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Lohilahden-
Lohivaaran
maaniie

TAUNO PULLÄNEN

L

PartiorctIi
Uitsataipaloeseen ia Pirttimäelle
ELETTIIN armon vuorra, 1942. Oli asemasodan aikaa,
toisinaan hiljaisempaa, toisinaan taas kiivaasti tapellen
Kiestingin suunnalla. Palvelin silloin JR 12:n II patal-

ioonan 6. komppanian I-joukkueessa pikakivääriampu-
jana. Olimme sinä talvena koko talven partioporukkana
ja samalla rykmenttimme reservinä. Kuljimme partios-
sa milloin pienemmällä, milloin taas isommalla poru-
kalla melkein joka päivä. Oli.nme majoitruneet Lohi-
lahden ja Lohivaaran välisen maantien varressa oleviin
korsuihimme. Olin vuorolomalla ja rulin sieltä 9. päi-
vä maaliskuuta. Kun aloin lähestyä korsualuettamme,
katselin ihmeissäni sitä rouhua, mikä siellä oli. Toiset
maalasivat suksiaan, toiset taas täyttivät lippaita kone-
pistooleihin ja kaikkilla näytti olevan kova kiire. Heti
tunsin sisälläni outoa aavistusta, errä ny[ on jotain ou-
toa tekeillä. Sehän selvisikin kun avasin korsun oven.

Joukkueemme varajohtaja, kersantti Pentti Kaihua sa-
noi, ertä on kysymyksessä pitempi retki ja lähtö tapah-
tuu 11. päivän iltana heti kun alkaa hämärtää.

Koitti mainittu maaliskuun 11. päivän ilta. Tarkis-
timme vielä, että kaikki on varmasti kunnossa. Ja kun
ilta alkoi pimetä, alkoi partiomme kokoontua lähtöä
varten. Siihen kuului mainittu 6. komppania kokonai-
suudessaan, rykmentin ja pataljoonan jaakarijouk-

kueet, pioneereja, viestimiehiä radioineen. Koko partio
kasitti kaikkiaan noin 350 hyvin aseistettua miestä.
Oli se !uhlavan näköistä porukkaa, kun lähdimme liik-
keelle. Kaikilla oli vitivalkoiset lumipuvut päällä ja

melkein joka toisella miehellä konepistooli rinnan
päällä.

Ohitimme omat kenttävartioasemat. Silloin oli jo
melko pimeää. Osasro siirtyi parijonoon ja matkamme
alkoi kohti itdä ja samalla kohti tuntemattomia seik-
kailuja. Hiihro jatkui useita tunteja "ei kenenkään
maalla". Oli jo aamuyö 12. påivä maaliskuuta, kun
asetuimme tauolle ja teen keittoon. Siinä ruokailimme
ja taas lähdimme hiihtämään. Aina muutaman hiihto-
kilometrin jälkeen muutti uusi ryhmä eteen ja sitä jat-
kui tunnista tuntiin. Takanamme seurasi kymmenkun-
ra hevostakin ammuskuormineen ja ahkioineen.

Oli kova pakkanen, ehkä 30 asterra, aamu alkoi sa-

rastaa kuulakkaana maaliskuun pakkasaamuna. Alkoi
kuulua kuiskeita, että olemme menossa Vitsataipaleen
kylään, ensimmäisenä tehtävänämme on polttaa mai-
nittu kylä ja tuhota siellä mahdollisesti olevat viholli-
set. Matka jatkui väliin hiihtden ja taas välillä taukoja
pitäen. Olimme taivaltaneet ehkä 20-25 kilometriä.
Siinä täydensimme varastomme. ja hevoset jäivät siihen
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aiajineen pienen varmistusosaston kanssa. Oli jo ilta-
puoli päivästä, siis 12. maaliskuuta, kun hiihtelimme
kohti ensimmäistä tavoirettamme. Alkoi hämärtää,
olin silloin toisen jonon keulassa tunnustelijana, kun
huomasin edessäni muutamia puhelinlankoja ja auratun
maantien. Kuului pysähtymiskasky. Siinä aikamme
kuunneltuamme tuli määräys ylittää maantie ja mah-
dollisimman vähin äänin. Tiellä oli aivan hiljaista, ei
näkynyt mitään liikettä. Kuin aaveet ylittivät lumipu-
kuiset partiomme miehet hämärässä talvi-illassa maan-
tien. Tavoite oli nyt aivan lähellä. Ensimmäiset talot
alkoivat häämöttää. Partio jakaantui useihin eri ryh-
miin tehtäviänsä vamen kylän ympärillä olevan metsän
laitaan äärimmäistä hiljaisuutta noudattaen. Jokaiselle
ryhmälle määrättlin omat tehrävänsä. Meidän ryh-

Kiestingirl-Vitsataipaleen
sotatoimialue

mämme tehtäväksi jäi kylän vasemmassa laidassa ole-
van noin 10 rakennusta käsirtävän taloryhmän sytyttä-
minen tuleen. Meille oli jaertu joka miehelle polttora-
sioita. Minullakin niitä oli 2 kappaletta.

Jännitys kasvoi, mitä lähemmäksi H-hetki tuli.
Emmehän vielä tienneet, oliko kylä vihollisen miehit-
tämä vai eikö. En muista tarkalleen kelloaikaa, jolloin
hyökkäys kylään alkoi, mutta luulisin, että se oli noin
kymmenen maissa lllalla 12.3.42. Yrhdoin tuli käsky,
että nyt lähdetään. Ja samassa olikin koko partio liik-
keellä. Odotimme jännittyneinä, milloin vihollinen
avaisi tulen, mutta ihme, kylän olikin vihollinen jättä-
nyt vähän ennen meidän tuloamme. Lähestyimme en-
simmäistä taloa, mikä oli noin 60-70 metrin päässä.

Pian olimmekin sen nurkalla ja samassa polttorasia ik-
kunasta sisään. Kului muutamia sekunteja ja pian hu-
mahtikin rakennus ylnä päälnd palamaan. Mutta samal-
la huomasimme, että pian oli joka puolella kylää roi-
huavia rakennuksia toisten ryhmien sytyttäminä. Vi-
hollisesta ei näkynyt kylässä muuta kuin jäljet. Toden-
näköistä oli, että se oli saanut tulostamme jotain vihiä
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ja jåttdnyt kylän. Ainoa elävä olento, jonka kylästä ta-
voitimme, oli koira, joka sekin sai armon erdä,n jaäkä-

rin konepistoolista. Kauan ei siitä kuitenkaan ollut,
kun vihollinen oli jättänyt kylän. Eräänkin talon ta-
kassa hehkuivat vielä punaiset hiilet, kun kurkistimme
ikkunasta sisään. Ei kulunut kauan kun koko kylä roi-
husi yhtenä tulimerenä erämaan keskellä. Partio ko-
koontui kylän laitaan ja matka kohti uutta tavoitetta
alkoi. Seuraava tavoite oli noin 10 kilometrin päässä si-
jaitseva Pirttijärven kylä.

Oli aamuyö 13.3., kun saavuimme eräälle männik-
k«;iselle harjanteelle. Siihen osasto pysähtyi joksikin ai-
kaa. Partiomme johtaja, everstiluutnantti, alkoi kiika-
roida edessämme olevaa Pirttijärvenkylää, jonne oli
vielä matkaa parisen kilometriä. Tuli taas liikkeelleläh-

Vahva partio lähtee liikkeelle valkoisissa lumipuvuissaan
mukanaan hevosia ahkioineen ja kuormineen
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rö. Laskeuduimme alas mäen rinnettä, josta leviträyryi
r:s;isempaa maastoa etenemissuuntaan, ja vihdoin
,:limme jän'en rannassa. Se oli noin kilomerrin levyi-
r.ec. Srrhen p1'sähdyimme ja ryhmitys jään ylitysrävar-
re:: .:.ikoi. Kylässä ei näkynyr minkäänlaista liikertä.
-{::,-';siaan savukiehkurat muutaman talon tornista kie-
.:r'a:. ecrä kylässä täytyy olla vihollisia. Mutta kaiken
:l:;r salaperäisen hiljaisuuden takana vaani meitä vaa-
:". 1; se oli kuoleman v^ata monelle meistä. Sen saim-

=:<in pian kokea. Pakkanen kiristyi jatkuvasti ja oli
-::':-1.:kseni 40 asteen paikkeilla. Idän taivas ruskotti
'.'e:e:rkan'aisena, pahaa ennustavana. Mutta sitten tuli
--.'.:.<kävskäsky ja samassa olikin koko osasto aavall.a
:r'ellä painumassa kohti kylää. Olimme puolivälissä
'.:r'ra menossa, vielä ei näkynyt mitään tavallisuudesta

Kylä on syrytetty tuleen

poikkeavaa. Hiihdimme niin kovaa, kun vain jaloista
irti lähti. Meidän joukkueemme oli keulassa. Olimme
noin 200 metriä rannasta, 1-r1'hmä oli vieläkin lähem-
pänä vihollisrantaa. Näimme, kuinka vihollissotilaita
alkoi juosta mustanaan edessämme olevaan rantaan. Ja
hetken päästä alkoivat rannalla olevat vihollisen kone-
kiväärit kylvää kuolemaa keskellemme. Samalla kuului
yohtaiamme komento vetäyryä rakaisin rantaan. Samas-
sa olivatkin jo osaston sukser raotaa kohti. Siinä hiih-
dimme henkemme edestä, kun vihollinen vielä paransi
vauhtiamme hirveällä kk- ja pikakivääritulella. Kun
olimme lähempänä tantaa, alkoi kuulua krh:n lähtö-
lirukauksia ja kranaatteja alkoi putoilla sekaamme. Pian
olimme kuitenkin rannan metsäisessä suojassa ja siihen
heirtäydyimme asemiin. Mutta kun uskalsimme kään-
raä katseemme jäälle, näkyi vihollisen rannan edustalla
valkoisia möykkyjä, jotka olivat viimeisen taistelunsa
raisrelleita aseveljiämme, joista osa pahasti haavoittu-
neita. Kuului karmeaa valitusta. Ja vihollinen vielä tu-
lirti noita onnertomassa asemassa olevia miehiä. Siellä
makasi 52 suomalaista aavalla iärven jäällä täysin vi-

hollisen armoilla ja hirveässä pakkasessa. Kaikkein pa-
hinta oli, kun me emme voineet tehdä mitään heidän
pelastamisekseen. Tulitimme kyllä kovasti sitä ranra-
töyräällä venäläisten hallussa olevaa kyldd, murra mat-
ka oli ylipitkä jalkaväen aseille. Siinä rannalla kaatui
vielä yksi partiomme mies.

Pian tuli kasky lahteä kiertämään järveä vasemmal-
ta kyläd kohti. Lääkintämiehet ottivat kaatuneen ah-
kioonsa ja niin matka kohti kylää pitkin järvenranta-
metsikköä alkoi. Ei kulunut kauan, kun olimmekin
kylän tuntumassa, ja partio levirtäytyi ketjuun vasem-
malta suunnalta kohti kylää. Etenimme aivan metsän
laitamilla olevien talojen lähelle. Kaivoimme aseinat
lumeen ja kova tulitus kylään alkoi. Vihollinen alkoi
myös ampua joka suunraan ja pian olikin rähinä käyn-
nissä ympäri kylää. Etuoikealta järveltä kuului jatku-
vasti haavoittuneiden surkeaa valitusta. Lähimpänä
miehenä minun oikealla puolellani oli sotamies Pentti
Kiljunen, Haapaveden poikia, koko sota-ajan samoja
polkuja kulkenut mies. Melko lähellä vasemmalla puo-
lellani oli ketjussa kuusamolainen alik. Erina Kurtti,
sitkeä ja kokenur raistelija, myös Talvisodassa mukana
ollut. Hänen konepistoolinsa laukoi vihaisia sarjoia ky-
lässä juoksentelevia vihollisia kohti. En osaa tarkalleen
sanoa, kuinka kauan tätä pientä asemasotaa tässä käy-
tiin, mutta kuitenkin useita tunteja. Kun tuli irroit-
tautumiskäsky, alkoi osasro hyvässä järjestyksessä
suunnata matkansa kohti omia linjoja. Mr,rtta ennen
kuin lahdimme, heitin viimeisen silmäykseni vielä niin
kuin ehkä moni muukin toverini Pirttijärven jdålIe,
jonne iäi monra hyvää toveria, osa taistelunsa loppuun
taistelleena, ja osa vaikeasti haavoitruneena venäläisten
vangiksi.

Paluumatkamme suuntaurui eri reittiä, mistä oli
menty ja tähänkin tietysti oli aivan luonnollinen syy:
välttyäksemme mahdollisilta väijytyksiltä ja latumii-
noituksilta. Pioneerit hiihtivät jälkimmäisinä ja piti-
vät huolen siitä, että jos vihollinen yrittää seurara sa-

maa latua jäljessä, niin aina paukkuu.
Hiidimme väliin taukoja pitäen pakkasen pysyessä

vain jatkuvasti kovana. Ja se oli uusi vihollinen, joka
alkoi meitä nyt ahdistella. Ir{onelta pojalta idd.ty:,d.t
kädet ja jalat, toisilta myös kasvor. Minultakin paleltui
varpaat niin, että osa kynsiä karisi myöhemmin pois.
Niin tuli yö ja hiihto fatkui tunnista toiseen. Väsymys
alkoi olla jo niin täydellinen, että kun tuli vähänkin
pysähdystä, niin väkisten tunsi unen voirtavan. Monas-
ti piti tönäistä edellä hiihtävää toveria hereille. Oli aa-
muyö 14.J., kun saavuimme omalle kenttävarti<-rlinjal-
le. Olimme viimein turvallisesti omalla puolella, mutra
matkaa oli vielä majapaikkaan noin kolme kilometriä.
Sinne hoipuimme yksitellen ja ryhmissä, kukin viimei-
set voimansa pinnistäen. Lopulta olimmekin korsulla,
mutta niin läpiväsyneitä kahden ja puolen vuorokau-
den reissun jälkeen, että minäkin nukuin kaikki varus-
teet päällä korsun lavitsalle. Heräsin iltapäivällä. Ja
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mikä näky minua odotti: Ensin en tiennyt, oliko tämä
unta vai totta, mutta kun siinä aikansa katselin, huo-
masin, että ympärilläni olikin enimmäkseen outoja
miehiä. Vain muutamia ioukkueemme miehiä oli siellä
täällä näiden outojen seassa. Oli nimittäin tullut täy-
dennystä sillä aikaa, kun me olimme matkalla, oli nuo-
ria poikia, jotka katselivat meitä likaisia ja resuisia lu-
mipuvuissa olevia vanhoja jermuja kuin kauhulla. Siinä
meille vasta selvisi lopullisesti koko retken kammottava
totuus. Joukkueemme oli huvennut muutamaan mie-
heen, ehkä alle kymmenes mies oli jäljellä täydesrä
joukkueestamme, joka oli lähtenyt matkaan. Monta
hyvää taistelijaa oli joukostamme pois. Meiltä kaatui
joukkueemme johtajana toiminut vänrikki Hyötylänmä-

Haavoittuneita siinetään ahkioihin

ki, varajohtaja Pentti Kaibua, alik. Vain<i Saaranen

Kärsämäen poikia ja Reino Räsänen Suonenjoelta, kaik-
ki komppaniamme lähetit ja monta muura, ioiden ni-
miä en enää jaksa muistaa. Tämä kohtalokas retki vaati
kaikkiaan 53 uhria, suurin osa kaatuneina ja osa venä-
läisten lentolehtitietojen mukaan vangeiksi joutuneina,
joista yksi oli Kemistä kotoisin oleva korpraali Edvin
Rajalampi. Olen kuullut että hän olisi vankien vaih-
dossa päässyt pois Venäjältä. Nain oli taas yksi raskas

retki päättynyt näin kohtalokkaasti.

Lähetän lämpimät terveiseni kaikille tällä retkellä
mukana olleille aseveljille, jotka ovat vielä näitä riviä
lukemassa.

Toimitukselle saapunutta
kiriallisuutta:

Tohtori Ahti M. Salonen: LINJAT.
Tekiiä: "Tannerin aikana oli SDP:ssa eräänlainen harmaa

- ei torc eminenssi - mutta vähän enemmän kuin takapi-
ru. En ole tarionnut käsikirioitustani vanhoille kustantaiille.
Minulla oli peiko, että kustantaiat vaatisivat sellaisia silitte-
lyiä, muutoksia ia poistoia, joihin en olisi voinut lulkaisemi-
sen ehtona suostua."

Anna IIIATIA HEINäKAri: ENTINEN LOTTA KERTOO.
Lääkintälotan päiväkiria kertoo totuuden lottien isänmaalli-
sesta ja uhrautuvasta työstä vastapainoksi Paavo Rintalan
ja Annikki Kariniemen esittämille törkeyksille omissa kirioi-
tuksissaan.

Jaakko Okker: SANOMATTAKIN ON SELVIIÄ
"Anti-pakinoiden" aihepiiri on laaia: sisäpolitiikan ihmeelli-
syydet ja ulkopolitiikan ihmeetlisyydet, maailmannäyttämö
Vietnamista aina Espoon Dipolin ETYK-valmisteluihin.
Paasikiven-Kekkosen linjaa sovelletaan lähi-idässäkin.
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VILHO MANNINEN

RAJAJAAKARI Pöyhönen tuli illalla 29.11.39 pas-
sintarkastusmatkalle Kakon ja Torvolan kanssa. He tu-
livat keskuspoliisista Venäjältä päin saapuvaa matkus-
tajajanaa vastaan Rajajoen sillalle, jolloin ulkomaalaisia
matkusti Suomeen Moskovasra.

