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clIishtty
SODASTA ja sen jouluista on kulunut io vuosi-
kymmeniä. Kuitenkin muistot elävät ja saavat aina
silloin tällöin uutta tuoreutta, kun tapaa vanhan ase-

veljen tai lukee jonkun tuttuun joukko-osastoon lirt-
tyvän kertomuksen tämän lehden palstoilra. Koke-
mukset sodassa ovat olleer niin voimakkaita, erteivat
ne voi olla herättämättä yhteydentuntoa ja 1'hreisiä
muistoja.

Osana näitä yhteisiä kokemuksia ovat olleet myös
yhteiset rintamalla vietetyt joulut. En tahdo lähteä yk-
sityiskohtaisesti kertomaan, millaisia olivat omat sota-
jouluni, mutta toivoisin voivani aluksi muutamalla
sanalla luonnehtia, millaisen vaikutelman ne jätrir'ät.

Sotaiouluilla on ollut jotakin yhteistä lapsuuden iou-
lujen kanssa. Lapsuuden jouluistahan muistamme aina-
kin rakkaimmat vaatimattomat lahjat, ioulukl'nttilär,
saunan, virren ja joulukirkon. Myöhemmin on menn)'t
ohi pitkä rivi jouluja, joista ei ole jään1't juuri min-
käänlaista muistikuvaa. Mutra sotajoulut mr'ös muis-
ramme. Niissä oli jotakin erikoisra, joka on jään1't

mieleen.

Vaikeissakin olosuhteissa järjestetty joulusauna, pa-
ketti kotoa, kynttilät jä pasrorin pitämä jouluhartaus,
siinä joulun ulkonaiset yksinkertaiset puitteet. Tykin-
laukaus, putkivalot, silloin tällöin ammuttu valo-
raketti ja säännöllisesti vaihtuvat vartiovuorot muistut-
tivat elämän todellisuudesta, minka keskellä elettiin ja
joulua vietettiin. Joulun luonteesta johtuen karunkin
miehen sydämessä nousi koti-ikävä huippulukemiin.

Joulu oli ulkonaisesti pelkistetty ja vaatimaton,
mutta myös sanomaltaan aito. Joulun sanoma Jeesuk-
sen syntymästä maailman Vapahtajaksi saattoi tässä

Läänlnrovasti
Jukka Malmivaara

ympäristössä saada sille kuuluvan arvon ia aseman.

Beetlehemin seimen lapsi olikin Herra. Hänen val-
ransa on kerran toteutuva täydellisenä pahassa maail-
massa. Hän on rauhan ruhtinas. Toivo elämästä ja
rauhasta sai uutta virikettä la valoi pelokkaaseen mie-
leen uutta rohkeutta ja turvallisuutta.

Lienee aihetta kysyä, onko meilld tdtd jouluna
peitetty joulu, jolloin joulun sanoman ydin, sanoma

Kristuksesta, Vapahtajasta peittyy elämän humuun?
Puhutaan kaupallisesta joulusta ja sen mukanaan tuo-
mista haitoista. Vahinko on todella suuri, jos meille
ei kuulu kiireisen ja levottoman elämän menon
keskellä sanoma: 'Teille on syntynyt Vapahtaja". Ei
meidän tarvitse palata sota-ajan pelkistettyyn iouluun
voidaksemme ottaa todesta joulun keskeisen asian.

Se on täysin mahdollista nytkin ja uskon, että rinta-
malla olleet naiset ja miehet pysähtyvät nytkin kuun-
telemaan, mitä Jumalan sana heille julistaa ilo-
sanomana.

Mitä tämä ilosanoma meille merkitsee? Emme tunne
toistemme ahdistuksia ja vaivola. Monet pitävät ne

omina tieroinaan. Kuitenkin on eräitä selvästi näh-
täviä asioita, jotka tuottavat tuskaa ja murhetta.
Eräs on isänmaamme tulevaisuus, toinen lastemme
kohtalo maailmassa, joka on rauhaton ja väkivaltainen,
kolmas oman sydämemme pahuus ia kysymys siitä,
miten pelastumme kuoleman vallasta. Näitä löytyisi
varmaan lisääkin, mutta nämä jo riittänevät meille va-

kuuttamaan, että tarvitsemme ilosanomaa Vapahtajasta,

Jeesuksesta Kristuksesta. Hänen sanomaansa iulistetaan
tänäkin jouluna ja se merkitsee voimattomille ia pe-

lokkaille ihmisille voimaa ja rohkeutta ia ennen kaikkea
uutta toivoa.
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MAURI

SAKEA SUMU lepäsi raskaana Suvannon yllä. Eilen
pohjoisesta puhallellut tuuli oli ryyntynyt iltayön kyl-
minä tunteina. Lähes 20 asteen pakkanen raksahteli
rannan rikkiammutuissa puissa.

8. komppanian (III/JR 29) korsuissa nukuttiin,
muuan aamuvirkku mies oli ryhtynyt keittämään jou-
luaamun kahveja. Ulkovartiomiehet ja Suvannon jäälle,
n. 25G-300 m päähän rannasta sijoitetut kuulovartiot
yrittivät tähystZä paikoilleen juuttuneen sumun sekaan.

Joulukuun 25. päivän aamu vaikutti Keljassa rauhal-
liselta. Viiden aikaan ampui venäläisten tykistö rnuuta-
man minuutin tuli.iskun Kirvesmäkeen, arnmuntaa
seurasi täydellinen hiljaisuus, rnurta tunti Kirvesmä-
keen suunnatun keskiryksen jälkeen katosi hillaisuus
Keljan metsiköstä. Ilman pienintäkään edelläkäypää
varoitusta repesi 8. komppanian asernien edessä jalka-
väen keveiden aseiden rätinä. Pari minuuttia ensim.
mäisten laukausten iälkeen olivat äänettömästi Suvan.
non ylittäneet venäläiset miehittäneet 9, komppanian
asemia n. 300 m. leveydeltä, jatkaen ripeästi hyökkäys.
tään murtokohdan sivuille. Talviaamun hämärän vielä
viipyessä Suvannon rannoilla, oli Keljan Satumetsikkö
venäläisten hallussa n. 800 m leveydeltä. Syvyyttä eivät
venäläiset sillanpäässä saaneet 100 m enempää, sillä Sa-
tumetsikön reunasta alkavien n. 300 m leveiden pel-
toaukeiden taakse vetäytynyt 8. komppania pystyi tu-
lellaan pysäyttämään vihollisen etenemisen. Kun Satu.
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metsikön vallanneiden joukkojen ei onnistunut laajen-
caa sillanpääasemaansa, joutui Runrteenmäki ja sen ta-
kamaasto voimakkaan, iltaan asti jatkuneen tykistötu-
len alle.

Keljan lisäksi onnistui venäläisten pästä Suvannon
yli jouluaamuna (25 .12.39) Volossulassa ja Patomäessä.

Volossulassa maihin päässyt osasro iatkoi hyökkäys-
tään kahtena kiilaha, vasemmanpuoleisen suuntana
Pähkenikönniemi, oikeanpuoleinen, huomattavasti
vahvempi kiila Volossulan tukikohtaa vastaan. Pähke-
nikönniemessä onnistui venäläisten tunkeutua 6.llB-
30:n asemissa rynnäkköetäisyydelle, mutta luutnantti
Koppisen miehet taistelivat sickeästi tukikohdastaan ja

apuun hälytetty Sorin patalioona (ll/JR 30) cuhosi vi-
holliset sekä Pahkenikönniemessä että Volossulassa aa-

mupäivän aikana. Patoniernessä hyökänneen osaston
(todennäköisesti JR )9:nll paraljoona) tehtävänä lienee
ollut raskaan patteriston tuliasemien valtaus. Rantavar-
mistuksen (3,/JR 30) lyötyään onnistui venäläisten
edetä rannasta n, 600 m. päähän, mutta patteriston
valtaus ei onnistunut. Rykmentin (JR 30, Kemppi) re-
servin kiireellisesti suorittamalla vastahyökkäyksellä
tuhottiin venäläispataljoona, runsaan 2 tuntia kestä-
neen kiivaan taistelun iälkeen, niinpä tilanne klo 10
(2r,12.) aikaan Patoniemessä oli suomalaisten hallin-
nassa.

Kun täydelliseen yllätykseen perustunut Suvannon
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Suvanto talvella

l.osa
l,litys varhain (klo 5.)0-6.)0) 25. päivän aamuna oli
,rnnistunut Keljassa, Volossulassa ja Patoniemessä,
aloitti venäläinen tykistö kiivaan ammunnan murto-
kohtien taakse. Samanaikaisesti aloitti jalkaväki vah-
voin voimin lähes yhtäjaksoisina, puolillepäivin jatku-
neet Suvannon ylitysyrirykser Purpuaa, Keljaa, Volos-
sulaa ja Patoniemeä kohden, jotka suomalainen tykistö
ja murtokohtien sivuille pureutunut ialkaväki pystf i
rorf umaan. Ainoastaan Kel jan kohdalla pääsi rantaan n.
100 miehen osasto, joka liittyi aamulla Satumetsän
miehittäneeseen joukkoon. Kun tilanne Suvannolla il-
tapäivällä rauhoittui, alkoi III/JR 29, komentaja kap-
teeni MUller, valmistella aamulla menetettyjen asemien
valtausta. Tuolloin ei kenelläkään ollut edes summit-
taisiakaan tretoja Satumetsikköön päässeiden venäläis-
ren lukumäärästä ja arviot vaihtelivat yhdestä ryhmästä
joukkueeseen.

26. päivdo vastaisena yönä ryhmittyi kahdella kivää-
rijoukkueella vahvistettu 8. komppania (Martens)
Runtteenmäen syrjään Satumetsikköön tehtävää vasta-
h1,ökkäystä varten. Runtteenmäelle sijoitettujen, hyök-
käystä rukevien konekiväärien lukumäärästä olevat tie-
doc ovat ristiriitaisia, kirjassa "Karjalainen pataljoona
Talvisodassa" (Susitaival), mainitaan siv. 87 konekivää-
reitä olleen kaksi, toisten tietojen mukaan lukumäärä
vahtelee neliästä kahdeksaan. Aamuyöllä ilman tykis-
tcin rukea suoritettu vastahyökkäys eteni n. 150-200

m. pysähtyen Satumetsiköstä avattuun kiivaaseen kk,
pk ja kiväärituleen. Tappioita kärsinyt komppania ve-

täytyi lähtöasemiinsa.
Kun ensimmäinen yrirys Satumetsikön takaisinval-

raamiseksi oli epäonnisrunut, vakuutti kapteeni Mliller
puhelimitse eversti Blickille selviävänsä sillanpäästä
mikäli saisi käytröönsä yhden komppanian. Miillerin
käyttöön annettiin nyt naapuripataljoonan (II/JR 30
Sorri) 6. komppania (Koppinen). Klo 6.15 suorittivat
Sarumetsikköön päässeet venäläiser tuloksettomaksi
jääneen hy<ikkayksen Keljan rukoushuoneen suuntaan.
Samanaikaisesti alkoivat jalkaväen hyOkkaykset Suvan-
non yli Keljaa kohden. Niinpä Koppisen komppanian
lähtiessä hyökkäykseen ei tykistöllä ollut mahdollisuut-
ta tukea 6. komppanian vastaiskua, vaan oli keskitettä-
vä kaikki mahdollinen tulivoima Suvannon ylitysyritys-
ten rorjuntaan. Komppanian ollessa vielä lähtöasemissa
ammutriin Satumetsikösta valoraketti ja välittömästi
joutui Satumetsikön ia Runtteenmäen välimaasto tykis-
rö- ja kranaatinheitintulen alle. Toista vuorokautra yh-
rämittaisesti toiminnassa olleet väsyneet miehet syök-
syivät eteenpäin kiivaasta tulesta välittämättä ja eteni-
r'ät vauhdikkaasti aukean puoliväliin, paikkapaikoin
melkeinpä rynnäkköetäisyydelle, mutta juuttuivat sii-
hen kiinni ja väsynyt, yllättävän pienin tappioin selvin-
nyt komppania vetäytyi lähtöasemiin.

Patoniemi, missä tykkikasematti

Välittömästi Koppisen komppanian hyökkayksen
epäonnistuttua määräsi eversti Blick JR 28:n komenta-
jan, majuri Schrowen Keljaan ja hänen tuli tehtävää
varten annetulla pataljoonalla (III/JR 28) tuhota sillan-
pää joko vastahyökkäyksellä tai mottitaistelulla. Klo 1 1

sai III/JR 28:n komentaja, kapteeni Lagerlöf kaskyn
ma juri Schrowelta suorittaa hyökkäys patalioonansa
kahdella komppanial la Satumets ddn ia v allara Suvannon
ranta Keljassa. Käskyn saatuaan tutustui Lagerlöf luut-
nantti Martensin opastuksella tilanteeseen Keliassa. Il-
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tapäivällä ryhmittyi Lagerlöfin pataljoonan kaksi
komppaniaa (7. ia9. komppania) Satumetsikköön teh-
tävää hyökkäystä varten. Suunnitelman mukaan tuli
komppanioiden hyökätä rinnakkain suoraan pohjoisesta
peltojen yli, 7 . komppania oikealla ja 9. komppaniava-
semmalla. Patalioonan ollessa hyökkäysryhmityksessä
kaskya muutettiin siten, että 7. komppania siirtyi va-
semmalle, 9. oikealle ja hyökkäyssuuntaa rnuutettiin n.
200 m oikealle. Uudelleen ryhmittyminen vei aikaa ia
Satumetsästä nähtiin vastahyökkäyksen valmistelu. La-
gerlöfin pataljoonan hyökkäystä tuki Runtteenmäelle
sijoitettujen konekiväärien lisäksi Er.P 6:n yksi kranaa-
tinheitin, tykistön tukea ei hyökkäykselle saatu. Klo
16.15 alkangt vastahyökkäys sai vastaansa edellisten
yritysten tapaan kiivaan jalkaväen aseiden tulen ja valo-
raketilla pyydetyn tykistön sulkutulen pelloille. 7.

komppanian hyökkäys pysähtyi n. 100 m päähän Satu-
metsikön reunasta 9. komppania pääsi pitemmälle,
eräät ryhmät jopa rynnäkköetäisyydelle, mutta suoma-
laisten entisistä asemista tuleva tuli pysäytti sitkeim-
mätkin yritykset ja iltapimeän suojassa alkoivat miehet
vetäytyä takaisin. Nyt erehtyi eräs omista konekivää-
reistä ampumaan vetäytyviä miehiä, sillä kk. -ampuja
luuli venäläisten lähteneen hyökkäämään Satumetsikös-
tä. Konekiväärimiehen erehdys aiheutti lisää menetyk-
siä jo kovat tappiot (yli 40 kaatunutta) kärsineelle pa-
taljoonalle.

Aluksi merkityksettömältä näyttänyt Satumetsikön
menetys oli muodostumassa vakavaksi uhkaksi Suvan-
non ja Taipaleen rintamille. Keljan sillanpää sitoi jouk-
koja, ioita saatettaisiin tarvita muilla rintamanosilla
minä hetkenä hyvänsä, niinpä Satumetsikön takaisin-
valtaaminen oli muodostunut ensiarvoisen tärkeäksi.
Lagerlöfin pataljoonan epäonnistuttua määräsi eversti
Blick eversti Nurmen Taipaleesta Keljaan. Nurmi sai

käyttöönsä Keljassa olevan III/JR 29 (Mi.iller) ia Pannu-
saatesta Saapruun siirretyn Er.P 6 (Saarelainen). Vaikka
Keljan sillanpään vahvistus ja laajennusyritykset olivat
pääpiirteissään onnistuttu torjumaan, pidettiin itses-
tään selvänä ettei vihollinen jättäisi saavuttamaansa me-
nestystä käyttämättä, vaan yrittäisi kaikin keinoin vah-
vistaa j a laajentaa sillanpääasemaansa. Suomalaisten on -

neksi sää 26. päivän iltana oli kirkas ja kuun noustua oli
näkyväisyys Suvannon jäälle miltei parempi kuin pilvi-
senä päivänä. Jännitys kohosi myös Suvannon eteläran-
nalla, sillä siellä tiedettiin yli puolitoista vuorokautta
Satumetsässä olleiden kolme vastahyökkäystä menes-
tyksellisesti torjuneiden miesten olevan väsyneitä ia tar-
vitsevan lisää joukkoja sekä moitteettomasti toimivan
huollon. Klo 20 jälkeen käynnistyi illan ensimmäinen
tykistötulen tukema Suvannon ylitysyritys. Satumet-
sästä seurattiin jännittynein mielin tykistö-, kranaatti'
ja jalkaväen aseiden tulessa jäällä etenevien komppa-
nioiden tuloksettomiksi jääviä yrityksiä saavuttaa vasta-

ranta.
Er.P 6 siirtyi hiihtäen 27. päivän vastaisena yönä
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Er.P 6:n kornentaia,
kapt.O. Saarelainen

+
Er.P 6:n suorittama
"Satumetsikön" valtaus

Saaprusta Keljaan. Karjalaisista miehistä kokoonpantu
pataljoona oli nyt saanut tehtävän, joka oli roisilta kol-
me kertaa epäonnistunut. Pataljoonansa edellä Keljaan
tullut Saarelainen oli Nurmelta suullisesti käskyn saa-

tuaan, esittänyt klo 9.30 määrätyn hyökkäysaian siirtä-
mistä pari tuntia myöhäisemmäksi, että pataljoonalle

fäisi riittävästi aikaa valmisteluihin. Kun Nurmi ei

suostunut Saarelaisen esirykseen suoritti Saarelainen

komppanianpäälliköitten kanssa lyhyen maastotiedus-

telun, selosti tilanteen ia antoi hytikkayskäskyt. Saman'

aikaisesti ryhmittyi patalioona Sakkola-.Yilakkala
maantien ja Runtteenmäen välimaastoon, komppaniat
peräkkäin, edessä 1. komppania (Ahi), toisena 3.

