1./JR 34 jal-lJF.35 majuriT. Hassisenkomennos-
sa, ja edetä lJomaan tielle. On tullut edellä mainituksi
ettei sotamies tiedä useinkaan tehtävänsä kokonaisuu-
desta. Lehdessä Kansa Taisteli on Reino Kalerao kuvan-
nut IV armeijakunnan vaiheita Talvisodassa ja valotta-
nut myöskin tämän tapauksen laajemmat puitteet. Tä-
mähän oli kokonaisuuden kannalta katsottuna vain pie-
ni sivunäytelmä pienen kansan suuressa taistelussa
mahtavaa vihollista ja armottomia korpiolosuhteita vas-

taan lumessa ja pakkasessa.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöttisyykslä tai puutteel lisuuksia lehden
jakelussa koskeva kirleenvaihto on lähetettävä
osoitteeoeen: PL 820 Un03 H:ki 300. Tolmitus
$tiölönkatu 35 B) ei niitä käsittele. Puh. 90-
790822 tai 790355

- Ja alokkaan nimi?

- Minä oon vaan
semmonen lätkä, kun

NUMERO I :n KIRJOITUKSET

Onni Kuuluvainen:
VÄKIVALTAINEN TIEDUSTELU
2. OSA

Erkki Joutsenkylä:
SUUREN MAAOTTELUN
PIENIN PISTEMIES

V.V.Karinto:
VIESTIKOIRA

Heikki Urpilainen:
PYRSTO AUKEAA

Martti Mela:
VAIJENNUT VARUSTUS

Aatos Pärnänen:
LAATOKAN MEREN RANTAMILLA .

Matti Kaskinen:
RYHMÄ LUODIN MUKANA

Kirloittalat vastaavat esittämastään mieliplteistä.
Käsikirloitukset on tehtävä koneella loka toiselle
riville. ilaksetut käsiklrloltukset la valokuvat iää-
vät lehden omalsuudeksi, muut palautetaan valn
ios pyyntö la postlmaksu on tullut yhden vuoden
sasällä.
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