Juna pysähtyi keskelle siltaa, siitä laskeutui eräs
neuvostovenäläinen punaupseeri. Hän tuli lähellä ole-
valta Pöyhöseltä kysymään röyhkeästi: 

- 
Tuleekos

teiltä mitään siitä vankien vaihdosta, ja mind päivänä
se tapahtuu? Upseeri tarkoitti muutamaa päivää aikai-
semmin Suomen puolelle karannutra venäläistä sota-
koulun oppilasta, joka oli joutunut Rajajoella suoma-
laisten kiinniottamaksi ja oli sen jälkeen kuljetettu Vii-
purin keskusvankilaan. Venäläinen sanoi antavansa ti-
lalle muutaman suomalaisen.

Pöyhönen sanoi puna upseerille:

- Odottakaa hetkinen! Minä menen puhelimella
kysymään asiaa. Pöyhönen tiedusteli puhelimitse asiaa
ja sai yhdeyden raja-asiamies ev. Inkalaan, ioka pyysi il-
moittamaan venäläisille: Huomena kello 14.00 luovu-
tetaan Venäjältä tulevia miehiä vastaan kaksi venäläis-
tä vankia Rajajoen sillalla.

Ja juna sai jatkaa matkaa kohti Viipuria. Jo illalla
haki Pöyhönen vaihdettavat venäläiser miehet vanki-
lasta huostaansa, jotta ne ennättäisivät seuraavaoa aa-
muna rajalle lähtevään junaan.

Aamulla lähti Pöyhönen vankeineen kohti ruiaa. Sa-
maan junaan oli tullut myös pari venäläistä insinööriä
Turun laivatelakalta, jossa he olivat asioineet. Vieraat
olivat palaamassa Venäjälle, olivat ehkä erehtyneet päi-
västä, kun matkalla kävi niin kuin kavi. -Pöyhönen kävi hetkea ennen lähtöä junanlähettäjän

puheilla, jolloin lähettäjä ilmoitti hänelle, etrd rajalla
on taas sota. Samoin: Säiniöllä Junanlähettäjä il-
moitti raialla olleen hulinaa, ainakin 2 tuntia ovat tykit
jyskäneet.

Mihin nyt jouwutaa, voe helevetti sentään! Siellä ku
on täös sora. Murta kuitenkin mentiin pari asemaväliä
eteenpäin. Ja niin tultiin Perkjärvelle, siellä nousi
mm. junaan pari lottaa.

- 
Ei hitolla, sanoi Pöyhönen, siellä on sota ja huli-

na piällä!
Evakkoja ja muita matkustajia oli kertynyt matkan

aikana asemilta junaan jalisää oli tulossa. Viimein juna
saapui Kanneljärvelle, jossa edelleen tohistiin, että "so-

ra on käönnissä ja täös hulina piällä"
Kanneljärvelrä lähdeträessä Pöyhönen tarkasti passit

ja matktistusluvat. Hän otti venäläisiltä insinööreiltä
passit kaiken varalta omiin taskuihinsa, jos matkan ai-
kana jotain yllättåvdd sattuisi. Yhä eteenpäin mentäes-
sä lensi junaa vastaan 3 venaldistä pommikonetra, ne
lensivät radan suunnassa Viipuria kohti ja pudottivat
mennessään yhden pommin, mikä ei kuitenkaan osu-
nut junaan.

Päästyään Raivolan asemalle Ville tuumi:

- 
Mihin helvettiin minä tuon venäläisen sotilaskar-

kurin lähetän ja siunaili itsekseen.

Junanlähettäjä sanoi Raivolassa Pöyhöselle:

- 
Kaikkien junien on pyörrettdvä tdäkd takasin

Viipuria kohti. Raivqf an asemalla pöydär ja kalustor oli
heitetty nurin ja osa'tavaroista oli sikin sokin siellä
tddlld,. Pöyhönen sanoi junassa keskuspoliisin miehille:

- 
Vahtikaa te vankeja, minä soitan raja-asiamiehel-

le. Soittaminen oli vaikeata, sillä kesti ainakin 10 mi-



nuttia, ennen kun hän sai ev. Inkalalta vastauksen.
Pöyhönen ilmoitti olevansa Raivolassa vankeineen.
Hän sai käskyn, että junan on pyörrettävä takasin Vii-
puriin. "Mutta mitä minä teen näille vangeille"? kysyi
Pöyhönen.

- 
Viekaa ne takasin keskusvankilaan, vastasi Inka-

la.

- Hyvä on kuulemiin'sanoi Pöyhönen.
Hän lähti kauppaan ostamaan itselleen evästä, hän

huomasi samalla, että asemalla oli kolme muutakin ju-
naa, jotka olivat lähdössä Viipuriin. Pöyhönen kehoitti
venäläisiä insinöörejä matkustamaan Helsinkiin eikä

1dåmädn Viipuriin, sillä koska hyvänsä voi alkaa pom-
mitus.

Vankeja saattavat etsivät kysyivät Villeltä:

- 
Koska me saadaan vankienkuljetuksesta makset-

tavat päivärahat?

- Kyllä teille rahat maksetaan, kun viette vangit
takasin keskusvankilaan, selitti Pöyhönen.

Juna lähti paluumatkalle Viipuriin, ja vain hetkistä
myöhemmin rautatien suunnassa lensi 6 vihollisen
pommikonetta. Juna kerittiin pysäyttää, ja matkusta-
jat juoksivat junasta metsään.
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Pöyhönen käveli vaunusta vaunuun ja auttoi järjes-

ryksen pidossa. Häntä sieppasi kovasti, kun punasota-
koulun oppilaalla oli piikkihattu päässään ja sotilaspu-
ku yllään. Eräät matkustajat paheksuivat sitä ja mala-
sivat, että mitä sitä tässä enää kuletat, pane piä rata-
kiskon piälle'

- Aihetta olisi ollutkin, sillä Neuvostovenäjä oli
aloittanut sodan Suomea vastaan muutamaa tuntia ai-
kaisemmin. Ei ihme, jos suomalaisten veri kiehahti
bolseviikin kamppeita kantavaa miestä katsellessaan.

- 
Pöyhönen vastasi huomautuksiin:

- Ensin asia tutkitaan ja sitten vasta hutkitaan ja
jatkoi rauhallisena tehtäviään.

Illan lähestyessä juna ennätti Raivolasta Viipuriin
saakka. Siellä Pöyhönen antoi insinööreille diplomaat-
tipassinsa ja kehoitti heitä ensin menemään asemara-

Raialoen asema ennen sodan tuhoia

vintolaan syömään ja sitten jatkamaan matkaa Helsin-
kiin. Herrat eivät kuitenkaan tohtineet mennä ravinto-
laan, sillä siellä oli suomalaisia sotilaira, ia he pelkäsi-
vät paljastavansa kansallisuutensa.

Pöyhönen seuraili asemalla niin kauan, että keskus-
vankilan vanijat ennättivät kulietraa vangit vankilaan
ja venäläiset herrat lähtivät seuraar-alla junalla kohti
Helsinkiä. Näin oli kulunut Pöyhösen Villeltä juna-
partiossa talvisodan ensimmäinen päir'ä ja samalla vii-
meinen kerta junapartiossa.

Insinöörien häipyessä näköpiiristä Pöyhönen lähti
samana iltana kaupungille hakemaan itselleen yöpymis-
paikkaa. Hän tapasi erään kadun kulmassa rajajiäkäri
Pönniön Åntin ja pyysi häntä omaan yksikkciönsä Te-
ri joelle.

He lähtivät lomilta tulevien miesten kokoontumis-
keskukseen, joka oli Tervaniemen kasarmilla, siellä he

söivät ja asettuivat levolle. Edellisenä iltana heitä ei ol-
lut paikalla kuin neljä miestä, mutta jo aamuun men-
nessä perhe oli kasvanut i80 mieheen. Heistä ei ku-
kaan tietänyt aikaisemmin, errä sota oli vasta päivän
ikäinen, jotta olisivat jo edelliseksi illaksi kerinnyt tul-
la lomalta. Joukossa ei kuitenkaan ollut samaan yksik-



köön kuuluvia muita kuin Ville ja Antti.
Åamusaikat juotuaan he lähtivät asemalle kysele-

mään junien lähtöjä rajalle päin. Niistä he eivät kui-
tenkaan saaneet heti tietoja, jolloin komendantti ke-
hoirti heitä jäämädn asemalle, koska sielläkin tarvittiin
miehiä eri tehtävissä.

Käsky ei kuitenkaan tyydyttänyt heitä, ja Pöyhönen
sanoi Åntille' 

- Lähdetään kävelemään. Kai rajalle
päin menee autojakin, joilla voi jatkaa matkantekoa.

Nämä tanakat ja tasaluontoiset kaverukset, jotka oli-
sar saman komppanian poikia lähtivät kävelemään Säi-
niön asemalle päin. Menomatkan alussa sattui lyhytai-
kainen ilmahälytyskin, jolloin katujen varrella olleet
poliisit kehoittivat ihmisiä menemään pommisuojiin,
jorka sillä kohtaa olivat enimmäkseen avonaisia hauto-

ia. Kaupungissa oli vielä paljon asukkaita. Hälytyksen
mentyä ohi Ville ei enää löytänyt kaveriaan Anttia
mistään, joten hän lähti yksin jatkamaan matkaa Säi-
niölle päin.

Säiniön luona Ville huomasi maantien vieressä myy-
mäläkioskin, jossa oli järjestetry kahvitarjoilua ohikul-
kijoille. Kahvi maksoi 50 penniä kupilta pullan kanssa.
Ennen kuin Pöyhönen ehti juoda kahviaan Pönniön
Anttikin ilmestyi jostakin kioskille. Ville sanoi Antil-
le:

- Terve mieheen! Minä aivan luulin, ettei sinusta
ollutkaan lähtijäksi, jolloin Antti vastasi:

- Niin taisin minäkin uskoa sinusta, kun sekosit
aamulla näkyvistäni hälytyksen alkana.

Juotuaan kahvit, he tutkivat aseman ympäristöä ja
löysivät aseman takaa erään joukko-osaston esikunnan,
josta he saivat ruokaa syödäkseen. Esikunnassa oli myös

Jdäkäripatal joonan luutnantti Teri joelta, joka sanoi
Iähtevänsä samaan matkaan. Kun he eivät vieläkään
saaneet autokyytiä, niin Pöyhönen ehdotti matkan iat-
kamista jalkaisin. Hetken kuluttua luutnantti hävisi
heidän seurastaan. Toiset arvelivat hänen jääneen tien
oheen odottelemaan autokuljetusta, vai olisiko luut-
nantti ollut vihollisen agentti, jotkut myös epäilivät.
Puolen tunnin kävelyn jälkeen kaverukset kuulivat
kuorma-auton jyrräämistä. Auton saavuttua kohdalle,
he pysäyttivät sen. Auto oli menossa linjoille hakemaan
alasammuttua viholliskonerta prikaatin esikuntaan, jo-
ten siinä oli kyllä tilaa heille. Pönniö ilmoitti auton-
kuljettajalle, mihin he olivat menossa. Heidän yksik-
könsä oli mahdollisesti Uudellakirkolla. Ja niin auto
lähri fa miehet sen mukana. He poistuivat autosta
Vammelioen luona, sillä silta oli räjäytetty eteläpuolel-
la.

Jonkin matkaa käveltyään he kohtasivat ensimmäi-
sen kerran oman komppanian nelimiehisen partion, io-
ka oli varmistamassa tien suuntaan.

Kumppanukset kysyivät partiomiehiltä rintamauu-
tisia. Joku selitti, että illalla oli nähty aseellisen mie-
hen tulevan linjoilta, mutta he olivat ampuneet hänet
vakoili jana ojanpenkalle.

Kuultuaan uutiset kumppanukset lähtivät oman
osastonsa huoltoportaaseen, josta he saivat lisävarustei-
ta ja aseistusta pistooliensa lisäksi. Heistä muodostet-
tiin nelimiehinen partio ja heille määrättiin tehtävä ja

partiolohko. Heidän oli määrä ampua lohkoltaan kai-
kenlainen karja, ja pantava talot palamaan, sikäli kuin
se oli mahdollista.

Saatuaan komennuksensa Pöyhös-partio alkoi edetä
kävellen Vammeljoelle saakka, he ryömivät joen yli,
sillä jää oli heikkoa. Joen töyräältä he jatkoivat varo-
vasti kävelyään peltojen reunoja ja ojien varsia myöten,
ensin lähitaloihin joista jo asukkaat olivat poistuneet.

Ensimmäisessä talossa he tapasivat haukkuvan koi-
ran, ja partio meni navettaan ja ampui siellä olevat eläi-
met. Eteenpäin marssiessaan he huomasivat erään tien
risteyksessä sekatavarakaupan jonka tavarat olivat jdä-

Rajaioen vartiotupa

neet evakuoimatta. Siekailematta partiomiehet keräsi-
vät karamellejä, ja tupakkaa taskuihinsa.

Kerätessään tavaraa he kuulivat etäisestä metsästä
ampumista. Toinen tiedustelupartio oli saanut lyhyen
kosketuksen vihollispartioon ja karkoittanut sen tois-
taiseksi. Kaupan edessä oleva tienristeys oli Pöyhös-
partion uloin toiminta raja, joka oli sille pääsijoitus-
paikalla määrätty.

Pöyhös-partio löysi kaupan pihalta henkilöauton,
johon eräs kaveri piilotti käsikranatin ja sijoitti narun-
pätkän näkymättömiin auton oveen. Miehet arvelivat
vihollisen tempaisevan oven auki, jolloin kranatti rä-
jähtäisi heti. Tempusta syntyi monta naurua miesten
kesken. Partio otti kaupasta uudet polkupyörät jokai-
selle ja jatkoi niillä matkaansa.

Tuhoamispartio Pöyhönen sytytteli taloja kylästä
kylään. Kuitenkin se ensin ampui eläimet joko ulkona
tai navetoissa. Joku kaveri lausahti: - Mites me oikein
uskalletaan saapua takasin omien luo, jos ne vaekka
luulee meitä vihollisiksi, kun näkevät meidän liikku-
van myt polkupyörillä. - Eivät ne sentään niin höl-
möjä ole, ja onhan nyt selvä päiväkin. Kyllä ne näke-
vät, että omia tässä ollaan, koska talot palavat ja savua-
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Kannaksella palaa

vat, ja sitä mukaa he näkevät meidän lähestyvän pääsi-
joituspaikkaa. Ei vihollinen näitä tässä vaiheessa polt-
taisi jo omien majoitusvaikeuksienkaan vuoksi. 

- 
Rys-

sät koettavat hinnalla millä hyvänsä saada talot hal-
tuunsa ehjinä talvimajoitustaan varten, jotta voivat
edetä Viipuria kohti, mutra sitä iloa emme tule heille
sallimaan, vastasi Pöyhönen.

Partio Pöyhönen saapui lopulta aamuiselle lähtöpai-
kalle. Vakoilijaksi epäilty mies oli edelleen ojar.par:aal-
la rötköllään. Siinä tuli samalla mieleen sodan sääli-
mätön ja julma leikki. He kohtasivat tulomatkalla
oman sivusrapartion, joka kertoi partioita kaikkiaan
olevan neljä. Samainen partio kertoi aikaisemmin aa-
mupäivällä kosketuksestaan viholliseen, jonka partio-
ryhmästä he kaatoivat 2 vaojaa ja roiset vihollisista pa-
kenivat tulituksen aikana. Pöyhös-partion miehet sai-
vat myöskin tietää oman rajakomppaniansa sijoituspai-
kan, joka oli 2l kilometriä partion lähtöpaikalta poh-
joiseen. Partion tuli tehtävänsä suoritettuaan vetäytyä
sinne vielä iltaan mennessä. Varmisrusosaston päällik-
könä toimi vääpeli ja komppanian päällikkönä kaptee-
ni Paloheimo.

Tiedot saatuaan partio lähti pyörineen liikkeelle.
Polkupyörät osoittauruivat hankaliksi välineiksi, sillä
maassa oli jo paljon lunta. Viimein partiomiehet kyl-
lästyivät pyöriinsä ja iskivät ne kappaleiksi puiden
runkoia vasten, etrei niistä yksikään jäisi vihollisille
hyödyksi. Sen jälkeen matkanteko alkoi käydä helpom-
min.

Taivallettuaan noin 8 kilomerriä, partio kohtasi
erään tien risteyksessä yksinäisen vartiomiehen, joka
neuvoi sille oikean suunnan. Hän sanoi tulevansa itse
vasra myöhemmin, koska viimeinen partio on vielä saa-

Pumatta.

Partio kohtasi 12 miehisen oman ratsupartion, joka
oli suojaamassa sen lohkon sivustaa. Se neuvoi vetäyty-
välle partiolle polun ja eräs ratsupartiomies lähti heitä
saattamaan jonkin matkaa. Siitä oli Summa-linjalle
matkaa vielä 6 kilometriä ja sinne sijoitettuun komp-
paniaan oli partio mdärdtty. Komppanian tuli viivyttää
vihollisia.