komppania (Lehtonen) ia aaimmaisena 2. komppania
(Jäntti). Pataljoonasta vasemmalla, siitä erillään oli
osasto Suuronen (pst.ioukkue ja IV joukkue Jäntin
komppaniasta). Lähdön hyökkäysvalmiusasemista oli
mdärd tapahtua klo 9.15, varsinainen hyökkäyskynnys,
syvänne Runtteenmäen ja Kelian peltojeh välissä oli
mdärd ylittää klo 9.30, tuolloin hyökkäisivät Ahin ia
Lehtosen komppaniat rinnakkain, 1. komppania va-

semmalla, 3. komppania oikealla. Jäntin komppania
hyökkäisi toisena pofta4na. Hyökkäystä piti tykistön
tukea klo 9.15 alkavalla, 15 min. kestävällä tuli-iskulla
Satumetsikkiiön ja oman heitinioukkueen sekä patal-
joonan kaikkien konekivääreiden yliammuntana Runt-
teenmäeltä. Valmisteluihin varatun ajan niukkuuden
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tdkia oli klo 9.15 vasta 2 konekivääriä asemissa. Hyök-
kayksen lähtiessä käyntiin ei tykistön tukea ollut, mut-
ta venäläinen tykistö paahtoi herkedmättä. Ahin ja Leh-
tosen komppaniat laskettelivat Runtteenmäen turhia
epäröimättä ja jatkoivat vauhdikkaasti painanteesta au-
kealle. Piikkilankaesteestä ei läpimenoon sopivia auk-
koja löytynyt kummankaan komppanian kohdalta, y^an

aukot oli tehtävä vihollisen ankarassa tulessa. Ensim-
mäisten miesten päästessä piikkilankaesteelle ujelsivat
lukuisat lentokoneet yli Suvannon ja aloittivat kiihkeän
karusellin peltojen yllä. Satumetsiköstä ampuivat kym-
menet konekiväärit, sadat kiväärit ja konepistoolit.
Ahin komppanian I joukkue selvisi ensimmäisenä es-

teestä, jatkoi etenemistään n. 100 m, tuolloin miehet
huomasivat pataljoonan pääosan jäneen esteelle ja ve-
täytyvän takaisin notkelmaan. Lindberg miehineen etsi
nyt suoiaa lukuisista kranaattikuopista jatkaen ammun-
taa kohden Satumetsää. Runsas tunti ensimmäisen,
melkeinpä alkuunsa epäonnistuneen hyökkäyksen jäl-
keen ryhtyi pataljoona uuteen hyökkäykseen. Nyt ei
tullut pysähdystä piikkilankaesteellä vaan muutamassa
minuutissa olivat kaikki kolme komppaniaa pellolla.
Runtteenmäelle lisätyn tulivoiman (kuusi konekiväriä)
vaikutus tuntui selvästi. Vaikeasti haavoittuneen Ahin
tilalla toimi luutnantti Elovaara ja kaatuneen Lehtosen
tilalla vänrikki Kumpula. Hyökkayksen kärjen saa-

puessa Lindbergin joukkueen tasalle lähti joukkue liik-
keelle. Miehet syöksyivät kuopasta kuoppaan ja ojasta
ojaan toisten ampuessa koko ajan. Tuon tuostakin kat-
kesi raivokkaasti syöksyvän miehen meno, hitaasti lähe-
ni aukean vastakkainen reuna, hytikkaajien rivit harve-
nivat uhkaavasti, mutta enää ei käynyt hyökkäyksen
keskeyttäminen, sillä vetäytyminen olisi tietänyt li-
sääntyviä tappioita. Ensimmäisenä saavutti Satumetsän
Lindberg rinnallaan muutama joukkueensa mies. Kä-
sikranaattien heiton jälkeen painuivat hengästyneet
miehet taisteluhautaan ja vyörytys alkoi. Melkein Lind-
bergin kanssa samanaikaisesti pääsi Elovaara yhdessä
4-, miehen kanssa hautaan ja aloitti hyökkäyksen va-
semmalle, jossa Suurosen osasron kärki raskaat rappiot
kärsittyään oli päässyt kiinni haudan päähän. Peltoau-
keiden yli hyökätessä olivat joukkueet kiivaassa vauh-
dissa seonneet keskenän, mutta tästä ei ollut rynnäk-
kövaiheessa eikä pesäkkeiden tuhoamisessa haittaa, sillä
jokainen mies tiesi ja taisi tehtävänsä ja toimi kuin hur-
moksessa. Jokaisesta taistelumetristä ja pesäkkeestä

taisteltiin kiivaasti. Erittäin vaikeaksi muodostui Su-
vannon rantatörmään rakennetun panssariesteen val-
taus.

Kun ensimmäiset miehet olivat Satumetsikössä, lo-
pettivat konekiväärit ammuntansa, mutta niiden mie-
histöt eivät suinkaan jääneet toimettomiksi, vaan kone-
kiväärit mukanaan kiirehtivät yli aukeiden, ennärtäen
sitkeäksi muodostuneiden pesäkkeiden valtaukseen. 4.
kk-ryhmän tullessa Satumetsikköön tulitti erään ladon
alla oleva konekivääri vimmatusti vyön toisensa perään.

Käsikranaatein ei pesäkettä onnistuttu tuhoamaan,
vaan heitot epäonnistuivat kerta toisensa jälkeen, mutta
ojaa pitkin paikalle tullut kk:n ampuja löysi heti kivää-
rilleen hyväh aseman ja muutama sarja vaiensi ladon al-
ta ampuvan kk:n. Kun Suvannon takana todettiin sil-
lanpää menetetyksi, vilkastui lentotoiminta entises-
tään, hävittäjät syöksyivät vain muutaman metrin Su-
vannon yläpuolella, antoivat konekivääreiden soida Sa-

tumetsän kohdalla, koukkasivat ylös ennen Runtteen-
mäkeä ja uusivat syöksynsä ja tulituksen paluumatkal-
la. Hävittäjien vilkkaasta toiminnasta aiheutuneet tap-
piot jäivät yllättävän pieniksi, sillä niiden lähestyessä
suojautuivat miehet hyvän suojan antaviin taisteluhau-
toihin ja poteroihin. Tunnista toiseen jatkui taistelu Sa-

rumetsiköstä javasta talvipäivän hämärtyessä illaksi oli
Suvannon ranta Keljassa suomalaisten hallussa. Er.P 6
oli tehnyt sen, mikä oli toisilta jäänyt tekemättä. Er.P
6:n voitto oli laadullisen ylivoiman voitto.

28. päivän vastaisena yönä luovutti Er.P 6 Satumet-
sikön III/JR 29:lle. Väsynyt, ankarat tappiot kokenut
pataljoona (50 kaatunutta) siirtyi Vilakkalaan ja pääsi

hyvin ansaittuun lepoon. Jälkeenpäin on arvosteltu, ja

usein erittäin ankarasti, tykistön ja jalkaväen yhteistoi-
mintaa Keljassa 25.12.-27.12.39. Erityisesti on ar-
vostelua aiheuttanut tykistön täydellinen nukkuminen
Er.P 6:n suorittamien vastahyökkäysten aikana. Arvos-
relut johtuvat puutteellisista tiedoista, sillä tykistö poti
tuolloin jatkuvaa ammuspulaa, joten jäljellä olevat am-
mukset oli.säästettävä Suvannon ylitysyritysten torjun-
taan,

Voitollisesti päättyneen hytikkayksen jälkeen ihme-
teltiin Er.P 6:n miesten keskuudessa aukkojen puuttu-
mista piikkilankaesteessä. Er.P 6:n lähettiupseeri U.
Lähteenkorvalle oli Lagerlöfin komentopaikalla selos-
tettu kartalta tilanne Keljassa ja tarkoin osoitettu piik-
kilankaesteen siiainti sekä esteessä olevat läpimenoon
sopivat aukot. Oliko Lähteenkorva tulkinnut karttaa
esteessä olevien aukkojen osalta virheellisesti vai oliko
Satumetsiköstä hiivitty edellisen vastahyökkäyksen jäl-
keen ia tukittu esteessä olevat aukot? Mikäli venäläisten
oli onnistunut kunnostaa este, voidaan suoritusta pitää
korkean arvosanan ansainneena suorituksena.

Kelian kohdalla ylitti Suvannon 25. päivän aamuna
ensimmäisenä JR 10L:een kuulunut 75-miehinen, tä-
mänkaltaisiin tehtäviin rauhanaikana erikoiskoulutuk-
sen saanur venäläinen osasto, jonka korkeasta ammatti-
taidosta kertoo äänettömästi tapahtunut Suvannon yli-
tys, jäällä olevien kuulovartiomiesten ohittaminen ja

Satumetsässä tapahtunut nopea ja täydelliseen yllätyk-
seen perustunut asemien valtaus. Kärkiosaston jäljessä

tuli Satumetsään JR 3,9:n I pataljoona ja JR 10!p.II
pataljoona. Tämän kirjoittajalla oli keväällä 1960 tilai-
suus tavata Moskovassa tuohon valiojoukkoon kuulunut
mies ja hänen kertomustensa pohjalle perustuen jatkuu
sarja Keljan taisteluista ensi kuun numerossa otsikolla:

Jatkuu
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lEuistelmia
umista

SALLAII BItTAilALoHf,oLLA
VÄINU OJALA

OLIMME 3.12.-39 YKH:n aikana marssineet Sallan
pit. Kuolajärven kylästä Kurtille vievä maantietä pir-
kin puolustuslinjalle Kelsingäisiin, joka oli tavoitteem-
me. Olimme ennättäneet pystyttää relrtamme ja ryh-
dyimme aterioimaan. Emme osanneet aavistaakaan, et-
tä ensimmäinen taistelu oli ovella. Pala suussa oli juos-
tava asemiin, joita emme ennättäneet tarkastaa ennen
taisrelun alkua.

Sallan pataljoonan I kompp. tehtävänä oli estä vi-
hollisen eteneminen tien suunnassa Alakurtti-Kuola-
järvi. Pataljoonan komentaiana toimi maj. Roininen ja
I kompp. päällikköna kapt. O. A. Väänänen, 1. joukk.
johtajana vänr. Mikko Jaakkola ja joukk. varajohtajana
oli kers. Väinö Ojala,2. joukk. johtaiana toimi vänr.
Kauko Inkinen. Taistelun alusta lähtien jouduin johta-
maan toista puolijoukkuetta, josta "ryhmä alik. Tauno
Mikkola" oli tien vasemmalla ia toinen ryhmä alik. Ot-
to Heikkilän johtamana tien oikealla puolella. Heikki-
län ryhmän oikealla sivustalla olivat omat raskaat kone-
kiväärimme, joita lienee ollut silloin kymmenkunta
asemissa. Vasemmalla sivustalla oli ensimmäinen puo-
lijoukkue ja väm. Jokisen joukkue, eikä muita, mutta
tästä huolimatta sivusta kesti.

Kun taistelu alkoi tavallaan yllättäen ja kun miehet-
Talvisota Sallan rinlamalla

kin olivat tottumattomia, niin eivät tahtoneet alussa

pysyä asemissaan. Jotkut tulivat luokseni pelosta vavis-
ten ja vaikeroiden. Jouduin viemään heidät asemiinsa,
taistelin heidän kanssaan ja varoitin heitä jättämästä
asemiaan ilman johtajan lupaa.

Taistelu jatkui hyvin kiivaana, Mikkolan ja Heikki-
län ryhmät olivat lufilla, sillä painostus oli tien suun-
nassa ankarin. Ensimmäisenä sankarina kaatui stm. H.
Iivari. Taistelu kesti yli 15 tuntia ja saimme siinä tais-
telutottumusta.

Taistelun ollessa puolivälissä, katosi meidän kompp.
päällikkömme, hänen paikkansa sai vänr. M. Jaakkola.
Taistelu jatkui ja omat kk:t lauloivat oikealla sivustalla
hyvin, joten se rohkaisi ja varmisti meidänkin toimin-
taamme ia tuntui, että kyllä tässä pärjätän, kun mie-
hetkin pysyvät hyvin asemissaan. Taistelun melskeissä
jouduin sellaisen miehen luo, joka siviilissä tunnettiin
äärimmäisen vasemman suunnan miehenä. Kun kysyin
häneltä, miltäs tällainen homma tuntui, sain vastauk-
sen: "ettei tämä nyt ole halontekoa kummempa{'-

Olinkin mieheen hyvin tyyryväinen ia luotin häneen

aina sodan loppuun asti. Kävimme yhdessä vielä monta
taistelua, olimme aina samaa mieltä ja löimme vihollis-
ta kuin halkoa. Niin mr'ös rapahtui Mäntyvaarassa:
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Taistelu kesti aina aamun sarastukseen asti. Ihmettelin
miksi meidän konekiväärimme olivat lopettaneet kau-
niit laulunsa ja miksi painostus oli tiensuunnassa hei-
kentynyt? Arvelin, että kk.miehet odottavat parempaa
näkyväisyyttä ja tulinpa sellaiseenkin käsitykseen, ertä
ehkä meillä ei ollut kunnon maalia, kun säästävät pat-
ruunoita. Kun painostus miltei tyrehtyi tien suunnassa,
niin tuumasimme vänr. Inkisen kanssa, että ajamme
nuo tunkeilijat tuonne jängälle maaliksi meidän kk:lle.
Niin lähdimme hyökkämään, vihollinen lähti nok-
kamme alta karkuun ja ajoimme sitä takaa. Mutta mei-
dan kk:mme eivät ampuneer, vaikka niiden edessä oli
ihan elävät maalit. Tarkoituksemrne ei ollutkaan jarkaa
hyökkäystä sen pidemmälle, halusimme vain näin antaa
kk:lle maaleja.

Yhtäkkia tuli viesti takaapäin ja käskettiin kiireesti
perääntyä, sillä olimme melkein motissa, vihollinen oli
saartanut meidät oikealta.

Pääsimme aika mukavasti irtaantumaan vihollisesta,
nopealla liikkeellä olimme kaikki tien vasemmalla puo-
len ja sieltä metsän suojassa vetäydyimme omiemme
luokse Kuolajämelle. Viivytimme vihollisen etenemistä
Kuolajärvellä, Jänisvaarassa, Kolsanharjussa, Sallan
kirkolla, Aatsinkijoella, Kellossa, Sarviselässä, Porr-
toaavalla, Markajarvellä, Kursussa, Valtasessa ja Jouts-
järvellä. Olimme taistellen veräyryneer n. 10 km ja se

mielestämme riittikin. Kun Joutsjärvellä menimme
puolustusasemiimme, päätimme vksimielisesti, että
näistä asemista ei lähdetäl Ja niin kävikin, sillä Lapin
ryhmän johtajaksi tuli kenr. maj. lf . W'allenius, joka
antoi tiukan määräyksen, että asemia ei saa jättää.

Joutsjärvellä saimme hieman täydennystä harventu-
neisiin riveihimme sekä parempia panssaritorjunta-asei-
ta. Saatiin ainakin 1 pst.tykki, jonka käyrtäjänä toimi
haavoittunut kers. Jussila. Toinen pst.tykki oli mennyt
edellisenä iltana taistelussa epäkuntoon. Samassa taisre-
lussa Jussila myös haavoittui. Ei ollut toista miestä, jo-
ka olisi pystynyt käyttämään pst.tykkiä, joten Jussilan
täytyi olla taistelussa mukana haavoirtuneena. Tankit
vyöryivät Vuosamoselkää alaspäin, murra eivät rulleet
niin lähelle, että Jussila olisi saanut tankkipaistia, ku-
ten edellisenä päivänä, kaksi tankkia oli silloin rornu.
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tettu. Tankit vetäytyivät takaisin Vuosamoselän harjal-
le ja iäivät sinne asemiin. Pari tuntia myöhemmin sa-

maiset tankit ampuivat suorasuuntausmenetelmin täy-
sosuman puolustuslinjassamme olevaan pikakivääripe-
säkkeeseen ja siinä meni alik. Onni Lassila ryhmineen.
Mainittakoon, että tässä ryhmässä oli pk.ampujana
Kustulan talon isäntä Erkki Pajari, joka sai sankarikuo-
leman kotinsa nurkalla, puolustaessaan sitä vihollisen
ra j uilta hycikkayksilta.

Taistelut jatkuivat yötä päivää, pienin väliajoin jaai-
na pimeän tullen ne olivat kiihkeimmillään. Eräänä il-
tana, kun vihollinen taas alkoi hyökätä, niin heti taiste-
lun alussa kuulin laukauksia selkäni takaa. Nyt luulim-
me, että vihollinen oli jostakin päässyt tunkeutumaan
taaksemme. Sanoin taisteluläheteille: "Menkaapä katso-
maan, mitä on tapahtunut?"

Taistelulähetit menivät, mutta saivat heti tulta vas-

taansa. Käyttäen pimeätä hyväkseen he rohkeina ja ko-
keneina miehinä pääsivät hiipimään ampujan taakse ja

riisuivat hänet aseista. Kovan kasikahman jälkeen tais-
telulähetit toivat miehen luokseni. Mies oli suomalai-
sessa sotilaspuvussa ja osasi puhua suomea. Luulin hän-
tä desantiksi ja kysyin montako heistä oli päässyt tule-
maan taaksernme. Hän vastasi että hän meni sinne yk-
sin. "Mistä te sinne menitte?", "Sieltä pesäkkeestä",
"Mistä pesäkkeestä?" "Siitä pesäkkeestä mihin te päiväl-
lä veitte meidär!" Olin tosiaan vienyt täydennyksenä
uuden kokemattoman ryhmän pesäkkeeseen rnenetetyn
ryhmän tilalle. Jatkoin kuulustelua taistelun edelleen

iatkuessa. "Miksi poistuitte pesäkkeestä?" "Minulle tuli
:.awe ia menin toimittamaan sitä tuonne taakse." "Mitä
varten te aloitte arnpua?", 'No, kun ryssiä juoksi koko
kartano täytenä", vakuutti mies. Sanoin hänelle: "Mon-
takohan omaa miestä te ennätitte ampua ja olisitte am-
punut nuo taistelulähetitkin, fos he eivät olisi olleet
teitä ovelampia". Mies hölmistyi ja sanoi Porin mur-
teella: "Kyllmaar ne oli viholaisia", sanoin, etteivät ol-
Ieet, vaan omia, ne menevät aina asemiinsa tuon ison

,
i

,:i
i;,.

',+

9",

u

-4.

-4

8"{
nS!:*".'.tt

t,' l;
i

361



rakennuksen kivikellarista, kun taistelu alkaa ja ovat
silloin aina kellarissa kun ei taistella. Taistelun tauor-
tua käskin taistelulähettejä ottamaan selvää tapahtu-
neesta. Mies odotti allapäin ja katui sattunurra erehdys-
tä. Hetken kuluttua lähetit tulivat ja sanoivat ettei ke-
tän ollut kaatunut eikä haavoitunur. Nyt mies va-
kuutti ja sanoi ettei hänelle enää koskaan satu rällaista
erehdystä, että ampuisi omia.

