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Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla var-
tioimassa yöllä laumaansa.

Luuk. 2:8

Punamustarykmentti, JR 4, vietti joulua 1941 Suur-
lahdessa, Seesjärven rannoilla. Postia tuli tavallista
enemmän, joulupaketteja kotoa. Jokainen mies sai
myös nimettömän "Tuntemattoman sotilaan paketin".
Kotirintama muisti poikiaan suuremmoisesti. Ja joulun
muona-annoksetkin olivat tavallista paremmat. Oli
juhlan tuntua karuista ulkonaisista oloista huolimatta.
Osa pataljoonasta oli etulinjassa jouluyön. Sinne oli pa-
pin määrä mennä jouluiltana vartiopaikalla olevia ter-
vehtimään. Matkalla pysähdyin Muurmannin radan lä-
hellä olevassa psr-joukkueen korsussa, luutnantti Pekka
Hirsjärven poikia tervehtimässä. Lyhyt jouluhetki siel-
Iä, avarassa, valoisassa korsussa, virsi ja puhe. Kotia
muisteltiin. Kävi lämmin henkäys talvisäässä.

Matka jatkui etulinjan poteroihin. Tiellä tuli vastaan
lumipukuinen rykmentin komentaja, everstiluutnantti
V. Nordgren, lähettiupseerinsa kanssa, myös iouluter-
vehdyskierroksella. Oli rauhallista ja valoisaa. Kuu hei-

jasteli pilvien takaa. Naapurin vartiot olivat aivan lä-
hellä. Äänet kuuluivat selvästi. Poteroihin piti melkein
ryömiä. Jokaisessa pidettiin lyhyt, hiljainen jouluhetki.
"Enkeli taivaan" aivan hiljaa hyräillen. Muistettiin Va-
pahtajaa, joka syntyi tallissa, koska ei ollut sijaa mala-
talossa. Muistettiin paimenia vartioimassa yöllä lau-
maansa. Miten aiankohtainen joulun evankeliumi oli-
kaan. Tunsin olevani nykyhetken paimenia rohkaise-
massa ja heille suurra ilosanomaa tuomassa: "Äkaa pel-

iätkö! Teille on syntynyt Vapahtaja!"
Leirialueella pidettiin jouluaamuna klo 7 joulukirkko

lumisten, korkeiden kuusien ja ikihonkien varjossa.

Kirkas tähtitaivas yllä, piristävä pakkanen, kotiseutu-
jen valaistut joulukirkot mielissä, sama jouluvirsi, sama
joulun ilosanoma yhdisti kodit ja rintaman tuona het-
kenä. Unohtumattoman ainutlaatuinen joulu.

Joulun sanoma ei muutu. Se on tänäkin jouluna sa-

ma, rohkaiseva, vapauttava.
Vaikka vietämmekin nyt rauhan joulua, on tämä aika

usein ahdistavaa ja epävarmaa. Mutta: Ätt<aa peljatkol
Teille on syntynyr Vapahtaja! Hän on voittanut maail-
man. Häneen saamme luottaa.
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Talvisodan syttyminen
ia §talinin lleuuostoliihn Wrät

K. L. OESCH

Talvisotaa edeltäneiden neuvortelu jen kolmas vaihe
Iloskovassa oli ollur sitkeä ja mutkallinen. Suomen
prrr>lelra oli rehry' lisämyönnytyksiä ja ehdotemu uudek-
si rirjaksi Kannaksella Haapala 