Pöyhösellä oli mm. pari hyökkäysvaunun tuhoami-
seksi tarkoitettua kiekkomiinaa, joita hän roikotti lan-
kalenkeistä mukanaan. Sartumalta hänen ohitseen ajoi
eräs huoltomies'hevosella, ja Pö.vhönen pyysi hevos-
miestä ottamaan häneltä loppumatkaksi miinat rekeen-
sä. Hevosmies ei kuitenkaan uskaltanut ottaa niitä m,,r-

kaansa, sillä pelkäsi niiden räjähtävän, vaikka Pöyhö-
nen näyttikin miehelle miinojen erillisiä sydyttimiä.
Mies vain viuhoi piiskalla hevostaan ja sadatteli ajaes-

saan.

Kymmenisen minuuttia marssitruaan, miehet näki-
vät etäällä metsän laidassa talorivin, mutta se osoittau-
tuikin jonkinlaiseksi näköharhaksi. Pian kuitenkin he
saapuivat oman osastonsa pääsijoituspaikkaan, jossa he
saivat levätä raskaan taivalluksen jälkeen, sillä edessä

olivar kovat sodan kuukaudet Kannaksella.

Vartiomies rajalla



VUOROTYUTÄ

SYVÄRIN luostarissa majailivat 5.D:n lääkintä-
muodostelmat lähes koko Jatkosodan ajan. Siellä
oli myös Lääk.tsto/5.DE. Eräänä ikana oli kai
nautitru "annosviinoja", niin että divisioonan lää-
käri, lääk.maiuri Pentti Saloranta sai aiheen huo-
maurraa toimistoupseerilleen, luutnantti E. Pal-
muselle, että minä kirjoitankin tänään sotapäivä-
kirjaan, että toimistoupseeri oli eilen päissään.
Palmunen vastasi, että se sopii, minä kirjoitan
sitten huomenna, että divisioonan lääkäri oli tä-
nän selväne, 

- Molemmat kirjoitukset jäivät
kirioittamatta.

Heti rauhan tultua v. 1940 Pöyhönen oli lähellä Ta-
lin asemaa eräässä myllynotkelmassa, jossa virtasi pieni
puro, sen takana etelän puolella kohosi metsäinen mä-
ki. Suomalaiset olivat laittaneet pitkan puun tien poik-
ki jonka läheisyyteen tulvi venäläisiä panssarivaunujen
miehistöä ja upseereja Suomen puolelle 

- Puomin luo-
na vaihdettiin merkkejä ja pikkutavaroita sekä puukko-
ja. Venäläisillä upseereilla oli paljon sileitä suomalaisia
seteleitä. He antoivar jopa 500 markkaa suomalaisesta
tuppipuukosta.

Suomalaisten taholta oli huomautettu, että on syytä
tarkastaa, olivatko setelit väärennettyjä. Arvelujen mu-
kaan venäläiset olivat varanneet suomalaista rahaa itsel-
leen enemmänkin, koska luulivat saavansa koko maan
haltuunsa. Silloin he olisivat saaneet ostaa mielin mää-
rin saatavissa olevia tavaroita. Nämä rahajutut eivät
kuitenkaan sujuneet suunnitelmien mukaisesti, sillä
suurin alue maasta jäi vielä suomalaisten omiin käsiin.

Pöyhönen tavattiin ,myöhemmin mm. Rajakomis-
sionin uusissa rajatöissä Kannaksella. Siellä hän puhui
komission herroille:

- Eiköhän näitä linjalankoja saisi vetää peltojen
eteläpuolille siksi aikar, kun oikea lopullinen rajalinja
on merkitty, sillä karjalaiset tahtoisivat vielä syöttää ja
korjata heinät ja elot pelloiltaan, kun juuri on käsillä se

aika ja lopullisen rajalinjan hakkuu tapahtuu vasta syk-
syllä.

Kuultuaan asian, komission herrat suostuivat Pöy-
hösen toivomukseen, ja niin langat vedettiin eteläisille
reunoille peltoja. Vilielijät saivat korjata satonsa ennen
lopullista rajalinjan rakentamista.

Näin päätän kertomukseni Pöyhösen vaiheista. Hän
oli edellisen kirjani eräs unohtumaton rajan henkilöis-
tä. Hän koki monia vaiheita raja-aikaisina vuosinaan
Kannaksella ja muualla. Ennätti olla eläkkeelläkin
muutamia ehtoovuosiaan, vaan on nyt siirtynyt ikuisen
rajan tuolle puolen. Muistoasi kunnioittaen.

Viileän pehmeä HEGA partabalsami
ei kirvele kuivalla eikä arallakaan iholla.
Tämä johtuu Hegabalsamin sisältämistä aidoisk
luonnonuutteista, glyseri inistii ia mahdolli-
simman alhaisesta spriipitoisuudesta.
Tuoksu on raikas ja tyylikkään yksinkertainen.
Arka iho tai ei -

Hega on balsamia p$lclle.
GAHNS VALKOINEN RISTI Helsinki
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Havumajoja
Kuhmossa

vastaamme kivääritulta, jolloin vierelläni hiihtänyt
Ansu Puurula haavoittui. Vetäydyimme hieman suoiai-
sempaan paikkaan, jossa hänen haavansa sidottiin.

Koska vihollinen oli pientä mäntyä ja kuusta kasva-

van, noin 200 metrin levyisen nevan takana, jouk-
kueemme varaiohtaia ja meidän ryhmänjohtaiamme
Ar.vi Neoala päättivät, että Nevala lähtee ryhmänsä
kanssa kiertämään nevan vasemmalta puolen metsän
suoiassa iskeäkseen vasemmalla sivustalla vihollisen
kylkeen. Rajamiesjoukkue ahdistaisi samaan aikaan oi-
kealta joukkueemme muiden miesten yhdessä yhden
ruiavartioryhmän kanssa hyökätessä edestäpäin. Nyt il-
moitti kuitenkin erås rajavaniomies, että hänen lähet-
tyvillään on paikka, josta näkee hp'in vihollisen liikeh-
timisen asemissaan. Hän pyysi pikakivääriä. Sovimme,
että minä pikakiväärini kanssa asetun sinne asemaan.

Saavuttuani paikalle totesin sen erittäin edulliseksi
pikakivääriasemaksi. Siinä oli mm. hyvän rintasuoian
tarjoama kumpare, jonka kohdalla oli ikään kuin ha-
kattu linja toisella puolella nevaa. Tämän linjan pääs-

sä, vain parinsadan metrin etäisyydellä, kyykki vihol-
lismiehiä. Rajavartiomies jäi minulle ampujan apulai-
seksi ja niinpä annoin pikakiväärini laulaa. Patruunia
minulla oli vain ns. rautainen aonos, noin kuusi lipas-
ta. Tämän takia ioutui apulaiseni täyttämään lippaita
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PAAASIASSA Reisjärven miehistä muodostettu
komppania, päällikkönään Ossi Elohas, oli Kuhmon
rintamalla. Joukkue, johon kirjoittaja kuului, oli ollut
asemissa Luenlahden rintamalohkolla Saunajärven
suunnalla. Tehtävänämme oli antaa sivustatukea toisen
joukkueen hyökätessä vihollisen asemia vastaan. Kun
tämä yritys epäonnistui palasimme komppaniamme
varsinaiselle puolustuslohkolle. Joukkueemme varajoh-
taiao Aate Leppälän kaaduttua Luenlahden hyökkäys-
yriryksessä hänen tilalleen tuli Kalle LepPälä.

Oli helmikuinen pakkaspäivä kun hiihtelimme
joukkueemme varajohtaja Leppälän johdolla pitkin
huoltotietä etulinjasta poispäin. Jonkun matkaa hiih-
dettyämme kohtasimme ryhmän rajavartiomiehiä, iot-
ka kertoivat vihollisen katkaisseen huoltotien ja olevan-
sa juuri tuhoamassa tätä partiota. Joukkueemme vara-
johtajan käskystä levittäydyimme ketjuun ja etenimme
yhdessä rajamiesten kanssa. Jonkun matkaa kuljet-
tuamme näin edessä olevan mäkinyppylän rinteellä vi-
hollisen vartiomiehen, ja koska sodan laki on julma,
tappaa tai tulla itse tapetuksi, tuli minun osalleni to-
teuttaa tätä lakia käytännössä. Suuntasin pikakiväärini
vihollista kohti ja laskin luotisarjan. Vihollisen vartio-
miehestä tuli hiljainen tähtitarhojen vartiomies. Edet-
tyämme jonkin matkaa vartiomiesvainajan ohi saimme
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omilla patruunoillaan, kunnes nekin loppuivat. Nyt
hän lähti hakemaan niitä taempana asemissa olevilta
miehiltä, ja rohkeasti liikkuen piti minulle "ammus-
huoltoa" yllä jatkuvasti. Siinä hänellä kyllä olikin
hommaa tarpeeksi ruokkiessaan ahnasta pikakivääriä.

Yihollisen asemat siiaitsivat molemmin puolin am-
pumalinjaani, joten he liikehtiessään joutuivat ylittä-
maän sen tämän tästä. Usein he erehtyivät silloin tui-
iorramaan pikakivääriäni liian pitkään, jolloin monet
saivar siltä viimeiset terveiset. Kuulakkaaseen pakkasil-
maan kohoava, vihollisten verestä aiheutunut höyry
osoitti, ettei tuli ollut mennyt hukkaan.

Näin vihollista tulittaessani putosi pikakivääristä li-
pas. Kun kumarruin sitä ottamaan, kuului läheltä lau-
kaus ja samalla sain kasvoilleni lumiryöpyn. Apulaiseni
kysymykseen: "Mihin sinua sattui?" voin kuitenkin
vastata, että se meni ohi. Ihmeelliseltä se tuntui, sillä
kohdalleni lumeen syntyi luodin piirtämä ura. Pyyh-
käistyäni lumen kasvoiltani otin nopeasti luodin urasta
suunnan ja arvioin vihollisen olinpaikan sekä päästin
kolme lipasta sarjatulta. Toista laukausta ei siltä suun-
nalta enää kuulunut.

Nevalan ryhmän lähdettyä suorittamaan sivustalii-
kettään vasemmalta, katkesi yhteys häneen. Nyt sitä

ryhdyttiin pitämään huutamalla, ettei luotisuihkuni
osuisi omiin. Jonkin ajan kuluttua Nevala kuitenkin il-
moitti, ettei hän enä pääse eteenpäin. Jouduttuani
näin sattumaka ja tahtomattani tilapäisesti johtaiaksi,
vaadin oikealla olevia rajavartiomiehiä, että heidän oli
nyt kaikin keinoin pyrittävä eteenpäin ja annoin heille
tulitukea.

Jonkin aikaa edettyään antoi rajavartiomiesten joh-
taja meille kaskyn lähteä liikkeelle. Oli pyrittävä ket-
jussa nevan yli. Joukkueemme varaiohtajan lähtiessä
saattamaarr vasemmalta, metsän kaurta, lähdin paikalla
olevien oman joukkueeni miesten ja yhden nlavartio-
ryhmän kera ylittämään nevaa, jos kohta yritys näytti
vaaralliselta 

- samaa mieltä oli muuten myös fouk-

{§,{",f'^r
t;

kueemme varajohtaia, joka oli erinomaisen varovainen

ia harkitseva mies -. Käskyn oli antanut rajavartio-
miesten päällikkö, ja katsoin näin ollen, että kun hän
oli koko operaation johtaja, kaskya piti totella.

Låhdimme liikkeelle! Päästyämme jonkin matkaa
eteenpäin näimme pienen kuusen juurella kuolleena
makaavan vihollismiehen. Hän oli juuri se, joka oli lä-
hettänyt luodin minun pääni menoksi. Näimme myös
erään miehen hiihtävän asemistaan poispäin, mutta
koska hänen menosuunnassaan piti Nevalan olla ryhmi-
neen, emme puuttuneet asiaan, ettemme olisi tulitta-
neet omiamme.

Varuillamme ollen etenimme nevan yli kohtaamatta
mitään vastarintaa. Rajamiehet sitävastoin saivat tulta,
mutta railakkaan johtajansa kanssa he tekivät lopun
kaikesta vastarinnasta.

L?ihellä vihollisasemia oli vanha metsämiesten teke-
mä laavu, jossa makasi kuollut, suomalaisiin saappai-
siin sonnustautunut vihollismies. Oliko tämä kenties
suomalainen? Minulla ei ollut tilaisuutta sitä tutkia,
mutta kenties rajamiehet myöhemmin selvittivät asian.
Ampumasuunta miehellä oli minun pikakivääriase-
maani päin, ehkäpä hänelläkin oli tarkoitus tehdä sel-
vää tuosta kiusallisesti huutavasta pk.ampujasta.

Kohta saapui paikalle myös joukkueen varajohtaja.
Hän kertoi joutuneensa vastakkain vihollismiehen
kanssa, mutta tehneensä tästä lopun. Mies oli ollut ar-
voltaan luutnantti. Kaikesta päättäen tämä oli siis ol-
lut se näkemämme mies ja todennäköisesti partion joh-
taja, joka oli säilynyt hengissä tässä tulitaistelussa ja
yrittänyt viime hetkessä pelastautua pakenemalla.

Näin päättyi tämän, linjojemme taakse tunkeutu-
neen partion matka sen saamatta mitään aikaan. Mikäli
se sen sijaan olisi päässyt toimimaan, olisi se voinut
saada aikaan melkoista vahinkoa ja hämminkiä. Olihan
sen vahvuus useita kymmeniä miehiä, jotka oli varus-
tettu autom aatti - ia puoliautomaattiaseilla.

Vihollinen
näk)ryissä

-f
I

t?

lb
\

.&

lfi"ff

43



l.

KOLONNA on ratsailla. Ei se ole mikään uljas ratsu-
väkieskadroona, onhan vain toiselle paikkakunnalle
muuttoa tekevä jalkaväkipataljoonan kuormastokolon-
na. Kelirikko teki niin pahat tepposet, että aioneuvot
oli pakko jättää Ruokolahden kirkolle, siitä tämä ylevä
ratsuloukko sai syntynsä.

Edellä ratsastaa pari patalioonan lähettiä. Heillä on
oikein satulat allaan. Toisilla ei sellaisia komeuksia ole,
on vain asetettu viltti alle pehmukkeeksi ja tehty se-

tolkkaremmeistä jalustimet. Ja näin mennään nyt noin
60 km:n päässä sijaitsevaa Puumalaa kohden.

Edessä ratsastavat satulamiehet pitävät yllä lujaa
vauhtia heti alusta lähtien. Liiankin kovaa, sillä hevo-
set ovat heikosti ruokittuja ja niiden kestävyys kyseen-
alainen. Kuukauden ajan on rehua ollut niukasti kun
heinät loppuivat ja nyt olisivat hevosparoille makeita
kauran pahnatkin, joita niitäkin oli pakko säännöstel-
lä. Kaurakappa päivää kohti piti ne sentään vielä ja-
loillaan. Mutta Ruokolahden kunnalliskodin luona ole-
vat rykmentin hevoset olivat nälissään järsineet män-
nytkin niin korkealle kuin yltivät.

lao ja tarjoaa nyt sitä. Hevonen ottaa sen kyllä ham-
paittensa väliin, mutta pudottaa kohta maahan.

- Nyt on paha merrassa, tuumii Paavo. - Liikaa
oli se vauhti Pekalle, jota koko kevättalven päätautikin
vaivasi. Sekin on sitä osaltaan heikontanut. Mutta an-
nahan olla kun taas lähdetään liikkeelle.

Oltiin pidetty taukoa ehkä tunnin verran kun kuu-
luu käsky 'valmistautukaa". Mieher päästelevät ajok-
kejaan ja hyppäävät ratsaille. Paavo ei kuitenkaan pidä
kiirettä, hän on vielä jotain tekevinään kun etupää
lähtee liikkeelle. Silloin hänkin taluttaa hevosensa tiel-
le. Toiset jo ehtivät sivuuttaa hänet, kun Paavo heittää
ohjat hevosensa kaulalle ja alkaa jutella sille: 'Nyt
meillä ei ole mitään kiirettä, Pekka. Nyt kävellään."
Hän alkaa kävellä hevosen rinnalla ja juttelee sille niin
kuin ainakin kaverille:

- Menkööt, ajakoot hevosensa kuoliaaksi jos halua-
vat, mutta me mennään Pekan kanssa vielä kotiin. Sinä
olet uljas ja uskollinen sotatoveri. Monen monta pak-
kasyötä, nälkää ja väsymystä on tänäkin talvena yhdes-
sä kestetty. Monen monesta keskityksesrä on nelistetty

PEIIIIA

läpi ja aina vaao säilytty hengissä. Olisiko siinä nyt mi-
tään järkeä, että uuvuttaisi itsensä hengiltä kun kerran
ollaan jo kotia pääsemässä. Ei sen puoleen, kyllä sinä
vieläkin menisit niin kauan kuin kaatuisit, sellainen on
sinun luontosi. Kyllä minä sen tiedän ja sen takia en

nyr anna sinun mennakaan.
Ei ole Pekan koti enää kaukana. Se on näet kotoisin

naapuripitäjästä kertoi eräs mies, joka on sen täällä so-

tahevosenakin tuntenut. Mies kertoi olleensa aikoinaan
työssä Pekan isännän luona. Hevonen oli ollut silloin
vielä nuori, mutta hurla ia kovasuinen niin, etteivät
kaikki olleet uskaltaneet silld ajaakaan. Mies oli yrittä-
nyt sen kanssa tukin ajoakin, siihenkin Pekka osoittau'
tui liian rajuksi. Hauska sillä oli kuitenkin ajaa kunhar
siihen ensin tottui, tie aukesi "taivasta myöten". Vihai'

TAilA TOSIf,EBTOilUS OT OilISTETTU SOTAHEUO§EI,I.E

Edellisenä päivänä oli tätä samaa tietä vaeltanut sa-

mantapainen matkue kuin tämäkin ja jättänyt jälkeen-
sä tien varteen kaksi kuollutta hevosta. 