Kun olimme lopen väsyneitä yhtämittaisen vetäyty-
misen ja monien taistelujen rasituksista, tuli meillekin
vihdoin vaihto. Porilaiset tulivat ja ottivat meiltä
Joursjärven asemat halruunsa ja meidän pataljoonam-
me, lukuunortamatra kk.kompp. pääsi lepäämään, sillä
olihan tuota yhtämittaista melskettä jatkunut aina jou-
lukuun 3. päivästä lähtien.

Luovuterruamme asemat Joutsjärvellä toisille, Sallan

Puolustusasemissa Joutsiiärvellä
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Revontulia Sallassa
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Joutsijärvellä

pataljoona lähti marssimalla 7 km. Kemijärvelle päin,
Mäntyvaaran ja Pietariselän maastoon lepäämään.

Mäntyvaaraan oli valmistettu hyvät puolustusase-
mat. Metsä oli hakattu itä- ja eteläpuolelta täysin pal-
jaaksi ja pesäkkeet valmistettu. Pataljoona majoittui si-
ten, ertä pataljoonan komentopaikka tuli Olli Alajouts-
järven taloon ja2.Kja pataljoonan kuormasto sen lähei-
syyteen. 1.K majoittui tien varteen Aitta-Heikin talon
läheisyyteen telttoihin ja 3.K Pierariselkään n. U2
km:n päähän Arvi Kieksin taloon ja sen ympäristöön.

Kun olimme pystyttäneet teltat ja syöneet hyvän



hernerokan, alkoi tuntua, että nyt saa oikein rauhassa

tällä rintaman takana levätä ja koota voimia uusia teh-
täviä varten

Olimme teltassa ummistamaisillamme väsyneet sil-
mämme, kun alkoi kuulua laukauksia melko läheltä se-

kä myöskin kk:n sarfoja. Teltan yläosassa kävi kova na-
putus ja luotia alkoi tulla yhä tiheämmin. Ihmettelim-
me, mitä nyt tapahtui ja aloimme ryömiä teltasta ulos.
Saimme sitten tietää, että Mäntryaman laidalla on 40
miestä käsittävä vihollispartio, joka on tuhottava. Ryö-
mimme maantien ojaan asemiin. Sanoin silloin jouk-
kueenjohtajalle, vänr. Jaakkolalle että kyllä nyt on ky-
symys suuremmasta kuin 40-miehen vihollisesta, nyt
on varmasti kysymys koko pohj. -Suomen puolustukses-

Yaaraan oli mentävä, kävi sitten miten tahansa.

Jouduimme nyt hyökkäämään omia asemiamme vas-
taan, iotka vihollinen oli miehittänyt. Aitta-Heikin ra-
lon pohjoispuolella oli pieni peltoaukeama, jonka raka-
na oli kumpare, jonka vihollinen oli miehittänyt. Läh-
dimme hyökkiAmaän peltoaukeaman ylitse ja saavur-
tuamme kumpareen laidalle, kaatui vierelläni hyökän-
nyt ryhmänjohtaia, alik. Taivalaho ja minulta ammur-
tiin kivääri kädestäni. Otin kaverin kivärin ia jain
kumpareen laidalle ampumaan vihollisia. Kohta tuli
perässämme peltoaukean ylitse koko joukkue. Viholli-
nen lähti vetäytymään ylemmäksi vaaralla. Niin alkoi
eteneminen Mäntyvaaraan vihollisen käyttämiä moni-
lukuisia automaattiaseita ja 17 raskasta kk:ta vastaan,
jotka olivat sijoitetut meikäläisten asemiin. Vihollisella
oli myös vaaralla 2 keskiraskas-ta krh:ta, mutta niitä se

ei voinut kdyttdä, kun olimme niin lähellä. Vihollinen
vetäytyi yhä ylemmäksi vaaraan ja me seurasimme aivan
välittömässä läheisyydessä ja näin säilyimme kk-tulelta,
sillä suihkut menivät meidän ylitsemme. Meidän aseil-
lamme oli iatkuvasti pyyhkäistdvdä, kun hyökkäsim-
me.

Ensimmäisen kk:n saimme helposti haltuumme, sil-
lä kaikessa hiliaisuudessa lähtivät vihollisen kk-miehet
kalppimaan pesäkkeestä jättäen aseen meidän haltuum-
me.

Nyt tuli kysymys kk-miehistä, mutta heitä ei ollut
paikalla. Tiesin, että alik. Arvi Ämmälä oli palvellut
kk.-komppaniassa ja oli viereisessä vänr. Inkisen jouk-
kueessa. Ämmälä tuli, känsi piiput vihollista kohti ja
alkoi soittelemaan totuttuun tapaansa. Mutta tätä ei
kestänyt kauan, kun naapurit tulivat ja ottivat omansa
lainasta pois.

Ämmälä juoksi henkihieverissä luokseni ja sanoi:
'Nyt ne riivatut ottivat lainapyssyn multa pois!" 'No
hyvä, että olet vielä siinä, yritetään uudestaan ottaa se

takaisin." Ltiimme tuumat pystyyn Inkisen kanssa ja
muutaman minuutin päästä kk. oli taas meidän. Silloin
sanoin Ämmälälle: "Ota nyt lukko siitä pyssystä pois ja
nakkaa metsään, "meidän täytyy pärjätävain näillä pys-
tykorvilla ia pikakivääreillä. "

Näin jatkoimme vyörytystä ia tuli eteemme jotos,

jota myöden vihollinen oli kulkenut ia kuljettanut
aseensa vaaralle. Menin jotoksen yli ja samalla tarttui
paulakenkäni kärki johonkin ia menin nokalleni han-
keen. Potkiessani lunta löytyi sieltä vahva puhelintapsi
lumeen peitettynä. Otin puukon ja katkasin sen. Sa-

malla potkin lunta ja löysin toisen tapsin, jonka myös
katkaisin.

Nyt oli viholliselta yhteys poikki omiinsa!Varmistin
jotoksen varren itään korpr. Väinö Kerkelän ryhmällä,
jonka tehtävänä oli pysäyttää apujoukkojen tulo.

Niin lähdettiin nousema'an vao,raa ylös. Mutta mitä
ylemmäksi noustiin, sitä vaarallisemmaksi kävi tilanne.
Nyt vihollisenkin aseet pyyhkäisivät ja oli mahdollista,
että omatkin voivat olla toisella puolölla vaaraa nouse-
massa. Oli vähän hankalaa, kun ei ollut yhteyttä toisiin
komppanioihin. Oli vain jonkinlainen aavistus, että
2. K hyökkaä etelästä ia 3.K majoituspaikkansa puoles-
ta sopi hyvin hyökkäämään lännestä. Olettamuksemme
pitikin paikkansa.

Kun emme oikein päässeet eteenpäin, niin läksimme
kiertämään pohjoisen kautta, sillä porukkani oli äärim-
mäisenä oikealla. Lännestä tulivatkin 3.K:n vasemman
sivustan miehet vastaan ja niin pataljoonalla oli yhteys.
Vihollinen oli motissa. Tosin se alkoi pyrkia motista
ulos ja teki läpimurron erään ryhmän kaistalla ja sitä
tietä yritti mennä karkuun itään. Neuvottelimme Inki-
sen kanssa ja sovimme, että vetäydymme vaarasta poru-
koittemme kanssa alas jotoksen varteen väijyksiin.
Odottelimme hetkisen aikaa tulijoita ja niitd alkoikin
jonkin ajan kuluttua näkyä. Yaaran laita oli aivan mus-
ranaan miestä. Annoimme heidän tulla tarpeeksi lähelle
ja sitten pk., kp., pystykorvat ja osaksi sotasaaliiksi
saamamme automaattiaseet puhuivat puolestaan. Mo-
tista karanneet taistelivat viimeisen taistelunsa Mänty-
yaaran itärinteellä. Yain 2 heistä antautui, nämä olivat-
kin ainoat vangit, jotka Mänty\aann taistelussa otet-
tiin.

Näin päättyi 19.12.1939 Mäntyvaaran taistelu. Se

oli siinä mielessä merkittävä, että ios se olisi epäonnis-
tunut ja Sallan pataljoona olisi taistelussa lyöty, viholli-
sella olisi ollut vapaa pääsy pohjois-Suomeen. Toisaalta
taistelu oli erikoinen siinäkin tapauksessa, että viholli-
nen tuhottiin omissa puolustusasemissamme.

Vihollisella oli ollut onnea ia menestystä siinä, että
se oli tietämättämme saanut tulla asemiimme ja valmis-
taa kaiken rauhassa, asentaa aseensa pesäkkeisiin ja li-
säksi nähdä meidän tulomme ja telttailumme, odottaen
vain sopivaa taistelun hetked! Mutta taistelussa kuiten-
kin onnistuimme. Se oli suuri ihme ja sitä onkin moni
ihmetellyt. - Vielä nytkin yli 30 vuoden perästä ih-
mettelen yhä, kuka antoi meille väsyneille miehille
rohkeutta ja voimaa hyökätä niin paljon paremmilla
aseilla varustettua ja asemissamme olevaa vihollista vas-
taan ja lyödä se. 

- Uskoin jo silloin ja uskon yhä, että
tehtävää varten annettiin meille kaikki voima ja taito
ylhäältä, Taivaan Herralta... tl
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§otasairaalassa
ia
tolpumlslomalla
HANNES RISSANEN

JOUTUKUUN 21. päivän suurhyökkäys Kannaksella
oli ohi. Monta oli joukostamme kaatunut ja vielä
useampi haavoittunut. Emme ehtineet pitää joulunpy-
hiä tavalliseen rotuttuun tapaan, vaan kaivoimme kii-
reisesti kaivantoa korsua varten. Toiset kaatoivat ruk-
keja seinähirsiksi ja kattoparruiksi sekä osa miehistä
kuljetti lautoja jostakin Kämärän tienoilta.

Kannaksen rajavartioston 1. komppania oli edelleen
Kattilaoian maastossa ja sinne korsummekin rakensim-
me. Hiljainen ja painosrava oli mielialamme, kunnes
ensimmäiset kenttäpostikirjeet saapuivat. Kirjeiden
saapuminen nosti mielialaamme keskuudessamme, sillä
saimme tietoja omaisistamme ja kuulimme heidänkin
saaneen lähettämämme kirjeet.

Oma mielialani pysyi kuitenkin apeana, sillä ruu-
mistani paleli ja väliin nousi hiki ihon pintaan. Ilmei-
sesti olin saanut kuumeen. Aioin lähteä naapurijoukko-
jen lääkärin luo vastaanotolle, mutta sitten aiattelin,
että se ehkä meneekin ohi.

Eräänä iltana kuume tuntui kohoavan ja lähdin Val-
koisen Kaartin joukkosidontapaikalle. Siellä ei lääkäri
kuitenkaan cllut tavattavissa, ja päivystäjänä toiminut
ylikersantti äyski meille "rajakomppanian tungetteli-
joille", jotka tuppaavat toisten rasitukseksi. Selitimme
hänelle, että meillä komppaniassamme ei ole laakaria ja
meidät on osoitettu Kaartin lääkärin tarkastettavaksi.
Ylikersantti ei kuitenkaan hellittänyt, vaan alkoi moit-
tia meitä rajamiehiä ja kehui omien miestensä tervey-
dentilaa. Sisuni kuohahti, sillä eiväthän Valkoisen
Kaartin miehet olleet vielä kokeneet mitään sodan rasi-
tuksia, joita me olimme saaneet kestää jo ra)an pinnasta
saakka. Haukuinkin ylikersantin ja lähdin pois niine
hyvineni ja apua saamatta.

Seuraavana aamuna hädin tuskin pysyin pystyssä ja
kuume nousi iltaan mennessä. Seuraavan yön kuluessa
olin jo hourinut ja väliin noussut istumaan telttahavuil-
'le sekä tuijottanut vain eteeni. Aamulla sitten jouk-
kueeni johtaja lähetti minut lääkintämiehen kanssa lää-
kärin vastaanotolle. Sinne saavutruamme lääkäri koetti
ensi töikseen valtimoani ja kyseli sairauteni alkamista.
Sen kuultuaan hän alkoi moittia minua siitä, että en ai-
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kaisemmin ollut tullut etsimään hoitoa. Kerroin silloin
lääkärille totuuden aikaisemmasta käynnisräni ja silloin
saamani vastaanoton. Ne silmäykset, jotka tohtori loi
ylikersanttiin, eivät olleet lempeitä. Nyt mitartiin
kuume ja sirä olikin lähes 40 C-astetta.

Palasin vielä teltoille noutamaan aseistukseni ja jaoin
tovereilleni hallussani olleet ruokatarvikkeet, sillä us-
koin saavani ruokaa sairaalassa. Matkalle lähdettiin il-
lan hämärtyessä. Matkan teko tuntui tuskalliselta, sillä
tiet olivat kuoppaiset. Usein tuli pysähdyksiä, sillä vas-
taamme saapui pitkiä autokaravaaneja. Lisäksi rinta-
man läheisyydessä ei autossa pimeälläkään saanut olla
valoja, joten ajaminen oli hidasta ja tunnustelevaa.

Puolenyön aikaan sitten pääsimme erän kenttäsai-
raalana olevan talon eteen. Meidät ohjattiin autoista si-
sään ja suoraan lääkärin vastaanorrohuoneeseen. Siellä
hääri pari lääkintämiestä ja pian saapui lääkärikin. Tä-
mä oli suurikokoinen ja parroittunut, mutta hyväntah-
toisen näköinen mies, jolla oli majurin arvomerkit kau-
luslaatoissaan. Vuorollaan kukin sitten pääsi hänen tar-
kastettavakseen ja hän määräsi, mihin sairaalaan kukin
oli joutuva.

Pian passituksemme olivatkin valmiina ja ryhdyttiin
ottamaan pois aseistustamme. Minulla oli lonkalla
roikkunut kaksi pistoolia ja lääkintämiehet alkoivat
vaatia nekin luovutettavaksi. Lupasivat antaa kuitin
pistooleistani ja sitä kuirtia vastaan saisin ne sitten sai-
raalasta paluuni jälkeen takaisin. Olin kuitenkin aikai-
semmin kuullut, eträ takaisin palataan suoraan yksik-
köön, eikä kenttäsairaalan kautta, joten pistoolit pyrki-
vät jäämään sille tielleen. Lisäksi huomasin pistoolien
erikoisuudellaan herättävän lääkintämiesten huomiota,
sillä toinen niistä oli ns. tähtipistooli ja toinen rullalla
varustertu Nagan pistooli.

Koska en päässyt yksimielisyyteen laäkintämiesten
kanssa, päätin mennä uudestaan läakärin puheille. Olin
saanur ruosra lääkäristä hyvin myönteisen kuvan, joten

uskoin hänen tässäkin asiassa minua auttavan. Kuul-
tuaan asiani hän tovin tarkasteli pistoolejani. Lopulta
hän pyysi minua myymään toisen aseista itselleen ja lu-
pasi maksaa siitä korkean hinnan. Selitin silloin hänel-



le, että molemmat pistoolit ovat minulle hyvin muisto-
rikkaita, joten en tahtoisi niistä luopua ja siksi tulin hä-
nen puheilleenkin.

En ollutkaan erehtynyt lääkärin hyvänsuopaisuudesta

!a hän antoi minulle luvan viedä aseeni mukanani sai-
raalaan. Kuitenkin hän neuvoi minua piilottamaan ne,
sillä sairaaloiden järjestyssääntöjen mukaan potilaalla ei
saa olla aseita. Tässä tapauksessa hän joutuisi minun
kanssani osavastuuseen, jos iotakin tapahtuisi. Lupasin
kunniasanallani hoitaa a§ian niin, ettei hän siitä joutui-
si kärsimään. Kättä päälle lyöden erosimme ja minulle
jäi hyvin myönteinen kuva kunnon lääkintämaiurista,
joka ei kirjaimellisesti noudattanut vallitsevia määräyk-
siä. Ilman hänen apuaan olisin iäksi menettänyt muis-
torikkaat aseeni.

Kenttäsairaalasta jatkui matkamme e{elleen. Vaikka
olin saanut vastaanotolla lääkkeitä, niin vilu puistatti
yhä olemustani. Usean tunnin ajon jälkeen saavuimme
erään suuren kivitalon pihaan. Pääsimme sairaalan odo-

tushuoneeseen ja siellä näimme ensimmäisen naisen ko-
ko sodan aikana. Kaunis hän oli kuin enkeli valkoisessa
hoitajatar-puvussaan. Aivan piti ryhtiä kohentaa, ettei
näyttäisi niin raihnaiselta kuin todellisuudessa tunsi
olevansa. Vuoron perään hän tiedusteli kunkin vointia,
ja kohta huoneeseen saapui kaksi muuta hoitaiatana,
jotka toivat kuumaa maitoa ja teetä. Kyllä se maito
maistui niille, jotka voivat juoda, sillä joukossamme oli
myös pähän haavoittuneita, joille ei voinut antaa mi-
tän sisällisesti nautittavaa. Toisilta oli leukaluut murs-
kana ja nalkaisinä nämä katselivat meidän maidon- ;a
teen juontiamme.

Minä en päässyt vielä tähän sairaalaan, vaan jouduin
lähtemään jatkamaan matkaa. Kuuma maito oli kuiten-
kin tehnyt hyvänolon tunteen, ja kuumekin tuntui ai-
van kuin helpottavan. Vilttiin kääriytyneenä vaivuin-
kin unentapaiseen horrokseen, josta heräsin vasta auton
pysähtyessä. Ulkona oli jo valoisaa ja huomasin tul-
leemme erään kaksikerroksisen talon pihaan. Meidät
ohjattiin rakennukseen. Sisällä pidettiin nimenhuuto ja
nyt saimme kaikki loputkin iäädä tähän sairaalaan.
Saimme kuulla, että olimme tulleet Nuijamaan pitä-
jän Pällin sululle ja siellä olevissa Saimaan kanavan ra-
kennusmiesten parakeissa sijaitsee kenttäsairaala n:o
14, joka otti meidät hoiviinsa.

Tdllaiseen parakkiin minäkin sitten päädyin ja osas-

toa, johon jouduin kutsuttiin, osasto E. Siinä oli 20
vuodesijaa. Sänkyinä oli laudoista tehdyt vuoteet, joita
oli kaksi aina päällekkain ja kaksi vierekkäin, joten po-
tilaat olivat kuin neljän miehen ryhminä.