- 
Kauhiiärvi 

- 
Raivo-

l.r - \/rrmmelsuu, murra se ci tyydytränyr Stalinia ja
\lolorovia. jokir p.rl.racnteisesti lausuikin: "Nyt ovar si-
r iilivirirnonraiscr klisitclleet asiaa, ja kun ei ole päästy
sopinrrrksecn, ra)'rl,), irsia antaa sorilaiden haltuun". Tä-
lr,rn k.rrkesi nerrvorteluvaihc, vaikka valtuuskuntamme
I l. ll.l9 lähticssaän paluumatkalle Helsinkiin ilmoit-
ri trI«rlotoville kiriccllisesti roivomuksen, errä neuvorre-
lLrr voitaisiin pian ;rloirraa uudclleen ja eträ ne iohtaisi-
r'.rt nrolcntl)ia 1'ru()l lx tr'1'clyttäviiän tulokseen. Hallituk-
scn)mc ,rli eclelleen varmA, etrii sotaa ei rule. Tällaisen
tilanrccn arvioinnin svnrvmiseen lienee tunruvasri vai-
kr.rrt,rnlrt Sralinin aikaisempina vuosina lausuma Neu-
vosroliiton oh jelmajulisrus: r'hrään vaaksaa omaa maara
cnlmc kencllekään Iuovura, emn'rekä y'htään ruLrmrla
vicr:rsrrr mrrara keneltäkään rahdo.

['sko rirhän riruhanomaiseen vakuutukseen sekä oi-
kcrrksrin'rn-re ja sopimuksiimme romahti kuirenkin
I.iirn. silki sur,rrpolitiikassa vallitsee viidakon laki, kuren

.f . K. Puasikivi on sanonLrr.

Sopivan ulkonaisen syyn keksiminen sodan aloitta-
misclle ci na1'ttäny't silloiselle Neuvostoliitolle tuorta-
van vaikeuksia. Valtur-rskuntamme palattua Moskovasra
irmnrr.rrtiin näet Mainilassa (ei siis Mainilaan, joka on
kr.lii sill«riscn rajan pinnassa Venäjän puolella) m.rrras-
kLrtrn 26. pnii pian alkavan sodan ensimmäiset laukauk-
set. Ncuvostoliitto jätti viipl'mättä nootin Suomelle
s\\'trien nlaatxmme laukar-rsten ampumisesta. Suomen
\'.lstirLrsno()riss;r, ioka oli ehdottomasri totur,rdenmukai-
n(n l)crusrur'n raia-alueella valittömästi tehryihin mit-
tar-rksiir.r, torjtrttiin tamä syytös ja rodettiin laukausten
lirhtokt.,hrlan olcvan Nruvostoliiton puolella. Lähimpa-
nä rajaa «rlevat ty,kistöpatterit, joiden pisin kantomatka
r,li lt km, olivat 20 km etäisyydellä rajasta. Yksikään
suolnalirincn ty'kki tai kranaatinheitin ei voinur ampua
edcs rrr jirvrilan läheis1,y'teen omalle puolelle saati sitten
ra javiivan 1'li.

Asiirn valaisemiseksi mainirrakoon vielä, ertä Jatko-
sodassa vangiksi saatu venäläinen kenraali, ioka oli Mai-
nilrrn nrirasrossa s1'ksyllå 19)9, kertoi, ertei Mainilan
l«>hkollc sijtliterun venäläisen divisioonan komentaia
tietrinl'r mitaän Suomen puolelta ammutuiksi väitetyis-
rä lar-rkauksista, mutta kylläkin provokatoorisren lau-
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kausten lavastamisesta. Lisättäköön tähän vielä, että äs-

kerräin ilmestyneessä J.L. Mälekän kirjassa "Salaista pa-

lapeliä" tietustelupalvelun vaiheista sociemn.re ajoilta
kerrotaan hätkähdyttävällä tavalla, kuinka neuvostoso-
rilaat Mainilassa olivar kuulleet laukauksia ()masta se-

lusrastaan, kuinka kaikki silloin näht1 ja kuultu iulrs-
rerriin sotasalaisuudeksi, sekä lopuksi cttä soresalai-
suuksien ilmaisemisesta seuraa kuolemanrangrrisrtrs.