- 
Ndsns lisdä,

vaikka jäisi vielä meiltäkin. Niin, että saisi se nyt vä-
hempikin vauhti riittää kun ei ole kiirettä sotaankaan,
vaan päinvastoin kotia kohti. Hevoset alkavat hyörytä
silminnähtävästi ja vanhemmat ajomiehet ryhtyvät ki-
roilemaan mieletöntä kiiruhtamista.

Kun hyvän joukon yli puolet matkasta on taitettu,
pysähtyy "karavaanin" etupää. Pidetään ruokailutau-
ko. Hevoser juotetaan tien varrella olevista lätäköistä,
jonka jälkeen ne saavat tavanmukaisen kaura-annoksen-
sa. Paavokin kaataa kaurat hevosensa Pekan eteen, mut-
ta Pekka ei näytä niistä välittävän, se seisoo vain pai-
kallaan allapäin. Paavo kaivaa leipälaukustaan leipäpa-
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Hevonen ja isäntä
iuttelevat sotapolulla

nen Pekka oli ollut nuoresta lähtien ja lienee valakalla
vieläkin samat ominaisuudet, vaikka onkin nyttemmin
ikähevonen. 

- Näin kertoili mies Paavolle. Ja totta
runtui hänen puheensa olevankin.

Kun Paavo sai Pekka-hevosen Yläjärvellä, oli se vain
varahevosena ja niin vihainen se oli, että hänkin pelkäsi
sitä alussa. Kukaan ei uskaltanut Pekkaa edes ruokkia.
Heinätukot viskattiin kaukaa sen eteen. Eikä kukaan
huolinut siitä, jos kohta jo päähd näki, että se oli hyvä
menijä. Paavo joutui vihdoin valitsemaan kahdesra he-
vosesta itselleen toisen, ja hän valitsi Pekan eikä kos-
kaan ole sitä karunut.

Pekka on korkea ja ohutjalkainen. Oikeassa etujalas-
sa ja vasemmassa takajalassa on sillä valkea sukka.
Päässä, joskaan ei aivan keskellä, on valkea piirto.

Heistä tuli hyvät kaverukset, eikä Pekka enää ollut
vihainen hoitajalleen. Se oli kiintynyt häneen. Vieraan
sen sijaan ei ole vieläkään menemistä sen hampaiden
ulottuville. Kerran se kuitenkin potkaisi Paavoa. Sil-
loin oli yövytty Kirvun pitäjän eräässä torpassa, eikä
hevosille ollut parempaa suojaa kuin halkoliiteri. Aa-
muyöllä Paavo meni katsomaan hevostaan ja näki, että
selässä olleet viltti ja loimi olivat valahtaneet alas toi-
selle kyljelle. Hän kumartui korjatakseen niitä ja 

-silloin se tuli! Tuli potkaisu, joka sattui oikeaan olka-
päähän niin lujasti, että käsi putosi hervottomana alas.
Hevonen säikähti itsekin, se näytti olleen kuin rulisilla
hiilillä, pelokkaana ja katuvaisen näköisenä. Mitähän
tuo isäntä nyt mahtaa minulle tehdä?

Ei Paavo hevostaan mitenkään rankaissut, eihän to-
ki. Hän ymmärsi, että kärsiihän se luontokappalekin
ja hermostuu tulipalopakkasessa. Kuin rauhoittaakseen
hän jutteli hevoselle:

- Kyllä oletkin tänä talvena saanut pakkasen kyn-
sissä kärsiä. Niin kuin siellä Taipaleen Kaarnaojallakin
missä majailit havukatoksessa ia kranaatit vielä kaiken
lisäksi räjähtelivät ympärillä kuusikossa. Murta sen si-
nä saat antaa minulle anteeksi, kun Vuosalmella kerran
poljin itselleni kuopan maantien ojan lumihankeen ja
istuin siinä ohjakset käsissä, kun kranaatit viuhahteli-
vat ylitsemme ja räjähtelivät takana metsässä, ja sinä
sait suojattomana seistä keskellä maantietä. Kyllä mi-
nä näin, että sinä silloin pelkäsit, murra niin tein mi-
näkin. Mielelläni olisin silloin vienyt sinut pois moko-
masra paikasta, murra emmehän me voineet mihinkaän
lähteä kun oli odotettava etulinjasta palaavia miehiä.
No, selvittiinhän siitäkin ja kun miehet vihdoin olivat
reessä niin sinä aloit juosta ja juoksitkin lujaa kiväärin
luotien vain läiskähdellessä tien varren mäntyihin.

- Hurjasti sinä laukkasit sinäkin yönä kun kahden
olimme palaamassa Vuosalmen linjoilta. Keskellä pel-
toaukeaahan sinulta laukesi rinnustin auki ja olit vähäl-
lä hermostua. Niin olisin ollut minäkin, mutta siihen
ei ollut aikaa, pelto näet kun pöllähteli ympärillämme
ja raudan kappaleet ulisivat ilkeästi. Minulla oli täysi
työ hillitä sinua niin kauan, että sain rinnustimen uu-
delleen kiinni. Mutta siinä samassa sinä jo olitkin taas

vauhdissa. Juuri ja juuri ehdin heittäytyä reen pohjalle
vatsalleni kun sinä painelit kuin myrskytuuli, tilsat
vain jaloistasi lentelivät päälleni. Pian sitten oltiinkin
taas turvassa.

- Muistatko helmikuisen yön Taipaleella. Et sinä
silloinkaan osannut pelätä kun et voinut tietää minkä-
laisessa paikassa me olimme. Minä kyllä pelkäsin tavat-
tomasti. Mehän erehdyimme tiestä ja ajettiin asemiin
Mustaojalle, olisi kai ajettu niiden läpikin ja törmätty
suoraan vihollisen syliin, mutta onneksemme ilmestyi
eteen siinä suolla se mahdottoman suuri lentopommin
kuoppa ja pieniä kranaatin kuoppia oli joka paikka
täynnä. Ei siitä päästy yli eikä ympäri. Minähän sa-

noinkin sinulle, että nyt oli tultu suden suuhun. Ja
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kun sitten vielä se konekivääri alkoi räpättää, niin asia
oli selvä. Onneksi yö oli pilvinen ia me olimme hiliaa
kuin hiiret kunnes asealiupseerimme Maajoki hiipi pai-
kalle meitä katsomaan ja sanoi, että olimme afaneet
etulinjaan. Oli työ ja tuska päästä kääntymään siinä
kuoppien ja kantoien sekamelskassa, eikä tuntunut
lainkaan hauskalta kun kuormassa olleet käsikranaatti-
laatikor ilkeästi helähtelivät. Mutta alikersanrti Maa-
joen me kyllä näimme viimeisen kerran sinä yöna.

- 
Entäs se kerta siellä Vuoksen rannalla kun vihol-

lislenräjä meitä ahdisteli, Ienteli ylitsemme eclestakai-
sin ja tulitti koko ajan konekiväärillään niin että selkä-
piitä karmi. Kun se rakennus siinä tien varressa syttyi
palamaan ja esikunnan hevonen kaatui. Siinä rytäkässä-
hän meiltä se luokkikin katkesi kun pyrittiin suoiauru-
maan metsikköön. Muistathan, että kuorma hyljättiin
siihen ja minä nousin selkääsi. Silloin sinä laukkasit
harja hulmuten hurjasti läpi kyläaukean. Haettiin sit-
ten yöllä kuorma pois ja luokkikin löytyi.

- 
Niin, onhan meillä paljonkin yhteisiä muistoja

noilta sotaisilta kuukausilta, ja 1'hteiset vaarar seka yh-
teiset kärsimykset ovat tehneet meistä ystäviä. Kyllä
olisir mitallin ansainnut sinäkin, mutta erhän sinä sel-
laisista välitä. Nyt sinä vihdoinkin pääset kesäksi ko-
tiin, ehkä pääset hakaan ja saar kellon kaulaasi, hauk-
kaar uutta ruohoa ia käyt joessa juomassa polskutellen
rantavedessä polviasi myöten. Siella ei sinua mikään
pelästyttele ja yskankin ne kotona parantavat.

*
Siinä rinnan asruessa kuluu aika ikään kuin huomaa-
matta, ja Paavon jutellessa hevonenkin när'rtää piristy-
neen. Hän hyppääkin sen selkään, mu(ra ei patista
Pekkaa juoksemaan, rauhallisesti kävden jatkuu mat-
kan teko.

Hevosen selässä istuessa katselee Paavo maisemia.
Hän näkee aloja, joiden omistusoikeurra uusi raia ei

Ruokolahden kirkonkylä
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ole järkyttänyt. Hän näkee myös kesän odotuksessa
elävien asukkaiden kevättouhuja, näkee kuinka nämä
rauhallisen elämän toivossa ja Luojan siunaukseen luot-
taen valmistautuvat jälleen kylvämään siementä maa-
han.

Aurinko paistaa ja voimakas sulavan pihkapuun
tuoksu tuntuu metsätiellä. Kunpa pääsisikin taas met-
sään, miettii yksinäinen ratsastaja. Kaatamaan puita ja
kuorimaan nilassaan olevia kuusia. Saisi hengittää pih-
kan tuoksua !a juoda lähteestä veträ janoonsa. Saisi kie-
hauttaa puron varrella pikku nuotiolla virkistävää kah-
via ja myöhemmin poimia mättäältä punakylkisen
mansikankin suuhunsa. Illalla, auringon laskiessa voisi
seisoa vaikka suolammen hyllyvällä mättäällä ja kiskoa
mustaselkäisiä ahvenia vedestä. Se vasta olisi elämää se

- tällaisen savotan jälkeen.
On jo pimeä kun toverukset saapuvat Puumalan sal-

men rannalle. Siellä seisoo koko kolonna kun ei vielä
ole tullut kaskya ylimenosra. Salmen yli johtaa pitkä,
pioneerien tekemä ponttoonisilta ja sen takaa näkyvät
kuin kaupungin valot.

- 
Pitää sen olla aika suuri kylä, kun on noin paljon

valoja, sanoo joku.
Tuntuukin hauskalta ja kotoiselta nähdä pitkästä ai-

kaa noin palion valoja synkän ja valottoman korsuelä-
män jälkeen. Paavo jää hevosineen aivan ponttoonisil-
lan päähän ja ihailee toisten kanssa salmen takaa näky-
vää valomerta. Vihdoin hän lähtee kävelemään silraa
pitkin valoja kohden ja ilman mitään kaskya seuraa
Pekka perässä. Sillan toisessa päässä tuleekin vastaan
tuttu alikersantti, joka palaa majoitustiedustelusta.
Hän neuvoo yksikön majoituspaikan. Paavo saa hevo-
sensa talliin ensimmäisenä ja on jo lämpimässä ruvassa
piiputtelemassa toisten saapuessa.

Muutaman päivän miehet vielä saavat hoivailla ajok-
kejaan. Mutta sitten eräänä päivänä ne viedään ryk-
menttiin ja luovutetaan pois. Paavokin on tuonut hevo-
sensa, sitoo riimun nauhan puomiin kiinni ja taputtaa
hetken kaulalle: "Hyvästi Pekka! Sinä pääset nyt ko-
tiin. Hyvää matkaa vain." Hän kävelee pois. Pekka
katsoo miehen jälkeen ja ikään kuin eroa aavistaen hö-
rdhtdd hyvästiksi. - Toverukset ovat eronneet ainiaak-
si.

Kirkonkylän keskustassa, erään suurehkon talon
edustalla seisoo joukko hevosia puomiin kytkettynä.
Osa niistä ndyttdä olevan kohtalaisessa lihassa, mutta
useimmat sentään laihoia. Kun menee niihin lähem-
min tutustumaan niin huomaa, että useiden sieraimista
vuotaa sakeaa, vaaleankeltaista visvaa. Se merkitsee
päätautia eli kuten tavallisimmin on totuttu sanomaan,
köhää. Se tarttuu helposti hevosesta toiseen esim. juo-
ma-astioiden välityksellä.

Nämä hevoset ovat olleet maanpuolustustehtävissä,
ne ovat sotahevosia. Ne ovat olleet rintamilla kaikkialla
Suomessa. Osa on saanut olla Lapin pakkasissa, toiset
Karjalan kannaksella, Taipaleen, Suvannon tai Vuosal-

men rintamilla. Ne ovat kuulleet taistelualueiden me-
lun ja jyskeen, laukanneet läpi keskitysten huoltoteillä.
Ne ovat vetäneet tykkejä asemiin ja runneltuja miehiä
sidontapaikoille sekä muonaa ja ampumatarvikkeita
etulinjojen puolustaiille. Kuinka olisikaan selvitty il-
man niitä! Monet niistäkin jäivät hengettöminä loju-
maan taistelukentille. Lumihiutaleet siellä vähitellen
peittivät uskollisten apulaistemme ruumiit. Paljon kai
niilläkin olisi kerrottav^a, hyvdd ja pahaa, kiittämistä
ja eritoten valittamista. Mutta eiväthän ne voi sitä teh-
dä. Pitkän junamatkan päätyttyä on nämä hevoset nyt
tuotu tänne kotipitäjän kirkolle. Ja :ädltä ilmoitetaan
niiden omistajille, että saavat tulla hakemaan omansa
pois.

Siinä varppeen vieressä seisoo Pekkakin, lähetin ajo-
kas. Se on jo aikoja sitten tuntenut paikat ja seisoo nyt
tutun puomin vieressä, missä se niin monta kertaa on
seisonut isäntäänsä odottamassa. Pekka on alkanut
tuntea outoa levottomuutta. Pääseeköhän tästä kotiin
vai vieläkö viedään jonnekin muualle. Tie kotiin on
kyllä tuttu, kyllä se sen osaisi jos olisi vapaa. Mutta
kun tuo kirottu nauha on kiinni puomissa. 

- 
lsssn sn

heitetty heinätukko. Tovin Pekka toisinaan pureskelee
niitä, mutta sitten taas saa vallan tuo levottomuus. Pi-
tää pääkin nostaa pystyyn ja kuopia maat^.

On yö ja ihmiset hävinneet yöpuilleen. Pekka on
syönyt heinänsä, sen aika kay pitkaksi ja se alkaa pu-
reskella riimun vartta. Eikä aikaakaan kun se huomaa
olevansa vapaa. Pekka kävelee, ikään kuin tunnustel-
len, muutaman askeleen sivulle päin, suuntaa sitten
kulkunsa maantielle ja alkaa juosta hölkkäravia. Yht-
äkkiä sen vakaa villi vapauden riemu, se syöksyy tuli-
seen laukkaan. Mikään mahti ei voi enää estää Pekan
kotimatkaa. Ravia hölkäten ja taas välillä kävellen se

tekee taivalta. Joskus se pysähtyy nyhtäisemään tien
varresta vihannan heinänkorren suuhunsa. Tällä tavoin
taittuu tuo viidentoista kilometrin taival yön hiljaisuu-
dessa, kenenkään estämättä. Mutta kun se saapuu
kumpareelle, johon kotitalo näkyy, niin se pysähtyy.
Se näkee tutut rakennukset ja peltovainiot, hakamaan,
missä se nuorena on niin monet kerrat vapaana lauk-
kaillut. Se katsoo hetken tätä näkyä, pää nousee kor-
kealle ja siraimet laajenevat. Pekka puhaltautuu kovaan
laukkaan, alas notkoon, kohti kotia.

Vanha isäntä herää aina ensimmäisenä, ottaa uunin-
pankolta piippunsa, virittää siihen tulen ja muutaman
savun vedettyään lähtee ulos aamutoimiinsa. Eteisen
ovea avatessaan hän kuulee iloisen hirnahduksen. Ke-
nenhän hevonen siellä pihalla jo on hirnumassa? Siellä
se seisoo tallin oven edessä, mutta totisesti, eikös se

olekin meidän Pekka. On totta totisesti, Pekka se on.
Hän piscäytyy takaisin tupaan ja kohta on emäntäkin
alusvaatteissaan siinä ihmettelemässä. Yhdessä siinä
sitten sodasta palaavaa hyväillään ja kaulalle taputel-
laan. Vanha isäntä pyörähtää aiuaan ja tuo Pekalle va-
kalla kauroja. - 

Pekka on saanut mitallinsa.
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Kevät on tullut Syvärillekin
Taisteluhautaa vöimalaitoksen lohkolla

PEKKA SUHONEN

PATALJOONA, I/JR 45, johon kuuluin, aloitti viivy-
tyssotansa Jandeban foelta. Syvärin ylitettyään se ve-
täytyi taistellen Kuittisen-Saarikosken-Niiniselän

- 
Tihverin-Varloin-Vieljärven kautta kohti koti-

Suomea.