Osastossa oli meitä vasrassa kaksi lottaa, jotka ryh-
tyivät auttamaan riisuuntumisessa. Koetin vastustella
ja kerroin heille tähänkin saakka riisuuntuneeni yksin.
Mikän ei kuitenkaan auttanut ja niin sitä poika putsat-
tiin alastomaksi ja pyyhittiinpä vielä koko keho kos-
tealla lämpimällä pyyhkeellä. Koko touhu olisi var-
maankin nolottanut, jos ei olisi ollut niin väsynyt ja
kuumeinen. Nyt kuitenkin oli kuin viepien varassa,
tehkä niin kuin hyväksi näette. Olihan puhdistautu-
minen tarpeen, kun emme koko sodan aikana olleet saa-

neet peseytyä. Saimme sitten puhtaat vaatteet yllemme
ja sitten kahden lakanan väliin nukkumaan. Lakanat
tuoksuivat puhtauttaan ja olo tuntui aivan kuin taivaal-
lisen olon €simaulta. Saimme vielä lääkkeitå jateed, ja
kohta uni voitti matkamiehen, eikä lopulta tiennyt ra-
situksista tuon taivaallista.

Kun lopulta heräsin en jaksanut muistaa missä olin
tai miten kummassa oli tällaiseen vuoteeseen joutunut.
Vaikka huone tuntui olevan lämmin, koko ruumiini
värisi vilusta ja kasvojani poltti kuin tulessa. Sain kuul-
la vierustoveriltani, että olin nukkunut toista vuoro-
kautta yhteen menoon. Olin kuulema saanut myös
lääkkeitä, mutta sitä en ollut tajunnut. Kuume oli
kuulema 40 C-asteen nurkilla. Lääkäri kävi tutkimassa

ia kuului antavan hoito-ohjeita sairaanhoitajille. Viikon
verran meni sellaisessa nirvanassa, että en oikein rajun-

llE;i!ry*

365



nut olemassaoloani. Ruoka ei vielä senkään fälkeen
maistunut ja kuume pysytteli edelleen 38 asteenqai-
heilla. Rintaan vain koski ja vuoroin kuumat ja kylmät
aallot väreilivät pitkin selkäpiitä. Kuitenkin tauti oli
helpottamassa ja mieliala alkoi nousta. Siitä pitivät
huolen lotat ia sairastoverit, jotka olivat hyvin iloista
ioukkoa.

Kuumekin hellitti lopulta ja elämä alkoi hymyillä.
Lauloimme ja pidimme lystiä. Ruoka alkoi kaydä ja
kuntokin koheni. Innostuimme kertomaan sairaanhoi-
tajalotille joskus väritettyjäkin iuttuja rintamaelämäs-
tä. Värkkäsimme kronikan osastostamme ja suututim-
me erään lotan kronikallamme:

"Sairaalapa 14 nimi boksin tämän, mistä lienee kek-
sineetkään moisen talon rämän" alkoi kronikka, ja se

jatkui samaan malliin. Lääkäli ei siitä suuttunut, vaan

Sisäkuva parakkisairaalasta

takavarikoi ainoan tekeleemme muinaismuistokseen.
Kun meillä oli aikaa, niin radion uutiset kuunneltiin

tarkkaan. Iloitsimme kuulemistamme voitoista ja mie-
liala oli korkealla. Päivittäin lähti aina entisiä potilaita
pois, mutta uusia tuli tilalle.

Sairaalamme savusauna oli ahkerassa käytössä. Kuka
kynnelle kykeni, livisti sinne. Me kuumepotilaat emme
sinne päässeet muutoin kuin salaa. Siitä taas oli seu-
rauksena, että ios kuume nousi, aina epäiltiin saunassa

käyntiä.
Kolme viikkoa lienee vierähtänyt sairaalassa, kun

minäkin olin valmis lähtemään pois. Määrättiin kuiten-
kin vielä kahden viikon toipumisloma. Loma meinasi
kuitenkin tyssätä, kun vuoteestani eräänä aamuna löy-
tyi kaksi panostettua pistoolia. Sain kuitenkin lahjottua
löytäjän ja asia jäi silleen.

Lähtöpäivänd sairaalan henkilökunta piti pienet läk-
sijäiset pois pääseville. Kanttiinissa oli kahvitilaisuus ja

foku piti puheenkin. Lopulta henkilökunta kokoontui
kanttiinin nurkkaukseen ja kuorona ryhtyi esittämään
uutta laulua. Se oli Sillanpään "Marssilaulu". "Kotikon-
tujen tienoilta tervehtien, tämä laulumme kaiku-
koon...". Sävel oli mukaansa tempaava ja sanat kuin
pisto sydämeen. Me tunsimme, että olimme kaikki sa-

malla asialla, olimmepa sitten rintaman ampumahau-
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doissa tai sotasairaalan palvelutehtävissä tai vaikkapa
kotirintaman joukoissa. "Sama kaiku on askelten, kyllä
vaistomme tuntee sen", kaikui vielä kauan korvissa.
Yksikän silmä ei pysynyt kuivana, ei laulajain eikä
kuulijain. Kädenpuristus vielä hoitajille ja heilautus
sairualaan jäville potilaille, "tavataan ehkä siellä jossa-

kin". Juna kulki hitaasti kohti pohjoista, kohti Kuo-
piota. Vaunuissa oli ahdasta, mutta sopu tilaa antoi.

Jotkut nukkuivat penkkien alla lattialla, toiset olivat
kivunneet nukkumaan matkatavarahyllyille. Säyseästi
väistettiin siirtyvä, auliisti tehtiin tilaa uusille tulok-
kaille. Hitaasti kului matka, oli pysähdyksiä ja ilmahä-
lytyksiä. Lopulta juna saapui määräasemalleni, Kuo-
pioon. Sieltä lähti linja-auto kohti koillista, syntymäpi-
täjädni. Tutuilta alkoivat tuntua nuo koivikkomaise-
mat, joita en ollut uskonut enää koskaan näkeväni.
Tuttu oli tuo talonpoikaispirtti, tervetullut rintama-
mies syntymäkotiinsa. Siellä äiti ensi hämmästyksestä
toivuttuaan pyöräytti kahvit, laittoipa uunissa "piris-
tettyä" kokkelipiimä lautaselle ja lurautti sen päälle
tilkkasen kermaa. Siihen kun sai vielä lämpöistä ohra-
leipää, jonka päällä oli vasrakirnurtua voita, niin mitä-
pä sitä endä poikamies kaipasi. Tarina luisti ja siinä
kuulumisia kysellessä unohtuivat sodan kauhut, raskaat
marssit ja tykistökeskitykset. Mitä niistä liioin kerto-
maan, luulevat, että sota on vaarallista. Pari viikkoa
vierähti kuin siivillä. Kunto oli kohentunut ja olin val-
mis palaamaan rintamalle. Lomani aikana olin teettänyt
lammasnahkoista turkin ja laitattanut siihen lumikan-
gaspäällisen. Ei siinä enä pakkanen purrut eikä tuiskut
tuntuneet.

Oman komppanian tapasin entisestä paikasta Kan-
nakselta, Kattilaojan kylän liepeiltä. Korsukin oli val-
mis, mutta sen laverit liian lyhyet 190 senttiselle mie-
helle. Sitä kun ei ole paikalla valvomassa etujaan, sa-

nottiin. Olin kuitenkin kuulematta moisia juttuja. Te-
pastelin uudessa turkissani, joka oli kuin jollakin ko-
mentajalla. Se turkki oli kuitenkin koitua tuhoksi, sillä
er{dnä aamuna vihollinen hyökkäsi yli suon ja kiireesti
lähdimme ampumahautoihin. Vasta siellä muistin, että
turkki oli jänyt korsuun. Eräs tovereistani oli silloin
vielä suksilla ja hän lupasi lähted hakemaan turkkini.
Palattuaan hän ryhtyi riisumaan juoksuhaudan reunalla
seisten turkkia yltän, kun äkkiä viereisessä männyssä

räsähti. Toverini putosi niskaani juoksuhautaan ja ensi
sanoikseen kysäisi: "Repeskö turkki". Eihän se ollut re-
vennyt, mutta musta se oli. Vihollisen tankki oli tum-
maa metsää vasten huomannut valkoisen turkin kanta-
jan ja laski tykillään. Ammus sattui kuitenkin vajaan
metrin päähän takanamme olevaan mäntyyn ja pirstoi
sitä, mutta me molemmat säilyimme kuin ihmeen kau-
palla. Tuntuma sotaan oli taas saatu, ja kun vihollisen
hyökkäys pysähtyi heidän politrukkinsa kaatumiseen,
jäi meillekin aikaa istua juoksuhaudan reunalle tupak-
kataukoa pitämään ja kyselemään toisiltamme, että re-
peskö turkki. tr



JUIEAI.AII
TIABJETUS
LAURI PITKÄNEN

OLI varhainen joulukuun aamu vuonna 1939. Kello
taisi olla siinä 5 paikkeilla kun aloimme taivalluksem-
me taas, niin kuin monena muunakin aamuna. Tai en
oikeastaan voi puhua aamuista sen paremmin kuin il-
loistakaan, sillä vuorokauden ajat olivat meillä menneer
jo tyystin sekaisin. Niinkin pohjoisessa kuin Suomus-
salmella ja lisäksi joulukuun lopulla on oikeasraan aina
yhtä hämärää. Ehken kuu ja tähdet olivat parhaat vuo-
rokauden aikojen osoittajar. Olin ollut rykkijoukkueeni
kanssa käymässä tätä korpisotaa jo lähes kuukauden, jo-
ten emme olleet aivan tottumarromia, mutta kuitenkin
aina kun tuli eteen jokin suurempi tehtävä, tunsi itsen-
sä epävarmaksi. Olimme koko joukkue helsinkiläisiä
poikia ja useasti kadehdimmekin niitä Kainuun miehiä,
jotka liikkuivat tdälIå kuin kotonaan. Nuo Kainuun
miehet liikkuivat vaisronsa varassa, mutta me ainakin
aluksi näimme vihollisia sielläkin, missä niitä varmasti
ei ollut.

Niin, matkasimme nyt taas kohti tuntematonta syn-
kässä korpimaasrossa. Kaikki käy äänettömästi, olem-
me kuin vaeltava haamujoukko. Rauhan ja hiljaisuuden
rikkoo vain silloin tällöin suksisauvan narskahdus tai
hevosen parskähdys. Meitä odottaa suuri tehtävä, tun-
tuu kuin ilmassakin leijuisi odotus.

Osa silloisen eversti Siilasvuon joukoista oli matkalla
suorittamaan väkivaltaista tiedustelua Suomussalmen
Raatteen tien varrella sijaitsevaan .ns. Haukilan maas-
toon. Tehtävän suoritus on uskottu kapteeni Mäkisen
johtoon, mutra hänen käyttöönsä on alistettu erinäisiä
erillisiä osastoja. Koska en silloin pitänyt sotapäiväkir-
jaa, en voi varmuudella muistaa kaikkia yksityiskohtia.
Joka tapauksessa kuului osasro Mäkiseen alistettuina
kapteeni Kontulan komppania sekä kapteeni Häkkisen
sissipataljoona, erillinen kk-joukkue sekä minun joh-
dossani oleva panssarintorjuntajoukkue. Olin tullut
tuntemaan edellä mainitsemani kapteenit jo aikaisem-
min ja tiesin, ertä he olivat miehen mittaisia kukin.
Kapteeni Kontula saikin muutamaa päivää myöhem-
min sankarikuoleman taistellessaan komppaniansa etu-

Suomussalmen lossi

nenässä.

Tässä vaeltaessamme en osannut vielä aavistaa, kuin-
ka lähtemättömästi tämä valkeneva päivä tulisi painu-
maan mieleeni ja että se vielä nyt yli 30 vuotta myö-
hemmin on elämäni sisältörikkain päivä. Saimme kos-
ketuksen viholliseen melko pian. Tarkoituksemme ei
ollut tällä kerralla vielä saattaa Raatteen taisteluja lo-
pulliseen ratkaisuun, vaan kuten jo mainitsin, suorirtaa
vain väkivaltainen tiedustelu "loppuottelua" varten. Vi-
hollisemme joutui täydellisesti yllätetyksi vierailustam-
me. Meidän iskumme oli niin kova, että pääsimme
tunkeutumaan aivan sen asemiin asti, vaikka ne olivat-
kin melko hyvin varustetut, tosin vain aivan Raatteen
tien lähimaastossa. Syntyi kiivas rulitaistelu, jolloin oli
hyvin vaikeata aina olla selvillä siitä, missä päin oli vi-
hollinen ja missä omat joukot. Olin saanut jo toisen
tykkinikin tien varteen asemaan ja tuhonnut sillä yhden
panssarivaunun. Toinen rykkini oli vielä käyttämättö-
mänä vähän jäljessä. Läksin ottamaan yhteyttä siihen,
mutta ylittäessäni tietä tunsin jotain riipaisevaa niskas-
sani ja heti sen jälkeen kuin olisi veri alkanur vuotaa

Suomussalmelta Raatteeseen
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siellä. Ojan reunalla oli eräs upseeri jonka pyysin otta-
maan asiasta selvää. Hän totesikin, että ei "haava" ollut
lainkaan vaarallinen, eikä sen takia siis kannattanut
lähteä JSp:lle, mutta räätälille olisi kauluksessani kuu-
lemma kyllä töitä. Minulla oli suojeluskunnasta peräi-
sin oleva hiihtopuseromallinen takki, josta en olisi mil-
lään hinnalla luopunut, niin mukava se oli maastossa
liikkuessa. Vereksi luulemani märkyys osoittautui lu-
meksi, jota oli karissut paljaalle iholle.

Tietysti minua harmitti kovasti takkini rikkoutumi-
nen, mutta toisaalta olin onnellinen, että saatoin vielä
jatkaa "har j oitusta". Tykki j oukkueellamme ol i Ruotsin
kuninkaan lahjoittamat panssarintorjuntatykir, mutta
suuri epäkohta niiden käytössä oli se, ettei niihin ollut
saatavissa muita kuin teräsluotisia ammuksia, joten
useat otolliset maalit jäivät meiltä käyttämättä. Eipä
siis ihme, että nähdessäni nyt vihollisen hylkäämän

Suomussålni

panssarintoriuntatykin, juoksin heti sen luokse keritäk-
seni "evakuoimaan" sen ensimmäisenä. Käänsin sen

suuria ponnistuksia vaatien osoittamaan itään päin ja

aikomukseni oli suorittaa muutama koelaukaus, mutta
kiireellisen ja puutt"'ellisen koulutukseni vuoksi en

osannutkaan avata lukkolaitetta. Siinä sitten sadatelles-
sani tyhmyyttäni, tulla tupsahti viereeni, noin kolmen
metrin päähän, idästä päin ammuttu "kuusituumai-
nen", joka pölläytti m ar^ kasvoilleni ja heitti minua
kuin - 

. Minulla oli silloin lumipuku ylläni,
mutta kyllä se nyt oli sellaisessa kunnossa, että katsoin
parhaaksi riisua sen päältäni kokonaan pois. Se mikä oli
eh!ää oli niin likaisca, ettei se mitään suojaa olisi kui-
tenkaan antanut ja vain vaikeuttanut liikkumista.

Kävelin sitten joukkueeni luokse ja kerroin seikkai-
lustani. Varajoukkueenjohtajana toimi silloin vielä ali-
kers.rntti Vähäsalo. Hän ilmoitti minulle, että kapteeni
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Mäkiseltä oli tullut käsky, jonka mukaan ioukkojen tu-
li kiireesti vetäytyä kartalta osoittamaansa maastokoh-
taan. Aloimme valmistautua lähtöön. Tarkoituksemme
oli ensin mennä noin kilometrin verran Raatteen tietä
pitkin ja sitten poiketa tullessa käyttämällemme huol-
totielle. Olimme edenneet vajaat 50 metriä nähdessäm-
me edessämme noin 100 metrin päässä jo hämärtävässä
illassa ehkä 10-miehisen, lumipukuisen partion. Mi-
nulle ei tullur mieleenkään, että kysymyksessä voisi olla
vasrapelurimme miehet, vaikka joku miehistäni sitä aa-

vistikin. Käskin siis joukkueeni pysähryä ja menin ot-
tamaan asiasta selvää. Lähemmäksi päästyäni olin mel-
ko hämmästynyr, mutra niin lienevät olleet naapurit-
kin. Yhteislaukauksen he kyllä pystyivät ampumaan
kivääreillään minua kohti, mutta oliko aseissa vikaa vai
vapisiko heidän kärensä odottamattoman tapaamisen
johdosta, on jäänyr minulle tuntemattomaksi. Sen vain
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tiedän, että syöksyin sellaisella vauhdilla tien oiaan, et-
tä asevelvollisuusaikainen n'hmänjohtajanikin olisi an-
tanut siitä kunniamaininnan fa puoltanut iltalomaa.
Siinä ojassa silloin maatessani ei kylläkään tullut mie-
Ieeni mikään kunniamaininta hp'in suoritetusta syök-
systä. Odotin vain koska parrio täydentää työtään pisti-
min. Samassa kuulin turun kimakan äänen, omat poi-
kani olivat pistäneet myös "lusikkansa liemeen". Tykin
laukausta seurasi kiivas kiväärituli. Raoitin vähän sil-
miäni, kohotin päätäni ja aloin verkkaisesti ryömiä vas-

takkaiseen suuntaan, johon olin nähnyt partion men-
neen. Olin sekä ruumiillisesti että henkisesti aivan
poikki.

Harhailin kuutamoisessa metsässä. Nyt ei kuulunut
enää laukaustakaan. Kuin yhteisestä sopimuksesta oli
vihollisuudet lopetettu ja menry aterialle ia levolle'
Tiesin karttani ja kompassini avulla, että minulla oli

Suomussalmen kirkonkylän seutua



matkaa kokoontumispaikkaan noin 2 km. Nojasin
puun runkoa vasten ja koetin kerätä voimia. Tunsin Ju-
malan suuren luonnon ympärilläni ja ajattelin kuinka
hyvä ystäväni Uuno Kailas kirjoittikaan kerran kauniis-
ti ja ehken tänä päivänä minullekin sopivasti:

'Tänä päivänä tunnen vasra
käres oikein lyönyt on.
Nyt en lakkaa siunaamasta
sua, voima kohtalon."