Nä1'ttä siltä kuin Mainilan laukausten lavastarniscs-
sa olisi otettu oppia Hitlerin muutamaa kuukautta ai-
kaisemmin jarfescämästä provokaatiosta Puolan ia Sak-

san raialla, jolloin huumausaineilla tainnutettuja saksa-

laisia keskirysleirin vankeja fätettiin Gleiwitziin nruka
puolalaisen tulituksen uhreiksi, iotta Puolaa voitaisiin
s1'1'rräd sodan aloirtamisesta. Suurvaltain viidakkosoclan
laki kukoisri todella täy,dessa kukassaan, otcrriin oppiir
Hitlerin tr'1'lisra ulkopolitiikan hoitamisessa, keinoj;r ci
kaihdetru.

Ilainilan laukiruksia seurasi hyOkkaamämömy1,ssop'ri -

muksen j.r diplomaattisren suhteiden irtisanominen. ia
hr'ökk:rvs Suomeen alkoi 30. 11. -19.

Jo seuraavana päivänä, pr.rna-armeijan joukkolen
marssiessa yli raian, ilmoitti Neuvosroliitco perusta-
neensa Suomen kapinaan ja sen johtoon syyllistyneen ja

parikl'mmentä vuotta Moskovassa maanpaossa olleen
kommr,rnisti O.§7. Kuusisn iohtaman ns. "Suomen

dcmokraattisen hallituksen" Terijoella. Tdmä puoles-
tiran tcki samana päivänä Moskovirn kansa avun.tnto- j.r

alrrcvaihtosopimuksen, jttka scuraavana 1'riiivan:i tiedo-
tcttiin maailmallc. Julistettiin, että täy'rctriiisiin "Srro-

mcn kirnsan vuosisatainen roive: Karjalan kansarr jirl-
leenl,hdistäminen Suomen kansan kanssa" ia saman:ri-
kaisesri, ertä "yl-rdessä puna-armcijan kanssa rttinrir.r
Terijoclla äsken perusrcttu ensimmäinen sr,romalaincn
armeijakunta sair kunnian tuodir piiirkaupunkiin Sut,rncn
kansanvaltaisen Tasavallan lipun ia pystyttää sen presi-
dentinlinnan harialle".

Täma toimenpicle osoitti selr'ästi, cttä tirrkoitnkscna
oli perr-rstetun nukkehallitr-rksen avulla päästa I'hdellii
iskulla kokonaisratkaisuun. Stalinin ia Molotovin tar-
koiruksena oli saada täman vallankaappaustemppuilun
avulla koko Suomi hallintaansa, siis valloitraa "rar-rhan-

,'rmiristrr tietrr" koko maa. Varmaa on, cttä O.W. Kr.rusi-
ncn ja l'ränen hallituksensa olisivat olleet Stalinin ja N{o-
lor«rvin käskyläisiä, ioiden tehtävänä ns. kansanhalli-
rr-rksena olisi ollut bolshevisoida koko Suomi. Silloin



kuviteltiin, että puna-armeija helposti, vain kaden
käänteessä, murtaisi suomalaisten joukkojen vastarin-
nan ja rasoitraisi tien Helsinkiin. Käsityksen syntymi-
seen Suomen puolustuksen pikaisesta kukistumisesta
olivat ilmeisesti vaikuttaneet suomalaisten emigrantti-
kommunistien antamat harhaanjohravat tiedot Suomen
sisäisistä oloista.

Mitkään suomalaiscen omat ja suomalaisren puolesra
tehdyt vetoomukset neuvortelujen uudelleen aloittami-
sesta Moskovan kanssa eivät johtaneet tulokseen, ilmei-
sesti sen vuoksi, ertä Stalin ja Molotov olivat päättäneet
lähteä Hitlerin heille luovuttamassa etupiirissä, Suo-
messa, kokonaisratkaisun tielle, jossa ensimmäisenä ja
helpoimpana keinona yritettiin käyttää bolshevisointia
maan saattamiseksi Neuvostoliiton välillisen käskyval-
lan alaisuuteen. Yhdysvaltain ja Ruotsin tekemät esi-
tykset ia arioamat palvelukset uusien neuvottelujen
aloirtamisesra torjuttiin Moskovassa, joka ei halunnur
neuvotella Suomen laillisen hallituksen, r'aan sksin-
omaan Kuusisen hallituksen kanssa. Suomen haliirus
verosi Kansainliitoon, mutra Ir{olorov vasrasi bolshevis-
risen diplomatian "rotuuksien" mukaisesti, ertei Neu-
vostoliirto ollut sodassa Suomen kanssa eikä uhkaa Suo-
men kansaa sodalla, vaan on tehnyt sopimuksen Kuusi-
sen kansanvaltaisen halliruksen kanssa, koska muka
Suomen enrinen hallitus on jo poistettu vallasta. Kysyä
todellakin sopii, eikö tässäkin näy selvä tarkoitus Suo-
men bolshevisointiin? Kuten odottaa sopi, Kansainlii-
ton päätös oli, että Neuvosroliitto toimintansa iohdosta
erotettiin liiton jäsenyydestä 14. 12. -39.