Jälkeenpäin olen kuullut monen viisaan lausuvan
kirpeitäkin arvosteluja tuosta vetäytymisestä. Arvoste-
lijoille en malta olla sanomatta, että kyllä me silloinkin
jo tiesimme, että kun yhdessä asemassa viivytetään,
täytyisi valmistelujen olla täydessä käynnissä seuraa-
vassa asemassa, kolmannen ollessa jo tällöin ainakin
tiedustelun alaisena, mutta milläs tuota periaatetta to-
teutat, kun joukkoja on liian vähän. Juuri sen vuoksi
usein sattui, että sama osasto, joka juuri oli vihollisen
ylivoiman edessä irrottautunut asemastaan, sai vetäy-
tyessään vilkuilla ympärilleen keksiäkseen uuden edul-
lisen maastokohdan, mistä käsin sopisi vihollisen vauh-
tia hidastuttaa. Siinä menossa oli aika joskus niin tiu-
kalla, ettei sitä tahtonut liietä edes lippaiden täyttämi-
seen.

Olimme viime päivinä olleet lujilla. Luovuttuamme
Tihverin viivyrysasemasta, yritimme tosissamme pidät-
tää vihollista Varloissa, mutta sekin oli ennen pitkää
jätettävä. Pdivdmådrd taisi olla kesäkuun viimeinen.
Olin aamutuatien aikana joukkueen kanssa jo pariin ot-
teeseen ollut tulitaistelussa kylän pohjoispuolelle tun-
keutuneiden vihollisen kärkijoukkojen kanssa ia olin
nyt matkalla pohjoista kohti. Selkämme takaa kuului
silloin tällöin laukaussarjoja. Toiset siellä nyt vuorol-
laan pidättivät vihollista.

Erään puropahaisen sillalla seisoi pataljoonamme ko-
mentaja, majuri Jukka Aho, pysäytti minut ia odytti
kartasta paikan, missä pataljoona aikoi seuraavan ker-
ran viivyttää vihollista. Minut joukkueineni hän mää-
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räsi vastaanottoasemiin juuri sen puron varteen, minkä
sillalla seisoimme. Tykistön tulta komen:aiaei sanonut
voivansa tueksemme järiestää, mutta lupasi vahven-
nukseksemme konekivääri joukkueen.

Kun tiedustelin, kuinka kauan minun oli pidettävä
purolinja hallussani, sanoi majuri, ertä se sai iäädä mi-
nun omaan harkintaani, mutta lisäsi, että mitä kauem-
min onnistun estämään vihollisen etenemistä, sitä pa-
rempi pataljoonalle.

Puro oli vähäinen, mutta kavi lonkinlaisesra estees-

tä. Tie laskeutui etelästä miltei kohtisuorana sillalle,
jonka korvassa, tiheähkön pensaston rajoittamall,a laa-
kealla aukealla maat^ rojotti matala, pitkänomainen
karjalaistalo. Sen asukkaat eivät jostakrn s1'ystä olleet
ehtineet pois sodan jaloista ja nyt he etsivät vanhan har-
maapartaisen ukon johdolla turvaa rinteeseen kaivetusta
perunakellarista lähellä sitä paikkaa, missä minä tie-
dustelin osastolleni asemia.

Maasto oli meille mitä edullisin. Puron pohjoisrin-
teelle sopi asettaa konekiväärit siten, että ne pystyisi-
vät valvomaan koko vastakkaisen rinteen. Vain talo sil-
lan korvassa esti pahasti näkyvyyttä. Sen suojassa vihol-
liset pääsisivät aivan puron varteen ia 1'likin.

Kutsuin yhden ryhmäniohtaiista luokseni ja kaskin
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hänen vitkastelematra syryttämään talo tuleen joka
nurkaltaan. Kun miehet rupesivat keräämään syttöjä,

I tuli talon asukkaille hätä käteen. Vanha harmaaparta
köpitti puolijuoksua luokseni ja hartaasti pyysi, että

, säästäisin talon. Hetken taistelin itseni kanssa ja sitten
I selitin ukolle, miksi meille oli välrrämätöntä polttaa

talo.
On minut "haukuttu" monta kerraa sitä ennen ja sen

jälkeenkin, murta ei koskaan niin suoraviivaisesti ja pe-
rinpoh jaisesri kuin silloin. Olen jälkeenpäin usein
muistanut ukon julkiruomar ajarukset kelvottomuu-
destani, mutta vieläkään en osaa silloista tekoani ka-
tua. Sodassahan on tarrurrava jokaiseen omaa roiminraa
edistävään ja vihollisra vaikeuttavaan roimenpireeseen,
ja tdmä oli juuri sellainen.

Konekiväärijoukkue oli räilä välin saapunur. Sen
johtajana oli luutnantri Penrti Haantila, jonka kanssa
yhdessä oli monet vaivar koertu. Pena sijoitri rortu-
neesti ja nopeasti pyssy'nsä paikaileen. Suunnitreiimme
kaiken valmiiksi viimeistä piirroa m\oren.

Keitään "omia" ei enää ollut edessä. Vanhasta kui-
vahirsisestä rakennuksesta oli jäljellä vain hehkuvia hii-
liä, joiden yläpuolella ilma kuumasti väreili saaden
maiseman ääriviivat vastarinteessä lakkaamarra muur-
Syvärihä vetäydytään. Taustalla palaa
Podporoze eli Syvärin kaupunki

o

Iiuok
o

!a Ipaa
tamaan muotoaan.

Kaikilla konekivääreillä oli nyt esteetön ampuma-
ala tielle.

- Jo tulevat, kuiskasi Pena viereltäni. Tosiaan, pie-
niä ruskeita miehiä ilmestyi vastakkaisen törmän pääl-
Ie, ensin muutamia, sitten useampia, pian tien täydel-
tä. Eikä siinä turhia aikailtu. Alas vain kohti siltaa,
jonka olimme rahallamme jättäneet ehjäksi.

Sallimme heidän tulla. Kun kärki oli sillalla, annoin
etukäteen sovitun merkin. Sodassa jouruu kokemaan
kaikenlaista, mutta mitä sen jälkeen nä,in ja kuulin, si-
tä en edes yritä kuvailla. Pilvetön ja tyyni keskikesän
päivä sekä kaunis, kukkeimmillaan oleva luonto olivat
omiaan vain lisäämään näytelmän karmeutta. Se oli vi-
holliselle tyrmäysisku, josta toipuminen otti oman ai-
kansa. Vähitellen vaimenivat kuolevien valitukset.
Odotimme jännittyneinä vihollisen seuraavaa siirtoa.

Pian meille selvisi hyOkkaajien uusi taktiikka. Se ru-
pesi syöträmään joukkojaan pensaikon suojassa parin
kolmen miehen erissä puron varteen, penkereen suo-
jaan. Tulemme oli kuitenkin niin tehokasta, että tus-
kin monikaan heistä pääsi perille saakka. Ammuskulu-
tuksemme oli kuitenkin huomattava siitä huolimatta,
että annoin rarkat ohjeet patruunain säästämiseksi.

Tällä välin olin toimittanut lähettini matkaan vie-
mään komentajalle ilmoitusta, jossa selvitin, että. ase-

mamme oli erinomainen, mutta kaipasimme patruuna-
täydennystä. Sitä emme kuitenkaan saaneet. Vasta jäl-
keenpäin sain tietää, että lähettini kyllä oli löyränyt
komenrajan hyvin seikkailurikkaan matkan jälkeen,
vaikka poika oli joutunut pudottamaan reppunsakin
mersään vihollispartion yllättämänä. Tilanne selustas-
samme oli joka tapauksessa ollut niin sekava, ettei mi-
nulle voitu enää mirään viestiäkään toimittaa, patruu-
noista puhumattakaan.

Yht äkkiä tapahtui jotakin odottamatonta. Viholli-
sen puolelta, mäen takaa, pärähti sarja meille outoja
lähtölaukauksia, niin yhtäaikaisia, ettei korva kunnolla
pystynyt niitä toisistaan erottamaan. Samassa tuntui
kuin juna olisi kulkenut humisten päittemme yli, ja

välittömästi sen jälkeen oli kuin kaikki helvetin voi-
mat olisivat päässeet irralleen. Hetkessä vallitsi jälleen
täydellinen hiljaisuus. Vain tomupilvi leijaili mäkem-
me yllä.

- 
Urkupyssy, älysi joku. Niinpä niin, sehän se tie-

tenkin oli. Onneksi sentään ampui yli.
Samassa näin pienten ruskeiden miesten vastakkai-

selta mäeltä jälleen aloittavan syöksähtelynsä kohti pu-
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roa. Kiljaisin tulikomennon ja konekiväärit alkoivat
nakuttaa muiden aseiden yhtyessä kuoroon. Vihollisen
yritys katkesi tälläkin kertaa.

Kaikki tiesimme, että jonkun aian kuluttua saisim-
me uuden lähetyksen ja entistä tarkemmalla osoitteel-
la. Tukikohdassamme vallitsi sillä hetkellä täystyölli-
syys jokaisen pyrkiessä syvemmälle maan sisään. Kyllä
siinä hakur ja lapiot kävivät kaupaksi.

Toteutui, mitä olimme pelänneet. Seuraava lähetys
tuli aivan niskaamme. Kun pölyn ja savun hiukan häl-
vettyä kohottauduin kuopastani, oli ensimmäinen aja-
tukseni: "Selvisiköhän kukaan muu ehjin nahoin tästä
rytinästä?" Kuitenkin vain neljän miehen todettiin
haavoittuneen, ja se oli kaikkien mielestä ihme. Olin
etukäteen neuvonut kaikille, että heti mahdollisen uu-
den rysäyksen tapahduttua on oltava valmiina anta-
maan tulta, ja hämmästyttävän hyvin tämäkin puoli
asiasta hoidettiin. Oli kuitenkin selvää, etten jäisi
odottelemaan enää kolmatta lähetystä, ja niinpä ryh-
dyinkin valmistelemaan irtaantumista, mikä pian ta-
pahtuikin totuttuun tapaao hyvässä järfestyksessä.

Kun ehdimme siihen maastokohtaan, missä patal-
joonamme pääosan piti olla, hämmästyimme ja pe-

tyimme, kun emme tavanneet ketään. Oli käynyt niin,

- 
sain sen myöhemmin tietää - ss1[ koko rintama-

vastuu oli vaihtunut, ja uudet viivyttäjät eivät olleet-
kaan asettuneet majuri Ahon valitsemalle tasalle, vaan
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olivat valinneet asemansa huomattavasti pohioisempaa.

Haavoittuneiden vuoksi ei kulkumme ollut suinkaan
pikamarssia. Vanhastaan tiesin, että vihollinen olisi
tuota pikaa niskassamme. Kaiken lisäksi patruunamme
olivat lähes lopussa, joten tulevaisuus ei näyttänyt loh-
dulliselta. Tutkin karttaa ja totesin, että tiehen, iota
erenimme, yhtyi vajaan viiden kilometrin päässä lou-
naasta käsin toinen tie. "Olisikohan siellä rauhallisem-
paa... Joka tapauksessa jäämme tällä tiellä kohta vi-
hollisen jalkoihin."

Näin aprikoidessani huomasin polun, joka poikkesi
vasemmalle, luoteeseen. Sinne johdin joukkoni, mer-
sän kätköön. Koetimme ylläpitää parasta mahdollista
vauhtia ja toivoa parasta.

Polku johti, kuten olin toivonutkin lähes mutkitte-
lematta kohti karttaan merkittyä lounaasta tulevaa tie-
tä. Kolme nelja kilometriä taivalletruamme kuulimme
Iiikenteen ääntä edestämme, ja helpotus oli suuri to-
dettuamme, että siellä oli "omia".

Olimme tulleet maastokohtaan, minkä tasolle eräs

naapuridivisioonaan kuuluva patalioona oli iuuri ryh-
mittymässä viivytysasemaan.

Pena jäi huolehtimaan haavoittuneista, ia minä läk-
sin etsimään kyseisen pataljoonan komentajaa, ioka
löytyikin tuota pikaa: keski-ikäinen maiuri, valvoneen
ja rasittuneen näköinen. Näytin hänelle kartasta mistä
olin tullut ja selvitin, että iäliittäiäni todennäköisesti
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Konekivääriasema Jandebaioella

olivat jatkaneer suoraan rien suunnassa mutra lisäsin,
että sekin polku, jota minä joukkoineni olin käyttänyt,
oli hyvin vetävä ura.

Majurin kasvot synkisrvivät ja hetkisen mietirtyään
hän miltei karjaisi: 

- Piruako minulle tulette huolian-
ne valittamaan... Ne ovat reidän ryssiä... Pitakaa huo-
li omista ryssistänne...

Jälkeenpäin olen monasti muistellut huvittuneena
tuota kohtausta. Majuri oli peräri väsynyr, sen näki jo
päältä päin. Hänellä oli epäilemä«ä aivan tarpeeksi
huolta ja harmia "omista ryssistään", ja silloin tulee
vieras luutnanrti kertomaan, ertä hänen perässään se

vasta vihollisjoukko on tulossa. Ei ihme jos majurilta
"paloivat proput".

Silloin en kylläkään osannut ajatella asiaa ruossa va-
lossa. Niinpä minä nyt, siinä roivossa, että kyseinen
upseeri sattuisi lukemaan tämän rarinani, pyydän hä-
neltä vilpittömästi anteeksi silloisra vasraustani. Ei mi-
nun olisi pitänyt sillä tavalla närkästyä, ei sittenkään,
vaikka en toki koskaan ollur pyrkinyt omistamaan ai-
nuttakaan ryssää, vaan olin aina luullut, että ne olisivat
l,hteisiä meille kaikille.

Loppuien lopuksi pääsimme kuitenkin jonkinlaiseen
yhteisymmärrykseen. Majuri otti hoiviinsa haavoittu-
neeni, antoi meille syödäksemme ja kuivaa muonaa
reppuihimme, varusti meidät ampumararvikkeilla ja
lähetti meidät takaisin sinne, mistä olimme rulleetkin.
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Lyhyesti sanottuna hän määräsi meidät varmisramaan
vasemman sivustansa.

Niinpä me lusikoituamme mahdottomat mddÄt
keittoa sisuksiimme kokosimme kamppeemme ja olim-
me tuota pikaa samalla polulla kuin pari runria aikai-
semminkin. Kulkusuuntamme oli nyt vain päinvastai-
nen - eikä vauhtikaan ollut nyt samanlainen.

Niin etenimme hiljalleen kaikki aistit valppaina. Jo
hyvän matkaa ennen tietä kantautui korviimme liiken-
teen ääniä ja huutoja. Valitsin sopivan näköisen kum-
paremaaston tukikohdaksemme, asetin varmistuksen ja
lähetin partion ottamaan selvää tien suunnasta kuulu-
vista äänistä.

Partio palasi tuota pikaa ja selitti, että tiellä on
miestä kuin mannaryynejd ja kaikki matkalla pohjoi-
seen.

No, minä olin saanut majurilta tehtäväkseni suojata
hänen sivustaansa ia olemalla tässä polun tukkona, mi-
nä sen tehtävän parhaiten suorittaisin. Tunsin itseni
turkasen raukeaksi, eikä se ihme ollutkaan. Edellisenä
yönä en ollut nukkunut silmän täyttä, koko päivän
olin ollut tosi toimessa ja hetki sitten syönyt lämmintä
keittoa. Vähemmästäkin tervettä miestä raukaisee.
Niinpä minä, kun juuri sillä hetkellä ei sattunut ole-
maan tähdellisempääkään tehtävää, etsin sopivan mät-
tään pääni alle, vedin lipan silmilleni ja nukahdin. Ilta
olikin io siinä vaiheessa, että hyvinkin oli säädyllisten
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Venäläisten
suurhyökkäys
Sryärihä
Etelä-Aunukseen

ihmisten nukkuma-aika.
Havahduin siihen, että joku töni minua kylkeen.

Herääminen oli työlästä, enkä heti käsittänyt, missä

olin. Vasta katseeni osuessa alikersantti Ahlholmin par-
taiseen naamaan aloin palata todellisuuteen.

- Eiköhän meidän olisi syytä lähteä, sanoi Ahl-
holm melkein kuiskaamalla ja käansi samalla päätään

kuunnellakseen taistelun ääniä suunnalta, mistä olim-
me viimeksi tulleet. Siellä revittiin tosi pitkiä sarjoja,

ioiden ääni hukkui tämän tästä toistuviin piiskatykin
läjähdyksiin.

Herätin Penan, joka veteli "sikeitä" kippuraisessa
kylkiasennossa tietämättä mitään maailman pahuudes-
ta, hälytin osastoni kokoon ja annoin kärkiryhmälle
suunnan, joka osoitti pohioiseen. Muuta minun ei huo-
linut sanoa. Jokainen käsitti, mistä oli kysymys.

Voi sitä menoa! Se oli kuin paremmanpuoleisessa

iuoksukilvassa, missä iokainen yirtää hammasta pur-
ren pysytellä edellään pinkovan tuntumassa. Taistelun
melske vasemmalla vaimeni vähitellen,mutta se ei rau-
hoittanut mieliä, sillä jokainen käsitti, mitä se merkit-
si. Sieltä irtauduttiin. Eikä sekään ollut omiaan hiljen-

tämään vauhtiamme että aivan välittömästi puhkesi
sota toisessa suunnassa, jossakin etuoikealla, Varloin ja
Vieljärven välisellä tiellä. Aurinko oli tällä välin nous-
sut taivaan rannan takaa ia yritti parhaansa mukaan
kurkistella puiden lomasta nähdäkseen, mikä oli se

kumma kulkue, joka eteni metsässä ennen näkemättö-
mällä vauhdilla. Suorkaan eivät pystyneet sen vauhtia
hidastamaan. Ei siinä ehditry rarkastaa, riittikö saap-
paanvarren pituus, yli vain suorinta tietä.