Näistä ajatuksistani minut sai heräämään todellisuu-
teen aivan lähellä hiihtävä partio. Onneksi kuulin hei-
dän johtajansa puhuvan jotain selvällä Suomen kielellä,
mutta ei ainoastaan Suomen kielellä, vaan enrisen hy-
vän luokkatoverini Pentti Larvon kielellä. Huusin hä-
nelle ja pian olin kertonut, mistä johtui tämä ouro ra-
paamisemme. Larvo antoi minulle vähän sissimuonaa,
kehoitti seuraamaan heidän tekemäänsä latua ja sanoi

Pst-tykki suksilla

itse fatkavansa matkaa vielä vähän katselemaan, että
myös tuolla coisella puolella mennään kilristi nukku-
maan.

Parin tunnin erossa olon jälkeen näin jälleen omat
poikani. Hevosemme seisoivat syömässä niukkaa hei-
näannostaan ja pojat isruivat kuusien suoiassa. Menin
oman hevoseni Pekan luokse. Se käänsi päänsä minua
kohti ja höpli huulillaan kärtäni, odotti varmaan taas

sokeria, jota se oli aina tottunut minulta saamaan. Sei -

soin siinä hiliaa kuunnellen poikien keskustelua. Joku
kertoi miten hän varmasti oli nähnyt paikan, jossa olin
ojassa maannut, mutta että se oli hänen paikalle kerit-
tyään ollut tyhiä. Oli niin ollen varmaa, että vänrikki
oli joutunut kiinni ja oli nyt matkalla kohti tuntema-
tonta kohtaloa, sotavankeutta.

En saattanut enää pidättäytyä kauempaa, vaan ilmai-
sin itseni pojilleni. Oli sanomattoman hyvä taas olla

omiensa luona ja tuntea miten suomalainen sotamies
pitää esimiehestään ja kuin turvaa häneen. Olisikohan
vastaavassa tapauksessa monenkaan maan armei jassa

kaiveltu housuntaskuista viimeisiä sokeripalo ja ai
muonatupakoita tämän jälleen tapaarnisen hetken juh-
listamiseksi ja tunnettu niin syvää yhteenkuuluvaisuu-
den tunnetta kuin me tuona yönä pakkasen paukkuessa
tunsirnme.

Kun muutamaa vuorokautta myöhemmin kävimme
uudelleen oikein tosimielessä katkaisemaan Raatteen
detå ja saattarnaan taistelut sillä suunnalla loppuun
saakka, oli se suurreko, joka hakee vertaistaan historias-
ta. Tästä taistelusta on kirjoitettu paljon, mutta ei kos-
kaan liikaa. Voitto, jonka silloinen eversti Siilasvuo
saavutti, koitui varmasti koko Suomen tulevaisuuden
onneksi. Ylivoimainen vihollinen oli tuhottu, mutta
moni urhea suomalainen oli myös antanut henkensä

Eversti Hjalmar Siilasvuo

I sänmaan alttari lle. J oukkueeni v anjohtaja, alikersant -

ti Vähäsalo oli myös yksi niistä, jotka viimeiseen saakka

taisteltuaan saivat sankarikuoleman. Arvelimme jo tais-
teluiden lopullisesti tauonneen, mutta silloin halkoi il-
maa "kuusituumainen", joka täysosumana räjähti kes-
kellämme. Tappiomme: 3 kaatunurta ja 11 haavoittu-
nutta. Osa tuosta "kuusituumaisesta" on vielä polvessa-

ni ja ilmanpaineesta aiheutuen tunnen joskus vieläkin
ammusten suhinaa päässäni. Olen ottanut tämän kirjoi-
telmani otsikoksi: "Jumalan varjelus". Katson sen oi-
keaksi, sillä miten rnuuten voisi kaiken edellä kertoma-
ni todistaa. Niin käsittämätöntä se on. tr
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ER.P. 9 siirrettiin joulukuun 5-6 pv:n välisenä yönä
1939, Uomaalta Tolvajärvelle, jossa tilanne oli muut-
tunut erittäin kriitilliseksi. Kun kolonnamme pysähtyi
saavuttuaan kylän eteläpäähän, apmui venäläinen sen

kunniaksi ensimmäisen keskityksen Ristisalmelta Tol-
vajärien kyläaukeamalle.

Saavuimme lO.12. aamulla Kokkarin kylään. Marssi
Hankivaaran kylästä pitkin liikkumattomia soita kesti
iltapäivästä aamuun asti. Kokkarista meidät siirrettiin
autokuljetuksella Tsokin kylään, joka sijaitsi 6-7 km
länteen päin. Puolenpäivän seuduissa tuli n'. alikers.
Ketonen luokseni kysyen, olenko valmis lähtemään
3-päiväiselle kaukopartiomatkalle. Partio koottaisiin
pataljoonan komppaniasta ja sen vahvuus rulisi olemaan
41 miestä. Lähtö tapahtuisi aikaisin seuraavana aamu-
na. Vastasin myöntävästi. Kävimme levolle hy'vissä
ajoin. Nukahdin sikeään uneen kohta käytyäni pirkäk-
seni.

Aluksi en saanut selvää mitä oikein tapahtui, joku
kavereista nähtävästi yritti saada minua hereille. Pot-
kaisin sanoen "Painu helvettiin", mutta ravistelu vain
jatkui. Kun lopulta sain silmäni auki piteli kapt. Hai-
konen varpaastani kiinni yrittäen herättää minua: "Par-

tio lähtee tänä iltana, pitäisi mennä hakemaan muonaa
ja panoksia." Mikäs siinä auttoi.

Mentyäni ulos talon aittarakennuksen luo, siellä oli
jo toisia matkaanlähtijöitä paljon. Varasin vuorolleni
päästyäni 7 lipasta konepistoolin panoksia, rautaisan-
noksia sai ottaa mielensä mukaan.

Lähdimme sen talon pihasta, jossa olin majoitettu-
na, 10.12. klo 19.00, suuntana ev.luutn. Pajarin ko-
mentopaikka jossain Tolvajärven kylän länsipuolella.
Sieltä piti saada lähemmät toimintaohjeet.

Matka Kokkariin 2:lla linia-autolla tapahtui ilman
pysähdyksiä. Kohta jätettyämme Kokkarin kylän taak-
semme, pysäytti maantien varressa seisova vartiomies
automme. Ryssä on katkaissut maantie- sekä puhelin-
yhteydet jossain Tolvajärven tällä puolella. Paikkaa hän
ei osannut sanoa. Tåmä aiheutti molemmissa autoissa
istumajäriestyksen vaihtoja. Konepistooliampujat, joita
oli mukana kaikkiaan 15 miestä, jaettiin molempiin
autoihin välittömästi kuliettajan taakse tai etuosaan,
aseet kaikilla ampumavalmiina. Pääsimme jatkamaan
m tkaa, nyt ajaen sammutetuin valoin. Lyhyin väli-
matkoin annettiin aina pysähtymismerkki, 'missä var-
tiomiehet toistivat saman kuin ensimmäinenkin.

Kokelas Malm, joka oli partion johtajana, antoi kul-
jettaiille luvan ajaa niin kauan kuin pyörät pyörivät.
Vartiomiesten lukuisuus k.o. tien varressa iohtui siitä,
että JR16 oli juuri siirretty etelästä tänne. Matkan te-
komme 7-8 km:n pituisella matkalla keskeytyi enem-
män kuin kymmenen kertaa, mutta aina uudestaan ki-
pusi Malm takaisin linja-autoon. Pysähdyimme jälleen.

Kun Malm palasi automme luo, saimme kaikki luvan
marssia pois autoista. Kohdallamme näytti olevan ty-
kistöpatteri. Sellaisenkin ihmeen saimme nähdä Suo-

men armeijassa. Saatujen tietoien mukaan vihollisen pi-
ti olla edessäpäin, mutta paikka ei ollut tarkemmin tie-
dossa. Markaa Pajarin komentopaikalle oli vielä lähes

pari kilometrlä ja meidän piti päästä sinne.

Järjestäydyimme ylittämään harvassa neliionossa

edessämme olevan runsaan sadan metrin levyiseltä näyt-

tävän suon, kaksi ryhmää maantien kummallakin puo-

lella. Menosuuntaamme nähden vasemmalla suo näytti
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Hiihtopartio etenee

päärtyvän lähellä, mutta etelän puolella sitä olisi luul-
lut färveksi, ellei siellä olisi harvassa törröttänyt pieniä
kakkaramantyjä. Etenimme suon hiihtäen, noudattaen
äärimmäistä varovaisuutta, ettei mitään hälyttäviä ääniä

olisi syntynyt. Lähestyessämme vastakkaista suon reu-
naa, levittäydyimme ketiuun. Metsä suon reunassa oli
läpipääsemättömän tiheää sekametsää. Päästyämme
suojaavan metsän kätköön pysähdyimme kuuntele-
maan, tokko mitään epäilyttävää kuuluisi edestämme.
Aikamme kyyhötettyämme aloimme erottaa ääniä, jot-
ka vaikuttivat epämääräisiltä lumisen metsän keskellä.

Alikers Misukka, joka oli aivan vierelläni sanoikin että
kysytänpäs tunnussanaa. Karjaisimme useamman mie-
hen voimalla tunnussanaa, mutta ilman vastausta. Lisä-
sin tähän: 'Vastatkaa p-leet, oletteko omia vai ettekö? "

Ja vastattiinhan siihen. Ainakin kymmenen konekivää-
rin suuliekit alkoivat lepattaa valojuovaluotien näyt-
täessä ampumasuuntaa, etäisyyden ollessa edessä oleviin
konekivääreihin 30-40 metriä. Yksi valojuovasuihku
pyyhki läheltä vasemmalta. Siinä lähelläni oli stm Joh.
Pouttunen ja hänestä edelleen K. Piiparinen ja M. Kan-
ninen. Kuulin Pouttusen sanovat: 'Yrjö, ota reppu pois
selästäni, minuun osui." Annoin konepistoolin Misu.-
kalle sanoen, että ammu noita suuliekkejä kohti, ja
loikkasin Pouttusen luo kysyen kävikö pahasti? En saa-

nut enä vastausra. Otin repun sekä konepistoolin pois,
asetin hänet pitkälleen ja konttasin ryhmänjohtajani
viereen. Häneltä oli konepistooli mennyt epäkuntoon.
Kokeilin äsken saamaani ja se toimi. Annoin sen Misu-
kan käteen saaden oman takaisin. "Eihän tässä ole lipas-
takaan!" Hän oli vahingossa painanut lippaan pidättä-
jää. Lipas löytyi lumesta hänen edestään. Kun se oli
paikallaan ase toimi ja se toimi hyvin! Ollessamme pol-
viasennossa, näkyivät edessä ampuvan konekiväärin
suuliekit hyvin, mutra kun painauduimme matalaksi,
esti kohoava maasto näkyväisyyden. Ammuttuani lip-
paan yhdellä konepistoolilla vaihdoin valmiiksi ladatun
ryhmänjohtajan kanssa. Kohteita edessämme ei puuttu-
nut, metsikkö oli yhtenä tulimerenä. Suuliekin paikka
oli hyvä ammuntakohde ja yritin sitä kohdallani jakaa

kaikille konevääreille. Liekö aseet menneet välillä epä-
kunroon tai ampujat, joka tapauksessa niiden tuli kes-
keytyi aina välillä.

Oikealta ketjua pitkin tuli kohta alussa Jobin postia.
Malm ja kaksi lähettiä olivat kaatuneet ensimmäisistä
luorisuihkuista. Kuka toimisi partion johtaiana, sitä
tietoa ei tullut.

Ammunnan lomassa huusin vasemmalla olevalle en-
tiselle ruotukaverille, stm. Piipariselle, oletko hengis-
sä? Sain aina jdyhän vastauksen: "Olen." Tieto tuntui
turvalliselta.

Ei riittänyt tulitus edestä. Se levisi vasemmalle ia lo-
pulta alkoi ammunta myös äsken ylittämämme suon
poukaman pohjoispäästä meidän selustaamme. Pitihän
tykistön olla hyvin tietoisia siitä, että partiomme ylitti
juuri äsken suoaukeaman, siksi huusimme sen kun jak-
soimme että 'älkää perkeleet ampuko, täällä on omia!"
Huuto tuntui vain ärsyttävän heitä ampumaan entistä
kovempaa, mutta kaikeksi onneksi se oli epätarkkaa.
Maasto oli viettävä järvi siihen suuntaan ja se teki
olomme entistä tukalammaksi. Seitsemäs lipas menos-
sa, kun oikealta ketjua myöten tuli käsky rynnäkköön.
Käsky läpi, taistelimme takaisin, kun vasemmalta si-
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Tolvaiärven seutua

Sola on alkanut raloillamme

vustalta tuli tieto asian perillemenemisestä. Tulitus
edessä tuntui väliin katkonaiselta.

Päästimme valtavan karjunnan: "Hakkaa päälle", ja
ryntäsimme ampuen eteenpäin. Ensimmäiser kaatuneet
viholliset olivat meistä muuraman metrin päässä äskei-
sestä asemapaikastamme. Pääsimme 20-30 metriä
eteenpäin, kun äskeisistä konekiväärien tulituspaikoista
vähän taaksepäin avattiin jälleen kiivas kk.-tuli. Jou-
duimme nyt huonompaan asemaan, tasaiseen maastoon,
mutta rynnäkkö hyödytti sikäli, että vihollinen menetti
maantien suunnassa 5 konekivääriä. Mutta runtui niitä
vielä heille jääneen, Panosten puutteessa emme voineet
saamiamme käyttää hyödyksemme. Jatkoimme uusissa
asemissa epätasaista taistelua, vihollisista ei tuntunut
loppua tulevan.

Ajan kulumisesta totesin vain, että viimeinen lipas
piti vaihtaa konepistooliin (sain niitä viisi lisää Poutru-
sen kaaduttua). Ei auttanut muu kuin ampua kertatul-
ta.

Takaapäin kuului huuto, että tarvittaisi yksi mies

Evl Paiarin komentokorsu -1.{-lzrr

avuksi. Ryhmänjohtaja kehoitti minua lähtemään, sillä
panosten puuttuessa olisin tarpeeton etulinjassa. Niin-
pä sanoin hänelle: 'hei, hei." En aavistanut, että ne oli-
vat viimeiset sanani hänelle. Vetäydyin taaksepäin ryö-
mien ja tavoitin 4 miehen ryhmän. Yksi heistä oli nuori
vänrikki, kaksi sotamiestä ja sotavanki heidän välis-
sään. Olivat tulleet suon 1'li ja tavanneet valekuolleen,
ortaen hänet vangiksi. Naapurin mies tuntui selittävän
jotakin saattajilleen, jota kukaan kielitaidottomana ei

käsittänyt.
Kaatuneita vihollisia lepäsi sikinsokin viidakossa, jo-

ta konekiväärituli oli illallisesta alkaen huomattavasti
harventanut. Pienellä sähkölampun tuikulla valaisten
totesimme kaatuneet ja valekuolleet, joita viimemainit-
tuja oli rnonia joukossa. Emme luonnollisesti voineec
ottaa vankeja lisää cässä tilanteessa, koska emme olleet
varmoia edes omasra selviämisestä ehjin nahoin.

Kurnarassa kulkien olimme suojassa edestä tulevilta
suihkuilta, mutta takaa vasemmalta tuleva tulitus pa-
kotti välillä suojautumaan. Jonkun aikaa tehtävää suo-
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ritettuamme iouduin kohtalon, iota en arvannut odot-
taa, uhriksi. Kumartuessani katsomaan onko tumma
mtihkale mies vai kuusentaimi, jysähti kiväärinperä va-
sempaan sääreeni lennättäen minut perkeleen saattama-
na istualleni lumihankeen. 

- 
Mitä nyt, ehti vänrikki

kysymään, näyttäen samalla valoa maata kohti. Näin
vierelläni pienen kirgiisin ja se riitti. Konepistoolin pe-
rä iskeytyi kaverin leukaan ja varmistin työn parilla rin-
taa vasten ammutulla laukauksella. Tähän vänrikki ker-
kesi vain sanoa, että niin sen pitää käydä.

Nousin ylös, mutta kaaduin heti maahan, jalka ei
kärsinyt painoa päällään. Tähän päättyi maaston puh-
distus. Matka suon yli oli hankala yhdellä jalalla kävel-
lä, vaikka kaksi miestä auttoikin kulkuani. Päsimme
lopulta suon yli illalla ohittamamme tykisröparterin
luo. Saimme hevosen kyytimiehineen ja marka Kokka-
riin alkoi. Vanki istui välissämme ja vaikutri puheliaal-
ta mieheltä, mutta emme kumpikaan ymmärräneet hä-
nen selittämäänsä. Perille päästyämme ei kenkä rahto-
nut lähteä jalasta, niin pahasti oli nilkkani rurvonnur
matkalla. Täällä tapasin lääkintämiehenä toimivan stm.

Joh. Salosen, joka oli saman kylän poikia. Heidät oli
hälytetty meidän työmaallemme haavoirtuneita pelasta-
maan.

Kun aikanaan tammikuun lopussa palasin takaisin,
sain lähemmin kuulla em. srm Salc,selra kuvauksen ta-
pahtumapaikalta.

Vihollinen yritti saartaa meitä r'asemmalta, mutta
joutui tykistön miesten kanssa lährraisreluun. Venäläi-
set olivat yrittäneet verä kentrakeirtiörä omalle puolel-
leen. Makkarasoppa kiehur parhaillaan, mutta joka
mies oli kaatunut reen aisojen vierelle. Yhtä traagilli-
nen oli ollut näkymä lääkintäteltan edustalla, johon
moni lääk. luutnantti oli kaarunut parabellum-pistooli
kädessä, ympärillä 24 kaatunurta r-ihollisca.

Olimme törmänneet tietämättämme vahvistettua vi-
hollispataljoonaa kohti ja siitä riitti työtä koko porukal-
le.

Sain Hatanpåän sairaalassa kuulla vieruskaverilta, jo-
ka toimi Pajarin esikunnan kirjurina, huvittavan ku-
vauksen: Todennäköisesti samaa vihollisosastoa oli jää-

nyt myös Pajarin komentopaikan herroiksi. Kun he
joutuivat myös yllätetyiksi ja tulitaisteluun, oli Pajari
kävellyt pitkin ketjua ja kysellyt, missä niitä ryssiä on,
koska heikkokuuloisena ei erottanut ääniä.

Sain talvella tilaisuuden kulkea joulukuisen temmel-
lyspaikan ohi ja pyysin autonkuljettajaa pysähtymään
suon laidassa, johon venäläiset oli haudattu kumpareel-
le. Poikittain olevassa laudassa oli teksti: Tässä lepää
237 vihollissotilasta.

Meidän 4 1 -miehisestä partiostamme
tu kokoon 19 ehjn miestä.

aamulla saa-

t-
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"Vastaa ia voita" -kllpallun eri lehtlen nlmlkko-
palkinnot arvottiln 14.9. 1973 kalkklen nllden
kesken, lotka ol lvat lähettånoot vastauksensa
ennen 10.9. 1973.
Kansa talstell -lehden nlmikkopalklnnon, ll-
ves-puukon volftlvat Eeuraavat henkllöt:
Fransslla, Saull, @0O0 lkn4old
Hakda, Eho, 68470 Juk4a
Hrkåle, olro, 3olm For8sa 10
ll€inonon, Hehrl,20600 Tu*u 60
Horililnon, Våir6, 895@ Odokumpu
lblma, EM,61160 Koura
Hdopaln€n, Ta4a, 7[120 lbalml 2
Jurilsko, Yriö, 987:30 Toukopuro
Kellionl€mi, Awo, 618@ KauheiOo t«.
Kåsldnon, Vrild(o, 58650 Ardlko
Kaupplh, Eim,855m Ntuda
Kdrppolnsn, Sisl(o,94l0O Kmi 10
Klnnumn, Aato, O1@O Ylådö
Klrvsamlss, oNavi, 54840 Tolamäki
Koplbu, F€odo(, 01560 Mentieky|ä
K6r€, Ydö, 46810 Urmolioki
]turi«å, Usko, 3@5O Flolglnala
Kårtkåiffi , Piltli, 15860 SalpakangåB
Låino, Aryo, 0*,0 Loppåko.pi
Låitnon, Aame, 78210 Varkåus
Lommetty, Enni, 386@ !flia
Uius, M8ti, 68150 Hlllilå
Unia-aho, R€iio, 2larc Bairto
Upast, Ed«i,6l«x) ](6knkorva KP. 4
Mafiih, Reiia, 96{{L Rorranidni to
Mustoo.n, Esa, 2OuO Tutu 72
tly,l«ånon, Joma, 9016 Orrhr 10
Myllymåk, Värlö, 63110 Fasinporå
llåntylcngas, Aryo, 80600 Haapav€i
Nidn€lå, Jouko, 02210 Rudnela
Niiran€n, Ten,o, 8220 Nlilvatni
Paåppem, Mstö, SO1O MlH(eli 10
P4ul8mpi, Eim, 93& Krrolkilara
Piliainen, Pauli, Gl@o Kad«ih
Prå, Kall€, 61520 Lohmåioki
Pöl&å, Matd, 60100 Kannus
Reiala, Mertd, 617/0 Porånno
Rånlala, Ama§, 1110o RilhimåH 1O

Rehala, Pirio, 41230 Uuainon
Risdflqh, Kdle, 38eo0 Varnmala
Saarin€n, Goo.g, 12400 Teryakckl
Sslllm, Mltp, 15100 Låht t0
Salminon, Sirkkå, 202oo Ha4avalta
Sircla-Psldon€n, Talml, @02o H€lsinkl 32
Stmlund, Pd, e4/YO Delon
Tidm, Kili, O«tlo Tuurula
Tihinon, Kdle, 77*n Korkd{€nsuu
Turunen, O8rno, 7frggo Tuopanioki
vdodnil, Hann6, 6a43o Fthos
Väimåkl, Eiia,9€3OO Roranlomi 30

0nnittelemme
voittajia
Kalkkl volttalat osalllstuvd edelleen kuuden
auton arvontaan 15.11. 1973

KBMSB ABT§TTtr&E
- rniehet kertowat
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"RÄTTIPATÅLJOONA" oli levossa vuoden 1942 elo-
kuun lopustaaina marraskuun alkuun asti. Lohko, josta
pääsimme'huilaamaan" oli kevällisen suurhyökkäyk-
sen jälkeen melko rauhallinen. Puolueetonta maastoa

Jandeban linjoilla oli noin kilometrin vyöhyke koske-
matonta korpea. Molemmin puolin oli sentään taistelu-
linjojen eteen hakattu murrokset. Siellä me partioimme
välimaastossa tai ammuskelimme huviksemme pk:lla
murrosaukkoihin jätettyjä jyhkeitä siemenpuita nurin.
Loppukesän pimeiden öiden mukana kasvoi ja kuumeni
toiminta jonkun verran. Syytä lepoon oli, koska olim-
me olleet etulinjojen syövereissä vuoden verran, vähän
toistakin. Sinne jäivät Jandebajoen varteen jo tutuiksi
käyneet tukikohdat "Koivu", "Kille" ja monet muut,
joihin oli lohkon rauhallisuudesta johtuen kerennyt ko-
tiutua. Kuvaavaa oli, että vartiossa ollen pyyhkäistiin
kirjelehtiötä polvilla pitäen tytöille ja muillekin lähi-
omaisille kirjeitä, eikä tultu kertaakaan häirityksi. -Suomen ruotsalaiset olivat rakentaneet Shemenskin-
Jandeban välille loistolinjat. Ruotsista saadun avun
turvin se kävi paremmin kuin naapuriyksiköiltä. Am-
pumapesäkkeet ja -haudat olivat niin hyvin maastoon
naamioidut, ettei haukan silmäkän niitä erottanut!
Ampumahaudoista, joiden suojaseinämien riuut istui-
vat saumoissaan kuin punttilaudat, johti saranoin va-
rustetut portit yhteyshautoihin, joita myöten päsi kor-
suihin. Korsuissa oli käytetty taitavasti punttilautaa il-

MARTTI RUOKOKOSKI

-4. l.lg
manvaihtotorvien iärjestelmään. Tutut hajut karkasivat
nopeasti ulos. Sopivin välein oli linjassa vahvoja, hirsis-
tä rakennettuja bunkkereita. - 

Vihollinen oli alavan,
pajukkoa kasvavan peltoaukean takana 70f800 met-
rin päässä.

Vänrikki Piäkkösen III joukkue 3./JR 13:sta oli
kenttävartiossa Syvärinjoen länsirannalla Mätysovan ky-
län yläpuolella, eräässä pienessä kyläryhmässä. Vartioi-
tavaa ei liioin ollut muuta kuin jo yli 60-vuotias maa-
tushka dievushkinsa kanssa, joita politrukit eivät olleet
hennoneet tytön sairauden johdosta evakuoida kauem-
mas itään sodan jaloista. He asuivat torpassaan tyyty-
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väisinä. Maatushka hoiti kanat, yhden lehmän ja hevo-
sen, kynti pellon, kylvi, leikkasi, jauhoi käsikivillä vil-
jan ja leipoi mainiota leipää ja piirakoita. Samovaariin
pantiin oitis kohta hiiliä ja alettiin keittää zuajua (teetä)

milloin vain iltaisin astuskelimme torppaan. Tyttö oli
vaikeasta sairaudestaan huolimatta oppinut tyydyttä-
västi suomenkielen sanakirjan avulla. Venäläiset olivat
iuuri sodan alussa leikanneet hänen tulehtuneen umpi-
suolensa. Hoidon keskeytyessä ei haava mennyt um-
peen. Sitten tulivat suomalaiset, toimittivat potilaan
Aunuksen kenttäsairaalaan, jossa suoritettiin toinen
leikkaus, senkään onnistumatta yhtän paremmin. Ke-
sä ja sodan päättyminen olivat hartaasti toivottuia. Kesä
piristävien vitamiinien tähden ja sodan päärös kolmat-
ra, perusteellista leikkausta odottaen, jonka piti tapah-
tua 'Ghelsingissä". Omin avuin ei tyttöraukka päässyt

liikkumaan askeltakaan. - Siellä me elelimme kuin
Herran kukkarossa.

Mutta sitten alkoi kuulua kummia. Loistolinjoilla
asujat kävivät huolettomiksi. Kirkkaalla kuutamolla
poistui vartiomies korsuun teen juontiin 1G-11 mi-
nuutiksi. Venäläinen kiikaroi tarkoin eteentyönnetys-
tän vastusajiaan, huomasi huolettomuuden, syöksyi

ryhmän parin voimin vartioimattomaan ampumahau-
taan, kutsui apua ja valtasi komppanian bunkkerit no-
peassa tempossa. Pian laajeni taistelu koko pataljoonan
lohkoa käsittäväksi. Tykistö yhryi leikkiin. - Kenttä-
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Podporozen asema

vaftio sai jäädä. Nopeasti ravoitimme luutnantti Kuja-
lan johdossa olevan 3. komppaoiao stuut ioukkueet Sy-
värin itärannalta, Podporozen kaupungista. Tykkien
kumea jyske säesti marssiamme kotrti Pogostia. Tilanne
oli ktiitillinen. Meidät heitettiin pahimpaan murto-
kohtaan. Nolosta låihdöstiiiin sisuuoruneet rannikon
miehet eivät peräntyneer kuin 7f 10O m levedn har-

ianteen länsireunalle, johon kiireesti kaivautuivat.
Mutta bunkkerit oli menetetty. Oviaukot oli nyt vain
kiireesti kyhätty ampuma-aukoiksi, joista niikyvän sek-
torin alalla ei ollut hyvä suorana seistä. Linjaan tulo ta-
pahtui 11. 11.42. Mitenkäåin muuteo ei voinut naapu-
ria tZihystä kuin haarakaukoputkella, periskoopilla tai
tuumaa paksun, reiällä vanrsretun panssarilevyn läpi.
Kipinät singahtelivat kuin Kalevalan Sammosta, kun
panssariluodit uieltaen iskeytyivät saman luokan le-
vyyn. Raskas tykistö ei uskaltanut oftaa arnpumahau-
doista maalia kumminkaan puolin. Kahdeksantuumai -

sen ammuksen lähdön n?iki hyvin niiden vaeltaessa kuin
rnustat porsaat lakipisteeseensä saakka, ionka jälkeen
silmä ei enä kyennyt lenroa seuraamaan.

Takamaasto oli mustalla mullalla kuin kynnöspelto,
ei tosin säännönmukaisesti kynnetty. Kevyet heittimet
tekivät linjassa tuhoa. Marraskuun 18. päivänä oli paia-

tetty vallata kiusallisimmat bunkkerit ornaan käyttiiön.
Sä oli suojainen, räntää satoi aika ajoin taivaan täydel-
tä. Kiireellä kyhätyissä ampumahaudoissa ei liioin ollut

salaojia. Punainen savimaa, jota muuten Syvärillä oli
satojen neliökilometrien aloilla, kuraantui velliksi kai-
vantojen pohjalle. Surkeiksi ryvettyivät manttelit siellä
laahatessa, mutta pelkän asetakin kanssa ei tarennut
vartiovuoroaan suorittaa. Suojaseinien riuut törröttivät
sikin sokin kranaattien repiminä. Vartiovuoroien nopea
'kiinnivetäminen" väsytti jokaista miestä. Lepoaikaa oli
tavallisesti 24 tuntia. Korsu, jossa lyhyet nokkaunet
vedettiin, oli kuin sikolätti kuran, ruuanjätteiden ja

roskien iohdosta. Kukaan ei jaksanut aiarclla tupapal-
velusvuoroia. Komppania oli komennettu kaikkine
vahvennuksineen valmiiksi ampumahautaan. Odotet-
tiin jännittyneenä hyökkäyskaskya. Korpr. Poikolainen
oli pästänyt kahdesta käsikranaatista kannen auki ia
työnsi kapistukset manttelinsa taskuun. Tungoksessa
tarttui toisen paukun vetonappula johonkin riukuien
väliin, sytyttäen sytytyslangan palamaan. Onneton
mies ei itse sitä huomannut, ennenkuin se oli myöhäis-
tä. Poikolaisen ja minun välissä oli kaksi nuorta sota-
miestä. Minäkään en tiennyt asiasta mitän, ennenkuin
Poikolaisen takana ollut tulenjohtueen vänrikki' karjai -

si: "Hei! Käsikranaatti palaa!" Vedin vaistomaisesti pä-
ni kumaraan ja samassa kuului kumea tömähdys. Kun
selvisin, oli ensimmäisenä ajatuksena lähtö JSp:lle.
Molemmista nuorista miehistä tippui veri kasvoista,
kun kännyin räjähdyksen suuntaan katsomaan.

Samassa huudettiin hyökkäykseen. Kiipesin'!mma-
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Kirjettä
kirioitetaan
etuliniassa

Hyrin naamioitu
korsu

ni" kanssa kaivannon laidalle. Sieltä näin kuinka korp-
raalin ruumis oli katkennut suoliston kohdalta poikki,
retkottaen hyytyneen veren ja kuran seassa pylly kohti
taivasta. Kellään ei ollut aikaa verhota alastomia ruu-
miinosia. - l(s152nsti Laakso ja alikersantti Lahdenpää
juoksevat rinnallani. Edessä oikealla on vallattava pesä-
ke. Alkaa sanoin kuvaamaton inferno! Tiuhana, liian
tiuhana rykelmänä lähtevät miehet rynnimään kohti ta-
voitettaan. Konetuliaseet rätisevät. Käsikranaatit lentä-
vät puolen tunnin ajan kuin nälkäiset varpusparvet
puoleen ja toiseen. Juoksemme matalien pusikoiden
suojassa aivan itään kallistuvan rinteen reunalle. Siihen
on aikoinaan kaivettu it.tykille suojamonttu. Taisteli-
jat ovat jo vinosti takana oikealla. Bunkkerin takana
käy ruskea kuhina niinkuin lämpimänä kesäpäivänä
muurahaispesässä. Mitä he vetävät sohjon seasta? Se on
pst.tykki, 47 millinen. Asetan "Emman" kiireesti tu-
kiensa varaan ja kohta tupsahtelee ruskeatakeissa niin-
kuin kymmenellä mattopiiskalla hakattaisiin yhtaikaa.
Valitus ei aseiden laulun takia meille asti kantaudu,
mutta tykki jää puolitiehen mäkeä orvoksi. Se on vain
ihme, ettei meitä, aivan kuin tarjottimen päällä olevan
kumpareen laelta huomata. Olo siitä huolimatta, vaik-
ka paikka on vaarallinen, tuntuu ihmeen turvalliselta.
Kauempaa takaapäin, kommunistien puolelta tassutte-
lee ilmeisesti huoltomies huopatossuissaan pellon pol-
kua pitkin taistelunäyttämön läheisyyteen. Laakso, joka
meistä eniten osaa venäjää, huutelee: 'Tavarits, tavarits!
Idi sudaa!" (Toveri, toveri, tule tänne). Toveri ei vain
ota sitä kuuleviin korviinsakaan. Laakso ampuu kohti ja
mies keikahtaa pellon ojaan jääden sinne valittaen ma-
kaamaan.
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Vyörytys ampumahaudassa käy vaikeasti. Lomalta
tullut komppanianpällikkö, luutnantti Silvennoinen
on kuullut, että vihollisen vartiomiehillä on komeita,
valkoisia lammasnahkaturkkeja. Hänellä on vielä päivä
lomaa jäljellä, mutta kuultuaan asiasta hän innostuu ja
päättää lähteä hakemaan turkin itselleen. Monet ma-
kaavat murhaavan ampuma-aukon vaikutuspiirissä sil-
mät jo himmeten. Käsikähmä on kuumimmillaan. Sil-
vennoinen lähtee syöksyinän joukkoon. Hänen pääs-
tyän puoleen väliin taistelevia, havaitsee vihollisen tä-
hystys lähimmän piiskatykin zrsemasra pitkän miehen
juoksun. Kuuluu kimakka lähtölaukaus ja luutnantti
kaatuu ääntä piiibtämättä kaulassa ammottava reikä ja
niska revittynä. Ylikersantti Laakso, kersantti Laakson
veli on kaatunut. Alikersantti Tapper on menehtynyt
haavoihinsa. Sotamies Raikas Seppälä, vanhoja tutta-
viani Lauritsalasta on saanut surmansa. Monet, monet
muut miehet pääsivät matkansa päähän, kuka luodeis-
ta, kuka käsikranaattien repimänä. Haavoittuneitakin
on paljon. Tuossa juoksee Eino Heikkinen, hänkin Lau-
ritsalan poikia, verissäpäin taaksepäin liiiikintämiehiltä
apua saamaan. Hänen haavansa oli vain pintahaava.
Vainolaisten ruumiita on kasoittain valtauskohteen ym-
pärillä, mutta murhaava tuli maan uumenista ei tyreh-
dy. Kukaan ei ole onnistunut heicämän sinne sisälle
kasapanosta ja johtajien menerys iamaannuttaa. Miehet
alkavat vähitellen vetäntyä. Meidänkin on lähdettävä
vaarallisesta, rnutta hyvin var j ellusta pesäkkeestämme.

- Tappio kirvelee!
Seuraavana yönä ei nukuta. Nyt ei, rivien harvennut-

tua tule kysymykseenkään pitempi lepo kuin 2 tuntia
vartiovuorojen välillä. Liikarasituksesta, jännityksestä,
nälästä, liasta ja kylmästä alkaa sydämeni poukkoilla
kuin arojänis. Ålatukset risteilevät. - Silvennoinen
lähti hakemaan valkeaa turkkia, muma saikin valkean
arkun. Jokohan minuakin kohta kannetaan samanlai-
seen? Herra Jumala! Kammoten runnen, että en kohta
enää jaksa askeltakaan ottaa, tiukasta taistelusta ollen-
kaan puhumattakaan. Onneksi en ehdi valittaa asiasta

kenellekän kun kohtaus menee ohi.
Kaatuneiden saamisessa omalle puolelle on suuri työ

ja vaara. Muulloin se ei onnistu kuin pilvisen tai lumi-
sateisen yön aikana ja illalla taivas kuin kaiken uhalla
kirkastuu. Päällikön ruumis saadaan kuitenkin vaivoin
pois välimaastosta. Seuraava yö on pilvinen ja nyt tuo-
daan kaikki kaatuneet omalle puolelle. Kyttäminen ja

kyräileminen jatkuu teräslevyjen takana, mutta mo-
lemmilla puolilla nuollaan kipeitä haavoja niin, ettei
kumpikaan tohdi mitään suurempaa toimintaa aiatella.
Minä toki piiäsen vuorolomalle joulukuun alussa, mutta
jouluksi piti palata takaisin 'titiaan". Tammikuun 4.
päivänä koitti koko pataljoonalle pääsy lepoon takaisin
Podporozeen. Meidän osaltamme oli hiljaista lähes vuo-
den päivät. - Kuinka pitkzian tämä mielettömyys fat-
kuu? Tiukimmat toimet alkoivat osaltamme seuraavana

talvena saksalaisrintamien luhistuttua idässä. n



VIMTYSVAIHEEN jälkeen joulukuun alkupäivinä
v. 1939 vetäytyi majuri Mäntylän komentama Er.P3
Summan pääpuolustuslinjan taakse.