Penan miehiä ihmettelin eniten. Miten kummassa
he konekivääreineen pysyivär mukana siinä menossa.
Oli se varmasti huvittava näky. Miehillä oli pusakan
kaulukset auki miltei napaan saakka. Joku oli nykäissyt
jaloistaan saappaansa, jotka nyt varsistaan yhteen sidot-
tuina heiluivat iuoksun tahdissa konekiväärin jalustassa

roikkuen. Mies itse pisteli paljain jaloin, niin että suo-
muta vain tirskui varpaiden välisrä.

Tämän vauhdikkaan menon tarkoituksena oli tieten-
kin ehtiä edessämme olevaan rienhaaraan ennen vihol-
lista. Mitä lähemmäksi tavoitettamme rulimme, sitä
helpompi oli suunnistaa, sillä taistelun äänet kuuluivat
nyt molemmilta puoliltamme. Teiden väliin jäävä kul-
ma oli niin terävä, että yhteen aikaan tuntui kuin oli-
simme pinkoneet kahden tulen välissä.

Aivan yllättäen olimme tienhaarassa. Mersikössä
kahden puolen puikkelehti miehiä, joiden puseroitten
väri - suureksi huojennukseksemme - oli sama kuin
meillä. Tienhaarassa seisoi tanakka everstiluurnantti
pistooli jykevässä kourassaan. Hän katsoi peräti häm-
mästyneen näköisenä yllättävää ilmesrymisrämme
metsän sylistä. Kovasti huohottaen tapailin jonkinlais-
ta ilmoitusta, jonka tarkoituksena oli selvirtää hänelle
mistä tulimme. Everstiluutnantti nyökäytti päätdä,n ja
sanaa sanomatta viittasi peukalollaan selkänsä taakse.
Sitä viittausta me tottelimme vikkelästi.

Kun kerran vuosia myöhemmin luin erään viisaan
miehen kirjoituksen, jonka mukaan meissä ihmisissä
piilee salattuja voimavaroja, mitkä saarravat määrätyis-
sä tilanteissa, esimerkiksi korkean innosruksen tahi toi-
saalta suuren hädän esiinmanaamina purkaantua ennen-
näkemättöminä suorituksina, tuli mieleeni tässä kerto-
mani kilpajuoksu. Siinä mukana olleissa miehissä oli
tuskin montakaan aktiivista urheilijaa. Kaikki me
olimme viikkoia levorra tapelleita, valvoneita, lähes
loppuun väsyneitä miehiä. Tuona aamuna ei kuiten-
kaan kukaan meistä tuntenur väsymystä - niin aina-
kin kaikki vakuuttivat jälkeenpäin. Joka tapauksessa
jokainen jaksoi ylläpitää aivan tavatonta vauhtia. Ke-
tään ei huolinut hoputtaa eikä kukaan pyytänyt juok-
suun helpotusta.

Johtuiko tämä kaikki korkeasta innostuksesta vaiko
kenties jostakin muusta, sen me mukana olleet saanem-
me pitää omana tietonamme.
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Lotta kirioittaa W., "

kiriettä haavoittuneen -- -
puolesta.

JATKOSOTA oli alkanut. Kenrtäsairaalamme sijaitsi
Ruokolahden pitäjässä Rantalinnassa. Se oli ja on vielä-
kin viehättävä "pitsihuvila". Siellä istuin vuoteesi vie-
ressä ja kirjoitin kirjeträ sanelusi mukaan äidillesi. Sai-
raskertomuksestasi näin, erra olit seitsemäntoista täyt-
tanyt raiavääpelin poika. Kasvosi olivat vielä pienen
pojan kasvot, joilla asui nyr suru ja murhe, vaikka huu-
lesi muodostivat sanoja, jorka lohduttivat, ainakin ne
tarkoitit lohdutukseksi. Kirjoirin sanasi kirjeeseen ja
odotin taas kotvan jatkoa. Karselin Sinua, koska voin
sen tehdä sinun siirä häiriintymärtä, sillä silmäsi olivat
kiinni fa kyyneleet, jotka pyrkivät esiin saivat esreen
silmäripseistäsi. Oikea kätesi oli olkapäästä asti poissa
ja valkea sidos peitti rintasi. Minulla oli Sinun ikäinen
veli ja ajatukseni siirtyi hänen luokseen ja sieltä äitiini.
Ehkä tajusin vähän Sinun murheestasi yrirtäessäni ku-
vitella, miten oma äitini reagoisi, jos saisi vastaavanlai-
sen kirjeen pojaltaan. Saneleminen ei ollut Sinulle help-
poa: "Isä on kaatunut, murra älä sure äiti", niin sanoit.
Kirjoitin sen ja odotin jatkoa, "Mirä muuss2 

- ftgn-
han Suomi säilyy."

Aajatukseni etsivät äitiäsi. Missä kulkee hänen
evakkopolkunsa tällä hetkellä? Mitä tietää, mitä aavis-
raa hän? Arvaako, että häntä lähestyy väistämättömäs-
ti murhe, jonka suuruutta kukaan ei voi mitata? Kysyy-

kO han miksi? Miksi? Havahdun taas mietteistäni.
Odotan jatkoa, kunnes huomaan, että sitä ei enää tule.
Kaikki tärkeä on jo sanottu. Onnellinen hymy on kir-
kastanut pienen sotilaspojan kasvot hänen saadessaan

viimeisen komennuksensa. Minä lopetan kirjeen ja lä-
hetän sen kenttäpostin mukana etsimään erästä äitiä
evakkotien sokkeloista.

SINÄ olit sotilasarvoltasi suuri herra, mutta meille olit
vain yksi haavoittunut sotilas. Tuskinpa moni oli edes

arvoasi huomannutkaan, ennen kuin kuolema tuli vuo-
teesi laidalle. Sinulle olivat lääkärit jo selvittäneet pie-
net olemartomat mahdollisuutesi pelastua elämälle ja
Sinä otit asian niin kuin sotilas sen ottaa. Tyynesti ja
asiallisesti. Kuolemahan on sotilaalle vain komennus,
joka voi yllä,ttdä koska hyvänsä. Oli Sinulla kuitenkin
toivomus, olisit tahtonut vielä tavat^ vaimosi ja se

mahdollisuus yritettiin Sinulle kaikin keinoin suoda.
Et kuitenkaan voinut enää odottaa. Elämän tiimalasi
oli kohdaltasi valunut tyhjäksi, ja kuitenkin vain muu-
taman kymmenen kilometrin päässä kiiti auto hurjaa
vauhtia tuoden vaimoasi. Hän tuli. Minä näin hänen
tulonsa, elegantissa mustassa kävelypuvussaan. Hän
huusi Sinua nimeltäsi. Hän suuteli käsiäsi. Hän oli su-



ru, joka oli ottanut ihmisen hahmon. Minuun koski
kovin hänen käyntinsä. Olin pakottanut itseni ajattele-
maan, että jokainen kuolema on välttämättömyys.
Pois olin pyyhkinyt mielestäni jokaisen kuolevan omai-
set, mutta nyt he marssivat taas kaikki esille, vaimot,
äidit, morsiamet ja pitkä loputon rivi orpoja. Vieläkin
ajattelen, oliko sittenkin parempi, ettet Sinä häntä ta-
vannut. Olisitko jaksanut säilyttää tyyneytesi? Olisitko
tyytynyt kohtaloosi?

OLIT harvinainen potilas, sillä vaikka lottia olikin pal-
jon sotatoimialueella olivat haavoittumiset sentään vä-
häisiä. Sinut oli kuitenkin luoti kohdannut ja nyt oli
paikkasi pienessä huoneessa, melkein komerossa. Sen

me hoitajasi tiesimme muodostuvan Sinulle viimeiseksi
asumukseksi. Luoti oli pahasti repinyt keuhkosi ja niin
ollen puhuminen oli Sinulle kaksinverroin vaikeaa. Ja
iuuri Sinulla oli niin paljon kerrottavaa ja selvitettävää
ennen lähtöäsi. Valvoin luonasi ja Sinä pyysit minulta
peiliä, voidaksesi todeta oletko jo muuttunut kuolevan
näköiseksi. Valehtelin silloin Sinulle sanoen, ettei mi-
nulla ollut peiliä ia ettet ole muuttunut lainkaan. Kuo-
levan varmalla vaistolla tiesit kuitenkin lähtösi lähene-
vån ja pyysit, että jotenkin toimittaisin sanan sisarelle-
si, joka myös on lähellä lottakomennuksella. Melkein
luulin Sinun hourivan, mutta päivystäfä sai kuitenkin
pian selville, että sisaresi todella oli aivan lähellä ja tu-
lee tietysti mahdollisimman pian. Me odotimme. Sam-
mutin lampun ja poistin pimennysverhon, jotta ke-
säyön hämärässä voin nähdä hänen tulonsa ja kiirehtiä
vastaan. Mutta, hän viipyi. Pelkäsimme molemmat sa-

maa, ettei hän ennätä enää ennen sen toisen tuntemat-
toman tuloa, mutta emme puhuneet siitä. Sinä vain
puhuit, kerroit sellaista, jonka katsoit aivan tarpeelli-
seksi kertoa ennen matkalle lähtöäsi ja minä kuuntelin.
Tunsin itseni vain niin vieraaksi vastaanottamaan Sinun
sisintäsi. Juuri kun olit lopettanut tuli sisaresi ja niin
me yhdessä kuuntelimme Sinun kainon viimeisen toi-
vomuksesi ja sehän oli, tulla haudatuksi lottapuku
päällä oman kotikirkkomaan multaan. Toigeesi toteu-
tui, mutta Sinua minä en unohda koskaan.

SINÄ kysyit: "Eikö enää voida tehdä mitään, pitääkö
minun kuolla?" Olisit tahtonut elää, koska Sinulla oli
huoli vaimosi ja lastesi tulevaisuudesta. Elämänhalusi
oli niin voimakas, että viimeiseen hetkeen pystyit kes-
kustelemaan ja vieläpä sanelemaan jäähyväiskirjeen
vaimollesi ia lapsillesi. Koetit neuvoa miten heidän tu-
lisi menetellä sen velkaisen pikkutilan kanssa. Luotit,
että valtiovalta tulee sentään pitämään huolta lapsistasi

ia minäkin vakuutin varmasti niin tapahtuvaksi. Nyt
Sinä varmasti tiedät, onko auttanut tarpeeksi ja vieläkö
se velkainen pikkutila on heidän nimissään. Jos niin ei
ole, minä painan pääni alas ja häpeän kaikkien meidän

f älkeen jääneiden puolesta.

§irkiän-
§aarcn
uiiuyty§-

itpuolustus-
s0taa
P. A. RUTANEN

PALVELIN asevelvollisuuttani "rantapvssyssä". Vuon-
na 1942 sain siirron koulutuskeskukseen. josta saman

vuoden kesäkuussa tuli muutto Kannakselle II/JR 15:n
kirjoihin. Mutta siellä en ollur pitkän. Ehkä kor-
keammat viskaalit havaitsivat, että omaan jonkinlaisia
lääketieteellisiä kykyiä, koska he passittivat minut lää-

kintäaliupseerikouluun Lahteen. Siellä kuusiviikkoi-
sen, santsirikkaan koulutuksen jälkeen tuli minusta
lääkintämies ja jouduin palaamaan enriseen yksikkOti-
ni. Vielä oli minulla sikäli tuuria, että pääsin entiseen
komppaniaani, joka oli kuudes, päällikkönä luutnantti
Närvä. Joukkue vain vaihtui.

Joukkueen lääkintämies joutuu asemasodan aikana
monenlaisiin tehtäviin. Rintaman hiljaiselon kestäessä

lopa kenttäpostin kul jettaiaksikin. Onneksi sentään

täisaunan hoitaminen kuului JSp:n lääkintämiesten
tehtäviin. Mutta kun joukkueesta irrotettiin miehiä
partio- tai tiedustelutehtäviin oli lääkintämiehenkin
lähdettävä mukaan. OIi ylitettävä linjat jostain sauma-

kohdasta, jonka miinoitus oli pirullisista pirullisin.
Pataljoona oli asemissa Viisjoella. Sieltä jouduin mo-

nen partion mukana kulkemaan vihollisen selustassa.

Näistä puuhistani sain tunnustukseksi aliupseerin ar-
von, joka oli omiaan velvoittamaan minua.

Kerran jouduin liikkeelle partion mukana, jonka
tehtävänä oli ottaa selvää vihollisen toimista lähellä
taistelulinjaa. Lisäksi oli saatava vanki. Partio oli kah-
den ryhmän vahvuinen ja sitä veti kersantti Heiskanen.
Mukana oli pioneereja, Pddmaian alaisia ammattisisse-
jä, ioilla oli veressään partiointi ja tihutyöt, ia ioille
viidenkymmenen kilometrinkin syvyinen partiomatka
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puolen korsuasutusta, ehkä tykistön patteriasemiakin.

- 
Maali oli saatu, tärkeä maali, jos kohta vihollinen

käytti myös vaihtoasemia.
Makasimme paikoillamme. Pakkanen hätyytti ja ai-

ka venyi kuin salakauppiaan omatunto. Tunti vaikutti
iäisyydeltä. Pian kuitenkin kuului jälleen liikettä.
Tien polvesta ilmestyi näkyviin hevonen. Sen perässä

liukui reki, jossa istui kaksi miestä. Näiden turkislakit
on vedetty korville, se esti kuulemasta kun miehemme
liikahtivat ja yllätys oli täydellinen, kolme konepistoo-
lia ojentui heitä vastaan ja kuului huuto: "Stoi!"

Miesten rukkaset kohosivat ilmaan. Osa partiomie-
histä nousi tielle f a piiritti hevosen, mutta jatkona seu-
rasi, että aiomies karjaisi kaskyn hevoselleen, joka am-
paisi täyteen laukkaan. Nyt seurasivat asiat nopeasti
toisiaan. Konepistooli räkätti sarjan pakenevien perään
ja hevonen keikahti jaloiltaan tien oheen. Toinen mie-
histä hyppäsi sivuun vaipuen vyötäröitän myöten lu-
meen, ja hänen pelinsä oli pelattu. Pelattu oli rekeen
loikomaankin jääneen peli, hän oli vainaja.

Vangiksi saatukin oli saanut luodin kupeeseensa.
Tarkastin haavan, josta vuosi runsaasti verta, mutta
hengenvaarallinen ei miehen tila ollut. Tein nopeasti
siteen, oli kiire suksille, koska laukaukset olivat saaneet

korsukylän hälytystilaan ja sieltä lappoi sotureita kuin
muurahaispesästä muurahaisia. Vanki sidottiin ah-
kioon, synkkä, hampaitaan kiristelevä aliupseeri. Latu
miinoitettiin hänniltä ja kaksi miestä jäi varmistamaan
pakomme. Pian saivat takaa-ajaiat kosketuksen heihin.
Kuului kiivasta ammuntaa ja tuota pikaa olivat varmis-
tajat luonamme. Jälleen sai latu miinoituksen, samoin
vihollisen varmistuslatu, jonka ylitimme. Silloin kuu-
luivat kaakkoissuunnasta ensimmäiset possahdukset.
Vihollinen oli laukaissut ansamme! Kun tuokion kulut-
tua kuului uusia laukeamisia saimme olla varmoj a, että
takaa-ajajiemme vauhti hiljeni. Heidän oli hiihdettävä
umpihangessa ia uuden ladun aukaiseminen vei aikaa.

Ilmeisesti vihollisen varmistusladulla liikkui partio.
Se oli oivaltanut tilanteen, ehkäpä laukaistuaan yhden
latunsa poikki asetetusta miinoistamme. Heistä saim-
mekin riesai. He osasivat välttää häthätää asettamam-
me miinat ja häiritsivät pakoamme kiusallisesti. Par-
tiomme iohtaia asetti puolet miehistään väijytykseen,
pioneerit ahkioineen hiihtivät kohden ylikulkupaik-
kaamme. Lyhyen taistelun jälkeen saivat ladulle jää-

neet miehemme takaa -ajajat talttumaan ja vihollisen
ampuma tykistösulkukin oli enemmän hyödyksi meille
kuin heille, se nimittäin ammuttiin välimaastoon ja hi-
dastutti tuntuvasti takaa-ajajiamme.

Menetyksemme olivat mitättömät, vain yksi lievästi
haavoittunut. - Niin olimme taas omiemme luona.

Hoivasin vankimme JSp:lle. Hän sai niin hyvää hoi-
toa kuin mahdollista. Ei ihme, että miehen kielenkan-
nat tuollaisessa hoidossa aukenivat. Hän visersi tietonsa
melko seikkaperäisesti rykmenttimme herroille kun
kuulustelu toimitettiin.
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Sairaankulietusta ahkiossa
umpihangessa

oli vain pieni suunnistustehtävä. Oli talvi ja matkasim-
me hiihtämällä, pari ahkiota rahisi hännillämme. Nii-
hin oli ahdettu kaikki tarpeellinen, räjähdysaineet, am-
pumatarvikkeet jne., murra niiden tärkein tehtävä oli
haavoittuneiden kiskominen rakaisin omalle puolelle,
jos nimittäin jotain tapahtuisi.