Pieni Summan kylä, jota rauhan aikana moni ei tien-
nyt olevan olemassakaan, muodostui koko sodan ehkä
merkityksellisimmäksi taistelutantereeksi. Kylän läpi
kulkee Viipurin-Terijoen viertotie. Viipurista päin
katsottuna iää tien vasemmalle puolelle osa kylän pelto-
ja, joitten takaa alkaa melko tasainen metsäinen maas-

to. Tien oikealle puolelle jäävåt "Perättömän niityt",
joitten halki tien suunnassa virtaa kapea Summanjoki.
Meikäläisten pääpuolustuslinjat kulkivat Summan ky-
län halki. Tien kahden puolen oli verrattain vahvoja se-

menttikorsuja, jotka konekivääritulellaan pystyivät
hallitsemaan edessä olevaa aukeata. Osa korsuista oli
tehty aukeamalle ja osa metsän reunaan, kuitenkin si-
ten, että ne eivät muodostaneet mitään suoraa linjaa.
Summan lohkolla oli puolustuslinjat maaston takia pi-
tänyt järjestää niin, että ne muodostivat linjojen sisään

suuren pussin.
.Koko pataljoona sai nyt levätä teltoissa, noin 6 km

linjojen takana. Jokainen mies sai ottaa itselleen halua-
mansa määrän alusvaatekertoja, joita viipurilaiset liik-
keet olivat lahjoittaneet.

Noin viikon kuluttua sodan alkamisesta saapui vi-
hollisen raskaampi tykistökin jo kylän edustalle. Tykis-
tökeskityksen iälkeen yrittivät vihollisen vahvat jalka-
väkijoukot tankkien avustamina rynnätä linjojemme lä-
pi, mutta suuria tappioita kärsineinä ne lyötiin takai-
sin. Taistelut muodostuivat sitten kokonaan asematais-

teluiksi, joita kesti kolmatta kuukautta.
Myöhään erddnå iltana saapui telttaamme komppa-

nianpäällikön lähetti ilmoittaen, että kaikkien jouk-
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kueenjohtajien ja joukkueen saraiohtajien oli mentävä
heti pataljoonan komentaian puhutreluun. Sinne saa-

vuttuamme meille lyhyesti ilmoirettiin, että patalioo-
nasta muodostetaan tankinroriuntapataljoona. Olimme
kylläkin aikaisemmin olleer tekemisissä räjähdysainei-
den kanssa, mutta tämä homm:. :untui alussa vähän ou-
dolta. Ajattelimme kuitenkin. että kunhan. saamme

tarpeita, niin kyllä asia järjesnr. Seuraavana päivänä sai

pataljoona käyttöönsä useita kuorma-autoia. Valmistet-
tiin kasapanoksia. Bensiinipulloia rävtettiin sadoittain
ja kiinnitettiin niihin suuret sahaculitikut.

Samana iltana meni pst.ty'kkiosasro eteen ja muu osa

pataljoonaa siirtyi lähemmäksi erulinfaa. Komppaniat
siirtyivät eri paikkoihin Summan lohkon alueelle siten,
että hälytyksien sattuessa toriuntaporukat voi nopeasti
siirtää asian vaatimiin kohtiin. Pt'st1'timme komppa-
nian teltat erään mäen rinreeseen Huumolan Aution
kylän taakse. Vietimme muuramia päiviä verrattain
rauhallisesti. Vähintään yksi joukkue autoineen oli ioka
hetki hälytysvalmiina tai sitten tankkeja torjumassa.
Loppuosa komppaniasta räjäytreli kuoppia uusille kor-
suille. Silloin tällöin vihollisen pommikoneet pudotte-
livat pommejaan lähiseudulle ia hävittäiät ampuivat
konekivääreillään sammalseipäitä viereisellä suolla. Pi-
meän tullen mies tai pari kävi ostamassa tupakkaa ja
känttyä Säiniön Autiosta, iossa oli lottakanttiini. Pikku
ryhmissä käytiin Huumolan kylässä saunomassa.

Eräänä iltana sain äkkiä kutsun komppanian komen-
totelttaan. Luutnantti Uimonen ilmoitti, että Merkin
lohkolle Munasuon laidassa oli ilmestynyt kevyitä tank-
keja. III joukkueen oli lähdettävä sinne, koska siellä ei

ennestään ollut tankintoriuntaosastoia. Lähtöhetkeen
oli aikaa puoli tuntia. Joukkueemme iohtaja, luutn.



Tlpp| oli saunassa, joten annoin kiireesti tarpeelliset
määräykset. Aikanaan olivatkin teltat pusseissa ja muut
tarpcelliset välineet odottaviin autoihin lastattuina.
Viime hetkellä saapui luutn. Typpökin ja nopeasti läh-
dimme matkaan. Kulfimme Leipäsuon aseman kautta
ja matkaa kertyi n. 20 km. Oli aika navakka pakkanen
ja täyteen ahdettuina molemmat autot heittelehtivät
huonolla tiellä. Valoja ei uskaltanut käyttää kuin pi-
meimmissä paikoissa. Pääsimme puoliyön ajoissa peril-
le ja ilmoittauduimme pataljoonan komentajalle, kapt.
Laahsolle. Saimme loppuyön nukkua teltoissa.

Vihollinen oli painostanut lohkoa noin viikon ajan
hyvin ankarasti. Kun sen jalkaväkipataljoonat eivät
päässeet läpi, alkoi se käyttää raskaampaa rykisröä sekä
soiden jäädy tty å keveitä tankkej a. Tykistötulra kestikin
miltei lakkaamatta yötä päivää niin kauan kuin komen-
nuksemme siellä kesti. Teimme torjuntakuoppia ia ase-
timme miinoituksia. Työ oli lentovaaran takia rehtävä
pääasiassa hämärän ja yön aikana. Päivällä suoritimme
tankkitorjuntaa eri paikoissa. Tuntuvana haittana ko-
mennuksemme alkupäivinä oli se, eträ meillä ei ollut

Sementtikorsu

paikallista karttaa. Myöhemmin tämä asia järjestyi.
Ruokailu- ja majoituspuoltamme emme koko aikana
saaneet kunnolleen järjestymään. Telttamme olivat heti
ensimmäisenä päivänä joutuneet tykistökeskitykseen ja
särkyneet käyttökelvottomiksi. Majailimme milloin
missäkin korsussa, murra koska ne oli ennestään ahdet-
tu täyteen, oli meidän useasti lähdettävä yön selkään,
kun vakinaiset haltijat palasivat ampumahaudoista.
Muonaa saimme alkupäivinä konekiväärikomppaniasta.
Myöhemmin, kun jouduimme toimimaan eri komppa-
nioiden alueella, saimme muonaa vain sattumakaupal-
la. Pyysimme pataljoonalta parannusta ruokatilantee-
seemme. Vastattiin, että kyllä komppanioiden täytyy
pystyä järjestämään ruokapuolemme. Kun ilmoitimme
joukkueen muonavahvuuden jollekin komppanialle,
niin saimme tavallisesti vastauksen, että emme olleet
heidän muonavahvuudessaan, vaan se oli järjestettävä
pataljoonan taholta. Väliin saimme ruokaa ja välistä
olimme pitkät ajat ilman.

Parisen vuorokautta jouduimme puolijoukkueittain
olemaan erään tukikohdan ampumahaudassakin. Vihol-

linen 'rynnisti! Heitintulen suojassa sen jalkaväki tuli
ihan ampumahautojemme edessä olevalle piikkilan-
kaesteelle saakka koettaen saada aukkoja siihen. Aamun
hämärässä se aina hyökkäsi, mutta lyötiin suuria tap-
pioita kärsineenä takaisin. Ampumahaudassa kaatui
joukkueesta kaksi miestä ja muutamia haavoittui.
Luutn. Typpö sai aivotärähdyksen ja joutui myöskin
pois pelistä. Sain määräyksen toimia joukkueemme foh-
tajaoa.

Joulukuun 23. päivän vastaisena yönä oli joukkue
majoittunut sakeaan metsikköön. Kuusenoksista raken-
tamamme suojaman keskella paloi hyvin näkösuojattu
pieni nuotio. Hyppien ja välillä käsiä nuotiolla lämmit-
täen sekä lyhyitä torkahduksia ottaen vietimme talvista
yötä. Edellisenä iltana oli uusia ioukkoja saapunut. Ar-
velimme että tapahtuisi foukkojen vaihto. Noin kello 3

aikaan saapui pataljoonasta lähetti tuoden määräyksen,
että minun oli kiireesti mentävä komentajan luo. Saa-

vuttuani esikuntaan havaitsin, että paikalla olivat kaik-
ki komppanianpäälliköt ja joitakin muita upseereita.

Kasapanos ja polttopullo

"Espanjalaisia ratsuja'' valmistetaan
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Pataljoonan komentaja antoi hyökkayskaskyn, jonka
mukaan vielä samana aamuna alkaa vastahyökkäys koko
etelä-Kannaksella kello 6.30. Saatuamme tavoitteet ja
muut asiaan kuuluvat määräykset alkoivat hyökkayksen
valmistelut. Åikaa oli liian vähän. Joukkojen siirtämi-
nen hyökkäysvalmiusasemiin ei voinut tapahtua ääner-
tömästi. Koko yönä ei vihollisen tykistö ollut ampunut
laukaustakaan ja kaikki vaikutti verrattain rauhallisel-
ta. Partiot ilmoittivat, että vihollinen oli vetänyt linjo-
jemme edessä olleet joukkueensa kauemmas. Tästä kai-
kesta voi tehdä päätelmän, että vihollisella oli jonkin-
lainen aavistus joukkojemme hyökkäyksestä.

Aamuhämärässä, jonkun verran määräajasta myöhäs-
sä, lähtivät cnsimmäisen linjan kiväärikomppaniat ete-
nemään. Vallitsi täysi hiljaisuus. Joukkueernme oli toi-
sen linjan sautnassa ja määrätyn aian kuluttua olimme

!uuri lähteneet ampumahautojen korkeudelta, kun
edessä olevalta rapakkosuolta alkoi kuulua ankaraa tais-
telun ryminää. Samalla vihollinen ampui kovasti sulku-
tulta eteemme. Raskaita ammuksia alkoi sataa koko
etulinjojen korkeudelle. Suojauduimme parhaan ky-
kymme mukaan ja siirsimme myös räjähdysainerekem-
me suojaan. Syöksyen vetäännyttiin ensimmäisiin am-
pumahautoihin, ja odotettiin keskityksen loppumista,
joka tapahtuikin puolisen tuntia kestettyään, Takaa-
päin tuli määräys, että joukkueernme ei jatka hyök-
käystä, vaan alkaa miinoittaa kaikkia mahdollisia paik-
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koia etulinjan välittömässä läheisyydessä. Joukkoiem'
me eteneminen pysähtyi suolla ia kärkikomppaniat al'
koivat vetäytyä takaisin. Samaan aikaan miehitettiin
kaikki etulinjoien ampumahaudat. Saimme kuulla
hyökkeyksen vaiheista: Vihollinen osasi olla varuillaan.
Se oli kaivautunut asemiin. Tankitkin oli osaksi kaivet'
tu rnaan sisään ja erittäin hyvin naamioitu. Kun siis

ioukkueemme ryhtyivät aamulla hyökkäämään, laski
vihollinen etumaiset komppaniat aivan asemiensa eteen

ennen kuin aloitti hirveän tulen kaikilla aseillaan'

Samana iltana pääsivät entiset joukot taakse lepää'
mään ia uudet astuivat heidan tilalleen. Meidän jouk'
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kueemme huoltopuoli ei entisestään parantunut, vaan
saimme senkin yön majailla taaempana sijaitsevan met-
sänvartijatalon tallissa, jossa ei ollut ovia eikä ikkunoi-
ta. Pakkasta oli noin 30 astetta ja olimme väsyneitä se-
ka nalkaisia. Useilla oli jaloissa paleltumia, sillä märät
sukat ja jalkarätit olivat jätyneet kiinni saappaisiin,
jotka olivat olleet jaloissa toista viikkoa. Päivän saimme
levätä, sillä edellisenä iltana olimme luovuttaneet teh-
tävät taaempaa tulleelle torjuntaporukalle. Koko päi-
vän olimme talon perunakuopassa. Se oli pieni, arviolta
noin kolme ja puoli metriä kanttiinsa. Tavallisissa
oloissa olisi pieni mies ehkä voinut seistä siellä suorana.
Nyt kuitenkin oli lattialle tuotu peruna- ja kaurasäkke-
jä. Ryömimme näiden päälle ja asetuimme lomittain
parhaan taitomme mukaan. Kun säkkien ja katon väliin
ei jäänyt kuin vaiaa metri vapaata tilaa, niin oli ilma
siellä lopulta niin paksua, ettei kynttiläklän palanut.
Kuitenkin oli meillä nyt verrattain lämminrä ja olimme
niin kuin paremmassakin pommisuojassa.

Joulun aattoiltana saimme pataljoonastamme mää-
räyksen palata takaisin komppaniaan. Koska autolle,
joka oli lähetetty huvennutta joukkuetramme noura-
maan tapahtui matkalla vaurio, läksimme marssimaan.

Jonkun kilometrin kuliettuamme kohtasimme uuden
auton ja niin ajoimme komppaniaan. Kello oli noin 24
kun olimme perillä.

Nyt sai III joukkue levätä. Kovin olivatkin pojat lai-
hoja ja väsyneitä. Joulupyhät nukuimme ja välillä
söimme. Komppanian muut joukkueet olivat edessä ja
majapaikassa ei meidän lisäksemme ollut muita kuin
toimitusjoukkue. Silloin rällöin putoili lähettyville
kranaatteja ja lentopommeja, murra sehän kuului
asiaan.

Eräänä päivänä joulujen väliviikolla joukkueemme
joutui etumaisiin torjunta-asemiin. Otimme paikan
vastaan iltahämärissä. Se sijaitsi Viipurin- ja Kämärän-
tien risteyksestä Summan kylään päin. Tienristeyksen
korkeudella kulkivat tukilinjan piikkilankaesteet. Es-
teille saakka sai ajaa ajoneuvoilla, rnutra siitä edelleen
olivat kaikki tiet, myöskin metsä, miinoitettu. Vartio-
paikkamme ofi tärkeä, sillä siitä erkani eri suunnille
useampia teitä. Ennen joulua olivatkin vihollisen tankit
päässeet etulinjojen läpi tukilinjalle saakka, mutta siel-
lä niiden matka loppui. Sitä todistivat vartiopaikko-
jemme lahella olevat lukuisat romukasat. Kun vaih-
doimme vartiopaikkaa ensimmäisen joukkueen kanssa
ja olin ryhmänjohtaiien keralla mennyr telttaan, jossa

saimme edellisiltä miehiltä lisätietoja, kuului läheltä
katkeavien puiden ryskettä, sekä kova mätkähdys ihan
teltan vierestä. Tuli sammui lyhdystä jamaata ryöppysi
teltan sisään. Menimme ulos katsomaan kuka siellä niin
taitamattomasti liikkui. Huomasimme 8 tuumaisen rä-
jähtämättömän ammuksen, joka oli ensin taitellut pui-
ta, sitten mennyt teltan yläosan läpi ja lopukii iskeyty-
nyt maahan noin kahden metrin päähän teltasta. Kii-
timme onneamme, sillä jos ammus olisi pudonnut telt-

taan, jossa oli noin parikymmentä miestä, niin olisi jäl-
ki ollut kamala.

Joulun jälkeen alkoi vihollisen painostus Summan
lohkolla päivä päivältä suureötua. Ne kaksi viikkoa,
jotka olimme näissä torjunta-asemissa, olivat miltei ai-
naista jydnää. Rautaa oli jatkuvasti ilmassa. Metsä al-
koi olla jo hyvin harvaa ja räjähdyskuoppia ilmestyi
miltei joka paikkaan. Jos oma tykistömme arnpui kym-
menen laukausta, niin vastapuolelta ammuttiin tuhat!
Meidän takanamme oleva tienristeys tuntui erityisesti
olevan tykistötulen alla, sillä vihollinen kai halusi lo-
pettaa takaapäin tulevan täydennyksen. Tankit jyrräsi-
vät joka päivä ia ne harvat, jotka pääsivät etulinjan läpi
tuhottiin metsäisessä maasrossa kasapanoksilla ja polt-
topulloilla. Joukkueemme torjunta-asemien korkeudel-
la oli eräs konekiväärijoukkue vara-asemissa.

Oli meillä ioskus jännittäviä hetkia omasta nkaa.
Eräänä päivänä illan jo hämärtyessä havaitsi telttavar-
tiomies, että tukilinjan esteiltä päin tietä pitkin oli tu-
lossa hevonen rekineen. Sen tultua teltan kohdalle py-
säytti vartiomies hevosen ja piti sirä paikoillaan. Olim-
me ihmeissämme. Etulinjaan saapuvilla jalkamiehillä-
kin oli aina opas mukanaan, sillä tie oli vahvasti mii-
noitettu. Ja nyt ajelee mies hevosellaan miinoitetulla
tiellä, niin kuin ainakin rauhan aikana! Uusi muonan-
kuljettajamme kerroi, että hän sai määräyksen tuoda
joukkueelle ruokaa. Tukilinjalle saavuttuaan ei jostain
syystä kukaan häntä pysäyttänyt. Nostettuaan syrjään
esteellä olleen "espanjalaisen ratsun" ajoi hän teltalle.
Kuultuaan asian todellisen laidan menivät miehen pos-
ket kalpeaksi. Teimme sitten varovasti ajoväylän mii-
nakenttään ja taluttaen saatettiin hevospeli takaisin.

Usein illalla lakkasi vihollisen ruli äkkiä ja kovaääni-
sen välityksellä kuulimme propagandapuheita suomek-
si. Tämä ei vaikuttanut poikiin sitä eikä tätä, vain
hauskoja vitsejä syntyi aina puheiden johdosta. Sään-
nöllisesti näiden puheiden jälkeen tuli ankara tykistö-
keskitys. Ilmat olivat yleensä olleet selkeitä. Lumisatei-
sia ja tuiskuisia päiviä, ioita jokainen toivoimme, oli
harvemmin. Kovia pakkasia oli ollut jo joulukuun puo-
livälin jälkeen, mutta tammikuussa kylmyys yhä li-
sääntyi. Miespolveen ei tiedetty olleen niin kovia pak-
kasia. Melkein jatkuvasti oli 20-35 astetra. Muuta-
mana aamuna oli jopa 40-)0 astettakin. Jos kiivaasti
veti ilmaa, niin tuntui kuin tulta olisi niellyt. Joskus
tuli vertakin nenästä. IJseat käymivär suun ja nenän
edessä villaisia suojuksia, joita omaiset kotirintamalta
lähettivät. Selkeän päivän aikata oli vihollisen lentoko-
neiden ja tähystyspallojen vuoksi tulen pito teltoissa ja
korsuissa ankarasti kielletty. Kun tällaisina pakkaspäi-
vinä ioutui kosteissa kumijalkineissa tai hiihtokengissä
tuntimääriä kyyröttelemään torjunta- tai ampumakuo-
pissa, niin varmasti tuli jokaiselle äiri mieleen.

Jatkuu
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KESÄKUUSSA 1939 kutsuttiin Pielis jän'en ja Lieksan
reserviläiset kertausharjoituksiin Hövriäiselle, minut
muiden muassa. Kesällä sitten rupesivar maailman ta-
pahtumat vinhasti pyörimään ja lokakuun 8. päivänä
oli taas jätettävä savotrahommat ja lähdettär'ä asepalve-
lukseen. Oli f ulistettu YH ja oman paikkakunnan mie-
histä oli muodostettu patalloona Os. B (Er.P l3) oman
pitäjän raioia vartioimaan. Kotini oli Nurmijärvellä

Lieksan-
Pielisjärven
raiasuunta

mutta jouduin toisen raialle iohtavan tien suuntaan Ha-
tunkylään, luutnantti Elsisen komppaniaan, vänrikki
Koposen joukkueeseen. Harjoiteltiin, tehtiin iuoksu-
hautatöitä ja partioitiin rajan suuntaan. Tuntui että täs-

sä savotassa taitaakin kulua koko talvi kun yllättäen
marraskuun viimeisenä päivänä tuli viesti että naapuri
on tullut rajan yli ja hyökännyt Pielisfärven Inarissa

olevan vartion kimppuun. Seuraavana yönä komppa-
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niamme siirrettiin autoilla kohti rajaa. Saavuttuamme
aamuhämärissä noin 5 km päähän Inarista, saimme vas-
taamrne kiväri- ja kranaacinheitintulta. Joukkueemme
levittäytyi vasemmalle puolelle tietä ketjuun. Minä
iouduin kahlaamaan ärimmäiseksi noin 200 m tiestä
konepistoolimiehenä varmistamaan sivustaa. Lunta oli
noin 40 cm eikä ollut erikoisemmin kova pakkanen.
Åsetuin pienen aukean taakse ison kiven viereen. Tun-
tui aika lailla yksinäiseltä, ympärillä luminen metsä ja
luotien sekä heitinammusten räsähtelyä puissa tien
suunnassa. Ohjeet olivat selvät, vihollinen ei saa päästä
selkään yllättämään, ja ase oli hyvä Suomi-konepistooli.

Lienen ollut paikallani tuntiakaan ja hikinen paita
alkoi panna vilunväreitä selkään kun alkoi tapahtua jo-
takin yllättävdä. Hiliaa kuin haamut alkoi aukean takaa
lähestyä ionossa lumipukuisia miehiä kiväärit tiukasti
käsissä. Omia vai vanioja? Vaikeaa avata, huutaa ei us-
kalla. Jopa näkyi eräällä hupun alta kypärä, joita mei-
dän pojilla ei ollut, selvä, vihollisia. Päässä alkoi pyö-
riä. Ohi ei saa päästä mutta mitä minä yksin voin? Ja
vihollisia sen kuin lappaa lisää metsän kätköstä. Matkaa
ensimmäiseen enää parikymmentä metriä. Nopeasti

syntyi päätös. Jos ammun kestotulta, loppuu lipas pian

ia uutta en ennätä vaihtaa. Siis on ammuttava kertatulta
ja tarkasti. Konepistooli kivelle ja tarkka tähtäys, Iau-
kaisu, kaatui. Seuraava, kaatui, uusi tähtäimessä, sor-
meni liikkuu nopeasti, hätä on, hiki kihoaa päähän,
laukaus, nurin. Viholliset alkavat epäröidä, hajautuvat,
pari pääsee ohi, vielä kiireesti muutamia kertoja ja sit-
ten nopeasti kavereiden luo. Siellä ei suurempaa hätää,

Karhu haavoittunut, juoksen huohottaen ioukkueen-
johtajan luo ja teen ilmoituksen. Hyvä on, takaisin ket-
juun, joukkue etenee. Vihollisen vastus kovenee, tais-
telua hämärään asti, jolloin irroittaudutaan ja vetäänny-
tään asemiin taaksepäin. Seuraavina päivinä uutta kä-
häkkää, hytikkayksiä, puolustautumista viikon päivät,
kunnes saarrostusuhkan edessä vetäytyminen päävasta-
rinta-asemaan Hatunkylään Viisikon linjalle. Siellä
taisteluja ja meidän koukkauksia kunnes vihollisen vas-
tus murtuu ja se suinpäin peräytyy jouluaattona. Takaa
ajoa aina rajalle saakka, rajan varmistus, eteen työnnet-
ty kenttävartio rajan toiselle puolelle. Taistelualueiden
puhdistus, vihollisruumiira sadoittain ympäri metsiä,
minun aukeamallani 20. Korpin natsat. tr
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Ilodkanvoimalla
sotataruiIkeita
suomalaisille
TOIVO ENSIO ERÄPURO

PATALJOONAMME otti rintamavasruun JR 56:lta
17.12.1941 Hiisjärvellä Itä-Karjalassa. Tämä alue oli
suurimpia leveydeltään mitä Er.P 21:lle oli annettu
hyökkäyssodan aikana, puhuttiin jopa 10 kilometristä,
tästä jo käsittää että tämä oli vaikeasti hallirravissa,
vaikka meillä oli vahvistettu pataljoona kär'rerrävissä.
Metsän reunasta alkoi suuri suoalue, jossa kasvoi kitu-
kasvuisia mäntyjä siellä täällä, olipa joitakin suurempia
metsäsaarekkeitakin.

Tilanne oli aika rauhallista, rehriin molemminpuoli-
sia tiedusteluja silloin tällöin. Olihan joskus voimak-
kaampiakin yhteenottoja. Niin kuin vähän ennen jou-
lua 1941. Vihollinen löi noin kahden pataljoonan voi-
min kiilan omien joukkojemme r'äliin ja meidän oli fä-
rettävä komentopaikkammekin celrroineen kaikkineen,
niin sekavaksi meni tilanne. Ei olru ollenkaan selvillä
missä on vihollinen ja missä omat joukor. Sinne jäi
viestikeskuskin, vain radiot ehdirriin orramaan mu-
kaan, kun lähdettiin pomppimaan kohti Malun asemaa,

eihän kyllä sentään sinne saakka peräännytty. Sillä
meille oli vahvistuksia tulossa ja aikanaan saapuikin
majuri Kivikko vahvistetun njajdäkärikomppanian
kanssa apuun. Eikä siinä mennyt kuin muurama tunti
kun oltiin selvillä, missä vihollisen pääjoukot ovat.

1. komppania (kapt. Nieminen) ja osa konekivääri-
komppaniasl'a ia jääkårijoukkueesta jäi kuitenkin saar-

roksiin, murta heilläkään ei ollut suurempaa hätää. Ei.
kä komentajammekaan ollut heistä huolesrunut,

Majuri Kivikko lähetti rajajääkäreitä tiedustelemaan
tilannetta ensimmäiseksi komentopaikalle, saatiinkin
selville, ettei vihollinen ollut ennättänyt edes kayda ko.
mentopaikalla. Pääsimme takaisin aamupaivästä leiri-
alueelle, jossa kaikki oli entisillä paikoilla. Oli kuin
olisimme koko porukka olleet vain jollakin pitemmällä
partiomatkalla.

Tykistökin alkoi taas iauhaa vihollisen perääntymis-
tä. Maluun oli tuotu kiireesti jopa rautatietykkejä, kyl-
lä tuntui mukavalta kun nekin alkoivat jyristää pääm-
me päällä ja saimme omissa teltoissamme keitellä kor.
viketta.

Kapteeni Nieminenkin pääsi pois saarroksista ja kai-
ken lisäksi pienin tappioin. Pärmi oli hymyhuulessa,
kun tilanne selvisi näinkin helposti. Eikä hevosia ollut
meneretty!

Ei sittenkään kaikki ollut kohdallaan.
Sekamelskassa olivat miehet hajaantuneet liian

kauaksi toisistaan eivätkä pimeyden vuoksi löytäneet-
kään komppanioitaan. Muutama kymmenen heitä
kaikkiaan oli kateissa, eikä haavoittuneitakaan ollut
tullut JSp:lle. Naapuritkin ilmoittivat sarnaa, ei ole nä-

kynyt "Mustan nuolen" sotilaita liikekannalla. Saatiin-
han tietää kuitenkin, että niitä on rnennyt Maluun
saakka, kyllä ne sieltä löytyy ja takaisin tulee varmaan.

Pärmi lähetti hakemaan heput takaisin ja he tulivat.
kin vähän allapäin tietenkin. Sillä edessä oli kovat pai-
kat kun oli Pärmistä kysymys, tämä oli heillä kaikilla
tiedossa: siinä ei runnettu sääliä olipa kyseessä upseeri,
aliupseeri tai sotamies, sama laki kuului kaikille. Ei
kukaan saanut mi$än enempää, ei muuta kuin puolusta
isänmaatasi, äläkä lähde omin päin hyppimään pois var-
sinkaan rintamalinjasta. Sodan laki on ankara. Poiat
tiesivär tämän ja se veti naamat totisiksi meiltä muilta-
kin, että mikä tulee kohtaloksi näille taakse juosseille.
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Varmaan Pärmikin oli itsessään ajatellut, ettei tämä
nyt sentään niin suuri häpeä ollut, olimmehan koko po-
rukka pomppineet taaksepäin, vaikka toiset olivat men-
neetkin hieman etäämmälle kun kerran vauhtiin pääsi-
vät. Oli ihmeellistä kun tuo pienikokoinen, jo vanha
mies rintamasotilaaksi, herätti pelkoa ja kunnioitusta
meissä kaikissa. Pojat olivat suksien päällä, samoin Pär-
mi heidän edessään. Mutta puhuttelu oli Pärmille
omintakeista:

Duoda duoda sodilaat! Olemme selvinneet tilanteesta
taas onnellisesti ja pataljoonamme on entisillä paikoil-
laan, puolustamassa rintamalohkoaan. Sanon teille,
duoda duoda, de olla hyviä sotilaida, de olla saada kii-
rokset Marsalkka Mannerheimiltä, hyvin suorideduista
daisteluista, mutta jos deette doinen kerta dällaisen dii-
vailun rindamalla, duoda, duoda, minulla on oikeus
ampua deidät kuin korppuja! Vien deidät edulinjaan,
seuratkaa! Niin Nikke Pärmi lähti hiihtämään pitkillä
suksillaan ja pojat seurasivat häntä hymy suupielessä.

Hiihtopartiointia alettiin taas tehdä normaaliin ta-
paan. Varsinkin iltayöstä oli leppoisaa hiihdellä, kaik-
kialla oli hiljaista, vain tähdet loistivat taivaalla. Maas-
tossa kulki hiihtolatuja sinne tänne ja monta hevostietä

kulki, mikä meni viholliseen päin, mikä meni taakse

kohti Malun asemaa.

Olimme vikapartiossa alik Ahonen, stm Pollari ja
Nummi sekä minä. }{iljaa hiihdellessämme ja keskus-
tellen, että olisipa soma saada vanja näkyviin ja siepata
kiinni, jotta saisi tulkkimme Komaroff vähän töitä.

Jäimme hevostien varteen, muutaman näreen juurelle,
karselemaan edessämme olevaa maastoa ja ihmettele-
mään kuinka kauniiksi talvimaisema muodostuu kirk-
kaassa tähti-illassa.

Aikamme töllistelrl'ämme seutua olimme lähtöai-
keissa etebnpäin, kun alkoi kuulua laulunääntä! Mitä
hemmettiä, kuka nvt tuolla lailla tulee rikkomaan
luonnon rauhaa, ertä oikein laulamalla saapastellaan. Ei
näkynyt mitään edessäpäin, mutta hetken kuluttua lau-
lu rupeaa kuulumaan selr'emmin jaalkaapa kuulua reen
jalasten kitinää ja hevosren askelten töminää. Nyt pojat
äkkiä suksilta ja maralaksi hankeen, hönkäisin! Onko-
han meidän hevosmiehiämme ajattelin, mutta ei niitä
tuolla pitänyt olla missään nimessä, kyllä ne on var-
maan vanjoja. Sanoin pojille jos heitä ei montakaan ole
niin ei avata tulta, yriterään rllättää ne, voivat olla naa-
purin kuormastomiehiä, r-,r"Jkapäissään laulelevat.

Niinpä tuli näkyviin vain kaksi hevosta, miehiä ei
ollut ainakaan ympärillä. \ummi sanoi, ettei niitä ole
varmaan kuin äijä kummassaxin kopukan reessä. Laulu
raikui jälleen. Ahonen tarin,ri, että nyt näkyy jo mies,
istuu reessä ja piippalakki or: päässäl Feltta ne on kän-
nissä, otetaan ne kiinni. Päär:n ertä päästetään ne koh-
dalle ja minä hyppään ensimmaisen hevosen suitsiin ja
Ahonen toisen. Pollari ja Num:ni varmistavat makuul-
ta, huudetaan yhtaikaa Iujaa. kv1lä ne saikahtaa!

Kyllä meillä oli naurussa p:relemistä, kun näimme
kaksi hölmönnäköistä vanjao. suu ;uki karsoivat meitä,
vihollisia. Minkäs teit, eir'ät rolr:övksissään edes kä-
siään nostaneet, saatikka rriltäneet hevosiaan saada

liikkeelle. Toisella oli reessään :reirtimen ammuksia ia
roisessa miinoja. Nyt saatiin pojar Komaroffille tarina-
kavereita! Me itse olimme sotaurhoja mielestämme, et-
tä oikein kaksi vanjaa, niin kuin tvhiää vaan.

Komentopaikalla naureskelriin meidän tuloamme,
me kun ajettiin komiasti hevosilla perille. Komaroffin
kyselyihin vanjat kertoivat nauttineensa vodkaa lampi-
mikseen, ajatellen samalla että ky'llä hevoset heidät vie
perille, vaikka päissään ovatkin. Veihän ne, mutta tie
sattui tulemaan meidän puolelle. tr

shB.»

Hiisjärven lohko Karhumäen rintamalla
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SIELTÄ-TÄÄLTÄ...
LOTfIA ON VIELÄKIN: Suomessa toimi 1919-1944
Loma-Svärd niminen valtakunnallinen vapaaehroinen naisten
maanpuolustusjärjestö, jonka fäsenm^rä 1944 oli 221272.
Sotien aikana oli 30 000--40 000 lottaa puolusrusvoimissa
huolto-, esikunta- ja ilmavalvontatehtävissä. Tätäkin enem -

män lottia oli osapäivätyössä kotiseudulla maanpuolustus- ja
avustustehtävissä. Suomen lottajärjestö lakkaurettiin väli-
rauhan sopimuksen rulkinnan perusteella 1944.

Suomesta saadun esikuvan mukaan perusrertiin muihin
Pohjoismaihin lottajärjestöjä. Tuhansia ruorsalaisia neitosia
ia rouvia on koulutettu pahan pä.ivän varalle.

Ruotsin lottajärjestö SLK (Riksf<irbundet Sveriges Lotta-
kår) on vapaaehtoisesti maanpuolustusryötä rekevien ruotsit-
tarien valtakunnallinen järjesrö, iossa on 57 0OO iäsentä. Jär-
jestön organisaatioon kuuluu Tukholmassa si j aimeva keskus -

toimisto sekä 24 yhdistystä 
f a 600 osasroa.

NL:n TYfiÖSOfUntf: "Se oli roukokuussa 1945. Voiton
juhlan kunniaksi §U'ienin keskusaukiolla pidettiin neuvosto-
sotaloukkojen paraati. Paraariin osallisrui neuvostolaisten
tyttösoturien yhdistetry paral joona (liiiikintäryönteki jät, ra -

distit, puhelinyhteyden piräjät). Neitosten rintaa koristivat
kunniamerkit ja mitalit. Ja kun tämä patalloona marssi au-
kiolle, niin liittolaisjoukkojen kenraalit ia upseerit, iotka
olivat läsnä kutsuvieraina, ryhdistäyryivät ja rekivät kun-
niaa.

Se oli liikuttava näky. Nuo hennor neitoser anroivat oman
panoksensa voiton saavuttamiseen fasismista.

Paraatin osanottaja P. Larinov." CN.K. 8.3.73)
Näin sympaattisella tavalla naapurissa muistellaan tyttö-

sotureita. Omat lottamme ovat unohtuneer 'pakertiin', aina-
kin virallisella taholla.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia lehden
iakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä
osoitteeseen: PL 820 qD03 H:ki 3fi). Toimitus
(Töölönkaru 35 B) ei niirä käsittete. Puh. 90-
790822 tai 790355

Kirioittajat vastaavat esittämistään m iel i piteistä.
Käsikirjoitukset on tehtävä koneella joka toiselle
riville. Maksetut käsikirjoitukset ja valokuvat iää-
vät lehden omaisuudeksi, muut palautetaan vaan
jos pyyntö ja postimaksu on tullut yhden vuoden
sisällä.

- Vai lomalle ja ialka paketissa!

- Eipä minulla ole aikaisemmin ollutkaan mitään viemisiä.

- Missäs tuo tuli?

- Oltiin metsää raivaamassa la löin vesurilla ialkaan.

- Vähänpä oli puita, kun jalkaan piti iskeä...
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SOTASAIRAATASSA JA
TOIPUMISLOMALLA

Lauri Pitkänen:

JUMALAN VARJELUS.

Yrjö Aitavaara:
KESKEYTYNYT KAUKOPARTIOMATKA.

Martti Ruokokoski:
POGOSTT tt.tt.42-4.1.43. 374

Emil Louko:
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