Läpäisimme onnellisesti linjat. Saattojoukkue toi-
votti onnellista matkaa ja kdämyi takaisin. Kuljimme
vihollisen varmistusladun poikki ja jälkemme hävitet-
tyämme jatkoimme markaa kunnes aamunkoitteessa
pysähdyimme vihollisen käyträmän huolrotien ääreen.
Olimme hiihtäneet noin viitisen kilometriä, ja saaneet
hikemme irtaantumaan. Makasimme hartiat huurteisi-
na ja odotimme. Joku tupakoi kiellosra huolimatta. Se

ei tietenkään ollut hyvä, sillä rupakan laatu oli omiaan
paljastamaan, että vieraita oli runtumassa. Sen olivat
sissit saaneet aikaisemmin karvaasri kokea. Kun radisti
oli ottanut yhteyden omiin ja ilmoittanur rilanteemme,
palasi hän luoksemme odottamaan. Samassa kuuluikin
tien rintamasuunnasta liikettä. Aseitten lukot rasahti-
vat, kaikkien katseet suuntauruivat irÄntd kohden.

Pian ilmestyi näkyviimme mieslauma, ainakin
komppanian vahvuinen osasto. Hitain askelin kulki
ioukko ohitsemme. Sitä seurasi kolme hevosra, joiden
rekiin oli ahdettu jos fonkinlaista kilua ja kalua. Se oli
ilmeisesti lepoon siirtyvä yksikkö. Emme häirinneet
sen pyrkimyksiä ja pian se olikin kadonnut tienpolven
taakse. Hetken oli hiljaista. Partion varajohtaia otti
kaksi miestä ja hiihti heidän kanssaan linjan suuntaan
suorittaakseen tiedustelutehtäviä. Hän palasi ilmoit-
raen, että noin 500 metrin päässä on tien kummallakin
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JATMARI PAANANEN

Kcrtonus JR 5:n alaisen ErP I:n erään
honehiaäärihompp anian osdnotostd

Parhhilan byahhayhsen Muolaassa,
Karjalan kannahsella 23.12. a. 1939.

Kapteeni Priha käveli miesten edessä. Hänen huu-
morin välkkeiset silmänsä tarkastelivat miesten kasvo-
jen ilmeitä. Arvaten heidän ajatuksensa ja mielialan-
sa, hän sanoi hiljaisella änellä:

- 
Tähän mennesä on vain peräännytty, mutta nyt

iskemme takaisin. Koko Er.P 1 tekee vastaiskun. Vi-
hollinen ei tiedä odottaa hyökkäystämme. Ehkä sen
jälkeen saamme viettää Joulun pyhät rauhassa. Jo-
kainen joukkueen- ja ryhmå.njohtaja toimii tulitaiste-
lun alettua tilanteen vaatimalla tavalla. Toivon mei-
dän komppaniamme selviytyvän tehtävästä kunnialla.

Onko joukkueenjohtajill a mitäån §syttätä?
Kukaan ei puhunut mitään. Kapteeni vilkaisi kel-

loaan.

- No niin. Kolme minuuttia aikaa låihtön. Hä-
nen katseensa viivähti upseereissa, joista kukin eleet-
ömästi, hiljaisella äånellä, antoi joukkueelleen käskyn
lätrteä liikkeelle. Heidän suhteensa alaisiinsa olivat
hyvät. Pienet YK:n aikaiset kahnaukset oli unohdet-
tu. Komppanian miehistö ja useimmat upseerit olivat
tutustuneet toisiinsa jo elokuussa pidettyjen suurten so-

taharjoitusten aikana. Silloin oli luotu pohja hyville
toveruussuhteille.

Joukkue toisensa jälkecn oli ehtinyt liihelle Parkki-
lan suoaukeaa, jonka toisella puolella vihollisen tie-
deaiin olevan. fosiihtymättä vaihdettiin konekiväärin-
ja jalustan kantajia ja aloitettiin suon ylitys jonossa.
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Polviin saakka ulottuvassa lumessa etumaisina tarpo-
ville oli eteneminen raskasta, mutta kukaan ei kiroil-
lut - ainakaan äneen. Tahdottiin pian päästä au-
kean yli. Jokainen tuntisi itsensä turvattomalsi, jos vi-
hollinen vastoin odotuksia alkaisi tulinaa heitä. Tä-
mänhän piti olla ylläryshyökkäys!

Komppanian tavoitteena oli metsikköinen mäenrin-
ne valtamaantien laidassa. Sieltä ei kuulunut min-
käänlaisia däniä. Jos piippalakkeja olikin kivien ja
puiden takana, niin vallitsevan hämärän takia heitä
ei nähty. Valppain silmin ja kuulo herkisryneenä lå-
hestyttiin nä§mätöntä vaaraz. Oltiin hengästyneitä.
Ohimot jys§ttivät ja sydän löi kiivaasti. Oli tultu jo
puoliväliin aukean yli. Miehet eivät tietäneet toisten
komppanioitten liikkeistä. Oman komppanian tavoite
oli tärkeintä.

Vänrikki Kuittisen joukkue suuntasi kulkunsa jyr-
kästi vasemmalle kohti maantietä. Toiset joukkueet
jatkoivat matkaansa suorinn eteenpäin. Hiki vinasi
jokaisen kasvoilla. Konekiväärejä ja jalustoja kanta-
vien miesten jalat vapisivat uupumuksesta. Kun jouk-
kue Kuittinen ylitti maantien ja pääsi tiheän metsän
suojaan, niin vänrikki antoi pysähtymismerkin.

Ryhmänjohtajat kokoontuivat vänrikin luokse. Tar-
kastellen karttaa vänrikki viittasi kädellään oikealle
kääntyvän polun suuntaan.

- Jatketaan matkaa tuonne päin. Ei pidetä tur-

jär7i

0rnclr
t'l\uo\oon

j lirv i

L-r.-t---l-l ro l, L g'



haa ääntä, niin yllätys on täydellinen.

- 
Kunhan tässä ei itse jouduttaisi satimeen. Tääl-

lä on niin pirun hiljaista. Tuntuu, kuin jotain olisi vi-
nossa.

Vänrikki ei vastannut alik. Kinnusen puheisiin.
Hän näki miesten sytyttäneen tupakat. Kaikki katsoi-
vat odottavina häneen. Jokainen huomasi vänrikin
olevan hermostuneen ja epävarman etenemissuunnas-
a. Tämä huomio sai miehet entistä valppaammiksi.
Vänrikki otti pistoolin käteensä ja antoi merkin seurzl-

ta häntä. Tultiin pienelle aukiolle ja pysähdyttiin taas
kuuntelemaan. Suolta päin kuului kiväärin laukauk-
sia ja kauempana alkoi konekivääri päästellä lyhyitä
sarjoja. Vanjojen konekiväärin kanan kotkotusta
muistuttava kestotuli kuului maantien suunnasta.

Ät<tia alkoivat luodit napsahdella aukiolla olevien
miesten ympärillä puiden runkoihin. Joka mies oli
heittäytynyt lumeen ja alkanut r-etäytyä takaisin, ve-

täen kantamuksiaan perässään.
Heidät oli yllätetty! Ehkä saarrerrukin/
Vihollisia ei nä§nyt, mutta iiian ylös suunnattu

rulitus jatkui.

- 
Saatanan saatana, pojatl Ihan tämä on Maini-

lan malliin! Eihän me ensiksi ammuttu, manaiii alik.
Vuoristo.

Hänen sanansa vapautri roisetkin äkillisen ammun-
nan aiheuttamasta peiäsn'lsesrä. Joukkueenjohtaja

yksin ei hallinnut hermojaan. Hän poukkosi pystyyn
ja lähtien juoksemaan tulosuuntaan hän huusi:

- 
Takaisin sinne mistä lähdimme! Seuratkaa!

- 
Seurataan, seurataan, mutisi korpraali Laakso.

- 
Vaikka eihän tässä syytä ole tällaiseen hoppuiluun.

- 
Onhan sitä totuttu vetåytymåån uusiin asemiin

suunnitelman mukaisesti, naureskeli rctamies Perälä
ja siirsi varsinaisen toiselle olkapäälle. - 

Toista se

on kavereilla tuolla mäen rinteessä.
Toisten joukkueiden kohdalla oli eteneminen suju-

nut toisin, kuin vänrikki Kuittisen joukkueen. Suon yli
oli päästy onnellisesti ja ehditry maastoutua rinteen
alle ketjuun, ennen kuin vihollinen alkoi tulittaa.
Piippalakeilla ei ollut suojakaivantoja, mutta sinnik-
l«iästi he pysyttelivät kivien ja puiden takana, sekä
muutamissa kranaatin tekemissä kuopissa. Vänrikki
Muonan joukkue oli päässyt hyvän matkaa rinnettä
ylös oikealla sivustalla. Toppatakkiset sotilaat pe-

rååntyivät ja kaatuivat tarkan kk-tulen ramasemina.
Hyökkääjistä oli kk-ampuja Peussa haavoittunut kuo
lettavasti. Siihen oli syypää tataarin näköinen vanja.
Sivusta ammuttu laukaus sai hänet esiin kiven takaa
ja kierimään rinnettä alas.

- 
Stoi! Ei edemmäs! Liian kauas rajalta olet nyt

jo tullut, sanoi Terijoelta kotoisin oleva sotamies
Riuttu.

Hän pysähdytti kaatuneen vihollisen kierimisen. Tä-

Kyyrölän kylää



män korvan yläpuolella oli luodin reikä.
Korpraali Peussa oli juuri vetänyt viimeisen hen-

käyksensä. Räjähtävä luoti oli repäissyt hänen kau-
laansa suuren aukon, josta elämän neste pulppusi pu-
naten hangen.

Entiset viholliset jäivät rinnakkain lumeen ryhmä
Mätön jatkaessa etenemistään.

Vänrikki Jääskeläisen joukkueen eteneminen oli py-
sähtynyt vasemmalla sivustalla, lähellä maantietä.

Joukkueen miehet olivat lumeen painautuneina. Hei-
dän kivääri- ja konekivääritulensa oli tehotonta. Kra-
naattikuoppaan suojautunut vihollisryhmä hallitsi pi
kakiväärillään maastoa, joka tällä kohdin ei antanut
suojaa hyökkiiäjille. Näistä oli jo kaksi miestä lievästi
haavoittunut ja sotamies Purasen sotimisen oli lopet-
tanut päähän osunut luotisuihku. Hän makasi vatsal-
laan muutaman metrin päässä kranaattikuopasta.
Puoliautomaattikivääri oli kirvonnut hänen käsistään.
He olivat kolmisin yrittäneet päästä kuopan reunalle
ja y llattää piippal akit.

Ryhmänjohtaja oli juuri sitonut korpraali Kimmo-
sen olkapäässä olevan vaarartoman lihashaavan ja

alkoi tarkastella omaa ohimoaan, jota luoti oli raa-
paissut luuta rikliomafta, kun hänen huomionsa kiin-
tyi sotamies Hupliin, joka oli kersantti Kopran vieres-
sä.

Hupli kohottautui juuri seisomaan ja ryntäsi kivääri
ojossa kohti parinkymmenen metrin päässä olevaa vi-
hollispesäkettä. Hän pääsi onnellisesti kuopan reunalle
ja karjaisi niin, että kaveritkin säpsähtivät: 

- 
Ruki

vehr!
Kaikki olivat varmoja, että ne olivat hänen viimei-

set sanansa, mutta ihmeekseen he näkivät kaksi pika-
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Jalkaväkeä talvisessa metsässä

hvdår1ä ja kolme kivääriä heitettevän kuopan reunan
yli ja viiden punatähtisen sotilaan nousevan kädet ko-
holla ylös piilopaikastaan.

Joukkueen eteneminen saattoi jatkua.

Kapteeni Priha oli ollut seuraarnassa vänrikki
Muonan joukkueen toimintaa. Nyt hän laskeutui rin-
nettä alas suolle ja lähti kohti maantietä. Sillä suun-

nalla oli tulitaistelu kiihtynyt jälleen.

Kapteeni pysähtyi hetkeksi nähdessään konekiväärei-
tä kantavan miesjoukon ylittävän maantien ja laskeu-
tuvan alas suolle. Ensin hän luuli vihollisen yrittävän
saarrostusta, mutta pian hän tunsi joukkueen edellä
kulkevan upseerin vänrikki Kuittiseksi. Kapteeni kiro-
si. Kuittinenhan johti miehiään pois taistelusta!

Komppanian päällikkö ehti ajoissa lumeen tallattu-

ien polkujen risteykseen.

- 
Minne te menette? Kapteenin ääni oli rauhalli-

nen, mutta tavanomainen hy-y silmänurkissa oli
poissa.

- 
Ei tuolla voinut olla. Siellä tuli kuulaa niin ko-

vasti, sanoi vänrikki kiireisesti ja yritti mennä kaptee-
nin ohitse.

- 
Takaisin vänrikkil Jumalauta!

Kapteenin uhkaava karjaisu ja kädessä oleva pis-
tooli sai joukkueenjohtajan järkiintymään.

- 
Näittekö paljon vihollisia? Missä te olitte jouk-

kueenne kanssa/ Kapteenin kysymykset saivat vänri-
kin kasvot entistä punakammiksi. 

- 
Tuolla 

- 
hän

viittasi tielle päin 
- 

ja lisäsi:

- 
Ei me vihollisia nähty, mutta meidät yllätettiin

kuulasateella.

- 
Helvetti! Eihän teidän sinne pitänytkään mennä.



Konekiväåri tulittaa

Nyt takaisin! Tuonne missä toisetkin ovat. Seurat-
kaa!

Kapteeni johti heidät vänriklii Jääskeläisen jouk-
kueen avuksi.

Tehtävää oli tarpeeksi jokaiselle, sillä vihollisen
vastarinta voimistui. Vanjat rulirtivar kiivaasti maan-
tien takaa, mufta sieltä rulevat kuulat eivät olleet
vaaraksi, jos muisti pitä itsensä matalana. Haavoit-
tuneita oli useita. Samoin kaatuneita. Kukaan ei
dennyt, missä paarinkanraiiksi määrätyt miehet oli-
vat. Kävelemään §kenevät haavoitruneet lähtivät ta-
kaisin suolle päin. Pahemmin haavoittuneer autettiin
suojaan odottamaan läkintämiehiä.

Vuoriston Ekan päästä oli luori pyyhkäissyt hatun
hangelle. Nyt hän silmät valppaina tarkkaili piippa-
lakkista ampujaa, joka oli p:rksun puunkannon taka-
na.

- 
Tulehan esiin piilostal, huusi Eka. 

- 
Ukko

Pekka tahtoo tervehtiä sinua!
Eka näki punasotilaan tähtilakin kohoavan kan-

non yläpuolelle. Venäläinen etsi rukevaa asentoa ki-
värilleen. Eka ehti laukaista ensin. Hetken ocloter-
tuaan hän ryömi varovasti vihollisen luokse. T'ämä oli
I«iäntynyt selälleen.

- 
Poikaparka, sanoi Eka, katsellen nuoren soti-

laan nopeasti kalpenevia kasvoja. Silmät ja suu auki,
kuin ihmetellen, että näin kävi, venäläisen sormet pu-
ristuivat nyrkkiin ja aukenivat, eivätkä liikahtaneet
enä. Kasvot totisina alik. Vuoristo ryömi ryhmänsä
Iuolse. Moneen hetkeen häneltä ei kuultu leikkipuhet-
ta, vaikka toiset vitsailivat hänen kaksintaistelusta:rn.

- Hlljaa, pojat! Kuunnelkaahan!
Kersanrti Kopra sai jutrelijat vaikenemaan. Måen

takaa kuului kuin auton moottorin pärinää.

- 
Edemmäksi tiestä! Nopeasti! Jokainen ampu-

mavalmiina!, komensi vänrikki Jääskeläinen. - 
An-

takaa auton tulla tähän kohdalle, ennen kuin am-
mutte.

Kaikki katsoivat jännittyneinä mäentöyräälle päin.
Auton moottorin ääni voimistui yhä ja hetken kulut-
tua mäen päällä näkyi tummansininen henkilöauto,
joka hiljaisella vauhdilla alkoi laskeutua mäkeä alas.
Auto ehti jo Kinnusen ja Puron ryhmien kohdalle,
kun sen kuljettaja huomasi ajaneensa ansaan. Takai-
sin ei voinut kääntyd, täytyi siis lisätä vauhtia. Auto
syöksähti eteenpäin, mutta sarnassa kahden koneki-
väärin luotisuihkut iskeytyivät auton kumeihin ja
moottoriin. Auto pysähtyi. Moottori savusi ja leimahti
ruleen.

Ammuntaa jatkettiin tuokion ajan. Kuljettaja nä-

§i syöksyvän ulos autosta ja jäi kokoon kipristyneenä
makaamaan tielle.

Auton takaosasta kuului valitusta ja huutoa. Tuli-
tus lopetettiin ja odotettiin hetkinen. Ketään ei tullut
ulos autosta. Valitus vain jatkui.

- 
Pojat! Mennään katsomaan millaisia viskaale-

ja siellä on.
Sotamies Hupli ja kolme muuta miestä juoksivat

auton luo ja alkoivat tempoa ovia auki. Hetken ku-
luttua he vetivät autosta ulos vastaan rimpuilevan,
k>okkaan pitkäturkkisen miehen, joka näytti haavoit-
tumattomalta. Autosta löytyi toinenkin mies, jonka
vatsan luodit olivat lävistäneet. Hänet kannettiin tien
sivuun. Pari miestä palasi vielä auton luokse katso-
maan, jos olisi jotain liekeistä pelasteftavaa.

Vankien ympärillä olevat miehet katselivat säälien
miestä, jonka suolet pursuivat esiin. Hän oli tajuis.
saan ja painoi molemmin käsin vatsaansa. Hänellä
oli majurin arvomerkit. Nuorempi vanki näytti syn-
kältä ja uhkaavalta. Avoinna olevan turkin aka nä-
kyi siisti asepuku. Hänellä oli kiiltävät saappaat ja
vyöllä pitkä miekka, jonka kahvaa hänen kätensä lu-
jasti puristi. Pistooli häneltä oli otettu pois jo aikai-
semmin.

Sotamies Poutasen taputtaessa vankia ystävällisesti
olalle ja tarjotessa hänelle savuketta, vanki sylkäisi
halveksivasti ja yritti vetää miekkaansa esille. Hetkes-
sä häneltä riistettiin miekka tuppineen ja pideltiin kä-
sistä kiinni. Venrijänkielen taitoinen korpraali Parta-
nen selitti miehelle, että häntä kohdellaan hyvin ja et-
tei täällä vankeja tapeta.

Vanki oli yhå ylimielisen ja vihaisen näköinen,
mutta nyökkäsi påållåån ymmärtämisen merkiksi.

- 
Ei se pelännyt, tuo vanja, mutta luuli hänelle

tarjottavan viimeiset sauhut, ennen kuin passitetaan
paratiisiin, sanoi Kinnunen, kun vanki Poutasen saat-

tamana matkasi suota kohden.

- 
Hei, Partanen! Tulehan kuulemaan mitä tällä
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punaupseerilla on asiaa, kehoitti vänrikki Jääskeläi-
nen.

Haavoittunut vanki oli viittoillut Partaseen päin,
tdmän puhellessa toisen v:rngin kanssa.

- 
Aijä luulee sinua papiksi ja tahto«r ripittäytyä,

vitsaili alik. Husu.
Toiset eivät yhryneet leikinlaskuun, vairn kasvot to-

tisina katsoivat harmaatukkaista vankia, joka alkoi
hiljaisella äänellä puhella Paftasen kanssa. Sanar tu-
livat katkonaisina, tuskanhien virratessa miehen kas-
voilla. Kun vanki lakkasi puhumasta, niin ympärillä
olevat miehet näkivät ihmeekseen hänen ristivän kä-
tensä rinnan päälle ja heikolla äänellä posmittavan
jotakin, joka kuulosti rukouksen tapaiselta.

Ilkikurinen ilme silmissään Parranen katsoi alik.
Husua.

- 
Vanki tietää kuolevansa jir pyytåä lopettamaan

hänen kärsimyksensä. Sanoi muistavirnsa meitäkin vii-
meisessä rukoulisessaan.

Hän toivo<t alik. Husun ampuvlrn hänet. Hänen k<>

Rikkiammuttu vihollisen henkilöauto,
mistä saatiin kaksi vankia

,,,9

Kk:n asemanvaihto paksussa lumessa

timaassaan Husun näköiset miehet kuulemma työk-
seen teloittavat vastavallankumouksellisia.

- 
Ei helkutissa, sanoi Husu hämillään. 

- Minä
ainakin kieltäydyn sellaisesta kunniasta.

- 
Hän kertoi olleensa suuren rehr;ran insinööri

Ukrainassa, jatkoi Partanen selostusraan. - Hänellä
on vaimo ja kolme lasta. Uskokaa tai älkää, mutta
hän sanoi olleensa tietämätön siitä, errä heidän jouk-
konsa ovat hyökänneet Suomen alueeile. Heille oli sa-

nottu, että Suomen fasistit ovat tunkeuruneer Neuvos-
toliiton rajan yli. Hän kirosi sotaa ja mvönsi usko-
vansa Jumalaan. Juuri äsken hän pn'si svntejåån an-
teeksi ja rukoili Jumalalta siunausta vaimolleen ja
lapsilleen.

- 
Ethän sinä vain puhu palturiaT. §syi kersantti

Kopra epäilevän näköisenä.

- 
Totta joka sana, paitsi se, mirä sanoin Husus-

ta. Näettehän jokainen, että kuoieva rahtoo päsrä
tuskistaan.

Partanen kumartui uudelleen lähelle vankia ja sa-

noi tälle venäjäksi muutaman sanan. Miehen silmiin
ruli hätäänrynyt ilme ja nostaen sormen ohimolleen
hän kuiskasi: 

- 
Pum, pum...

- 
Mies pelkää, että hänet jäterään tähän kitu-

maat, sanoi Paftanen.
Miehet katselivat toisiaan ja siirq'ivät syrjemmälle.

- 
Kenellä on heikko pää. niin älkön katselko

tänne, ettei tule vatsa löysäksi.
Kersantti Kopran tavallisesti miehekäs ia karski

ääni värähteli hieman. Hetken kuluttua kajahti pis-
toolin laukaus ja kun miehet käänryivät katsomaan,
niin he näkivät Kopran seisovan tuskistaan pässeen
miehen vieressä. Kersantti pyyhkäisi sormellaan silmä-
nurkkaansa ja nähdessään kapteeni Prihan nousevan
rinnettä ylös, hän meni tätä vasraan.

Aurinko oli jo korkealla, kun hyökkäystavoite oli
saavutemu. Jathuu
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SODAN pitkät vuodet lähenivät loppuaan. Kannak-
sen veriset suurtaistelut olivat hiljentyneet. Oli syksy
v. 1944. Aselepo Neuvostoliiton ja Suomen välillä oli
solmittu. Sotilaat, jotka olivat olleet sotaretkellä vuo-
sia, toiset jopa lähes viisi vuotta, pääsisivät vihdoin si-

viiliin jatkamaan siitä, mihin kesällä vuonna l94l so-

dan alkaessa oltiin jääty.

Näin onnellisesti ei kuitenkaan käynyt kaikille. -Välirauhansopimuksessa oli eräs artikla, jossa määrät-
tiin, että kaikki Suomessa olevat saksalaiset sotilaat
oli internoitava tai karkoitettava maasta. 

- 
Koko

pohjois-Suomi Oulusta ylöspäin oli käytännöllisesti
katsoen saksalaisten hallussa, jonne myös oli sijoitettu
valtava måärå kaikenlaista sotamateriaalia. Tehtävä
ei totisesti houkutellut ketään näin siviiliin lähdön aat-
tona. Oltiinhan yleisesti tietoisia siitä, että vasta tä-
män jälkeen kaikille tehtävään osallistuneille "koittai-
si siviiliinpääsy".

Panssaridivisioona, joka mdan kestäessä niin mo-
nesti ennenkin oli saanut lähteä sinne, missä kipeim-
nrin tarvittiin, sai nytkin valmistautua osaltaan tehtä-
vän suoritukseen. Tähän oltiin jo etukäteen varaudut-
tukin, ioten se ei pahemmin järkyttänyt ketään, vaik-
kakin se vei monen mielen matalaksi.

OPAS HYOKKAYSVAUNULLE
MAINILAN tultua syyskuussa 1941 vallatuksi is-
tui taistelun jälkeen patalioonan komenraja, kap-
teeni Veikko Elovaara kannon nokassa tupakoi-
den. Juoksujalkaa saapui paikalle nuori vänrikki
ilmoittaen vihollisen hyökkäysvaunun olevan lä-
hestymässä kivitiellä.

- No antakaa sen tulla, tuuskahti kapteeni
hiukan ylimielisesti.

- Hyuä on, herra kapteeni, pistän oppaan tie-
haaraan, täräytti vastaan sanavalmis vänrikki häi-
pyen näkymättömiin. 

*
TALVISODAN kovas keskitykses makas kaksi
kaveria samas poreros vierekkäin, sanoi toinen.
Opetellahan nyt makaamahan sankari haudas.

Ps.D:n joukot olivat saaneet 
- 

aselevon tultua
voimaan 

- 
viettää muutamia erittäin kauniita jl

rauhallisia syyskuun päiviä Jääskessä kauniin järven
rannalla. Mutta erådnä yönä st'yskuun puolivälissä

Jååkdripataljmnat lastattiin ir.rnarrn ia matka
pohjois-Suomea kohti alkoi.

Sota entisiä aseveljiä vastaan oli alkirmassa!

Junakuljetuksen päåtyttyå Jääkäripataljoona 4:n
osalta Muhoken asemalle, jarkui etenemisemme
Pudasjärven-Ranuan kautta Rovaniemelle. Ensim-
mäinen taistelukosketus saksalaisiin oli Pudas järven
ja Ranuan välillä. 

- 
Etenemisemmc perääntyvien

saksalaisten jäljessä jatkui hitaasti, itrskus rirskaitakin
tappioita kärsien. Tunsivathan saksrleiset jo meikä-
läisten mdankäyntitavat, joten kaikenlaiset motitus-
ja saartoyritykset epäonnistuivat aina. Rovaniemen
valtauksen jälkeen JP 4 eteni Pets.r-mon rietä kohti
Ivaloa. Mitä pohjoisemmaksi edettiin. sitä perusteelli-
semmaksi kävi saksalaisten hävitr-svimma. Yksinpä
kilometripylväät ja tienviitatkin iourui'i-at räjäytysten
kohteiksi, silloista ja asumuksistir puhumattakaan.
Miinoja oli asetettu miltei kaikkialle.

Lokakuun 25. päivään mennessä JP i oli edennyt
Ivalon ja Inarin välille ja tämän kenomuksen tapah-
turnat sattuivat juuri tuona yönä.

Oli synkkä syksyinen yö. Päivrilli alkanut vesisade

oli illalla lakannut. Tuuli kuljerti pilviä melkein pui-
den lawojen tersalla. Ahdistava ptmess lepäsi Lapin
korpien yllä. JP 4:n pääosa oli edennr-t päivän aikanir

saksalaisten kintereillä useita kvmme niä kilometreiä
lähelle Ivaloa muutamien komppanioiden ollessa lc-
vossa edellisessä leiripaikassir. mlrtt.t ioiden oli määrä
tänä yönä siirtyä edessä olevan patalioonan pääosan

korkeudelle.
Komppaniat lähtivät liikiieelle kahden tunnin vä-

liajoin, sillä matkalla oli suuriir lokia, joiden sillat oli
räjäytetty. Miehistö kulki polkupyörillä ja kuormastot
autoilla.

Puolen yön aikoihin koitti vihdoin komppaniani
lähtöaika. Autot matelivat hiljaa 70-100 m:n väli-
matkoin, sillä miinavaara oli otettava huomioon. -Minulla oli ollut koko iltapäivän selittämättömän outo
tunne. En osannut selittää itsellenikään, oliko se ehkä
jonkinlaista pelkoa tai muuta, mutta mitä edemmäs

edettiin, tuo tunne kasvamistaan kasvoi. Istuessani

autossa toimetonna, uni tahtoi tulla väkisin ia äsken
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^dSuomessa olevien saksalaisten ioukkoien
komeniaia, kenraalieversti Eduard Dietl

mainitsemani levottomuus väsymyksen kanssa yhdessä
muodosti sekavia mielikuvia. Niinpä havahduin pari
kertaa unenhorroksista ja olin etäällä auton kiilava-
lossa näkevinäni maassa makaavan sotilaan, jolla oli
\-aatteet riekaleina, mutta lähemmäs runruamme ja
rerästäessäni katsettani havaintoni kohde hävisi.

Saavuimme vihdoin yöllä noin kello 2:n aikaan
määränpäähän, jossa muu osa pataljoonaa oli jo lei-
riltynyt yöksi. Laitoimme petromaxin valossa teltat
pvstyyn, sillä maastossa vallitsi melkein absoluuttinen
pimeys, jossa ihmissilmä ei nähnyt mitään. Liikuimme
maastossa varovasti, sillä päivällä samoilla paikoin
oli komentajan lähetti astunut ns. hyppymiinaan ja
Lähistöltä oli löytynyt kolmen miinan kantolaite, joten
siis kaksi miinaa odotti vielä uhriaan.

Saatuamme teltat pystyyn olimme aikeissa käydä
loppuyöksi levolle, kun Ps.D:n esikunnasta saapui
moottoripyörälähetti ja toi kiireellisen tiedon: reservi-
läisten kotiuttaminen alkaa huomenna ja luettelot ko
tiutuvista kuljetuksen järjestämistä varten pitåå olla

Sillat oli Lapissa räjäyte§,
mutta yli oli päästävä, ia päästiinkin

Ps.D:n esikunnassa klo 4.00 samana yönä.
Pataljoonan adjutantti, luutn. Sakari Haapakoski

kutsui minut telttaansa ja antoi tehtäväkseni ilmoit-
taa tuo kiireellinen viesti komppanioille, jotka olivat
leiriytyneenä noin kolmen kilometrin laajuiselle
alueelle. Ainoastaan Esik.K oli saanut asiasta tiedon,
sillä Esik.K:n kirjuri, korpr. T. Pihlajavesi oli juuri
saapunut adjutantin telmaan sazunaan lähempiä oh-
jeita. Olihan minulla näinollen yhtä komppaniaa vä-
hemmän etsittävänä. Korpr. Pihlajavesi oli pataljoo-
nan alkuperäisiä miehiä, joka koko sodan ajan sa-

moin kuin minäkin, olimme olleet mukana. Vaih-
doimme muutaman sanan keskenämme, jolloin kes-

kustelu itsestään siirryi siviiliin lähtöön. Hän kiusotteli
leikillään minua ja sanoi lähtevänsä siviiliin ennen
minua, koska miehistö pääsee lähtemään ennemmin
kuin aliupseerit. Näinhän asia todellisuudessa olikin.

Lähdin hapuilemaan teltasta ulos synkkään pimey-
teen ja ryhdyin saamieni ohjeiden mukaan etsimään
komppanioita. Olin ehtinyt käydä KKK:n teltassa, jo-
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ka oli lähinnä ja olin tulossa maantielle joka askelta
varoen, kun yhtäkkiä leimahti edessäni muutaman
metrin päässä korkea tulipatsas ja samalla kuului
korvia huumaava räjähdys. Pysähdyin kuin naulittuna
ja minusta tuntui siltä, kuin jokin olisi pitänyt minua
paikoillani. En uskaltanut ottaa askeltakaan enl«å
hetkeen osannut ajatella mitään. Hetkistä myöhem-
min havahduin kuullessani teltaltani päin äniä, jossa

huudettiin nimeäni. He olivat luulleet, että olin astu-
nut miinaan. Itsekään en aluksi pysrynyt täysin totea-
maan, olinko itse aiheuttanut räjähdyksen vaiko joku
muu, mutta huomasin itseni terveeksi ja hetkistä myö-
hemmin totesin olevani maantiellä. En muista, miten
tielle olin tullut, vaikka hetkistä aikaisemmin olin
seissyt tiestä noin kymmenen metrin päässä polviin
saakka ulottuvassa kanervikossa. Sain tasapainoani
sen verran takaisin, että pystyin huutamaan telttojen
edessä hääriville, jotka yhä huutelivat nimeäni, että
olin vielä hengissä. Tåmå kaikki tapahtui muutamas-
sa §mmenessä sekunnissa, mutta tuossa ajassa ehdin
silti elää melkein ikuisuuden.

Ryhdyimme nyt petromaxin valossa etsimään råjnh-
dyksen aiheuttajaa, joka selvisikin pian. Edellämainit-
tu korpr. Pihlajavesi, joka minun lähtiessäni adjutan-
tin teltasta, jäi vielä sinne, oli kenenkän huomaa-
matta poistunut ulos ja lähtenyr oikaisemaan omalle
teltalleen ja matkalla astunut hyppymiinaan. Vaikka
räjähdyshetkellä olimme olleet toisistamme vain muu-
taman metrin päässä, emme tienneet toisistamme mi-
tään, sillä kumpikin olimme hiipineet hiljaa. Hän ehti
laukaisemaan miinan ennen minua, sillä hetkistä
myöhemmin olisin minä ollut juuri samassa paikassa.
Korpr. P. makasi verissään ja vaatteet riekaleina juu-
ri samanlaisessa asennossa kuin mitä olin unissani
matkan varrella nähnyt. Hän ei ollut enää tajuissaan
ja matkalla kenttäsairaalaan hän oli kuollut. Hän
pääsi siviiliin 

- 
ennen minua, niin kuin hän sanoi

minulle hetkeä aikaisemmin.
Minulla oli vielä tehtävä suorittamatta. Muistan

elävästi vieläkin tuon yön Inarin korvessa etsiessäni
jäljellä olevia komppanioita tuntemattomasta maas-
tosta ympärillä synkkä pimeys ja joka askeleella väijy-
vät miinat.

Vaikka tehtävän suoritettuani olin todella väsynyt,
ei uni tullut enää niinä aamutunteina, jotka jäivät le-
poajaksi jännittävän yön jälkeen.

Kalkki tllauksla, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tal puutteelllsuuksia lehden
lakelussa koskeva kirleenvalhto on !ähetettävä
osoltteeseen: PL 820 (Xn03 H:kl 3fi). Tolmltus
(Itiölönkatu 35 B) ei niitä käslttele. Puh. 90-
790822 tal 790355

- Viivi, nyt olen
lopullisesti poistanut
elämästäsi sen
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