Vieläkin tehtiin yksi yritys. Joulukuun 11. pnä, iol-
loin puna-armeijan hyökkäys Suomeen oli jo kesränyt
1(r päivää, silloinen Suomen ulkoministeri V. Tanner

- 
koska kaikki diplomaattiser rier oli Neuvosroliiron

toimesta katkaistu 
- 

esitti Herra Molotoville radioitse
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'r' etteliasta naapunn väkeå ilmestyi marraskuun 30. pnä 1939
Ralaloen asemalle

Neuvostohallituksen vaatiman alueen raialinia, sekä Suomen hallituksen
luo/utettavaksi ehdottama alue

lvoimen tarjouksen uusien neuvottelujen aloittamisesta
tarpeetroman verenvuodaruksen välttämiseksi. Tähän
carjoukseen }folorov ei antanut mitään vastausra.

Hitlerin ja Stalinin rekemän sopimuksen mukaisesti
oli Suomi selvästi joutunut Neuvostoliiton etupiiriin.
Jos ensimmäiseen Neuvostoliiton vaarimukseen meillä
olisi suostuttu, ei kukaan voine vakavasti uskoa, että
oven raottamisen jälkeen Suomi olisi voinur jatkaa en-
tistä ulkopolitiikkaansa, poh joismaisen puolueetto-
muuden linjaa. Neuvostoliitto osoitti monissa eri yl-r-

teyksissä, ertei se tunnustanut Suomea pohjoismaisen
puolueettomuuspiirin jäseneksi. Se ei luottanut meidän
puolueettomuuteemme, vaan esitti ensimmäisen vaati-
muksensa perustellen sitä ei vain Leningradin turvalli-
suureen vedoten, vaan myös Suomen sillanpääasemastir
aiheutuvilla srrategisilla näkökohdilla.

Mutta olisiko vaadittu rajansiirto Kannaksella ia ttr-
kikohta Hangon alueella poistanut Venäjän epäluulot
silloisessa sodanajan epäluulojen ja etupiiripolitiikan
ristiaallokossa? Ei suinkaan. Suomen maantieteellisestä
asemasta johtuen sillanpääasema olisi jatkuvasti ollut
painajaisena. Siihen Neuvostoliitto pelkäsi Hirlerin
Saksan hyokkaavan. Seuraavana askeleena rajansiirtojen
jälkeen Kannaksella ja Hangon alueella olisi ollut pyr-
kimys koko sillanpään likvidoimiseen, kuten Kuusisen
hallituksen muodostaminen ja taipumattomuus neuvot-
relujen uudelleen aloirtamiseen selvästi osoittivat. Ys-
tävyys- ja avunantosopimus, jota neuvotteluien alussa io
oli r,äläytetty, olisi pian uudelleen otettu esille.

Asian ydin on siinä, ettei Suomi syksyn 1939 olosuh-
reissa katsonut voivansa alistua elämään Neuvostoliiton
vaikutuspiirissä, koska se pelkäsi alistumisen iohtavan
itsenäisyyden tuhoon. Yksimielinen Suomen kansa näki
liiallisten myönnytysten tiellä kuolemanvaaran; siihen
perustui hallituksen taipumattomuus liiallisiin myön-
nytyksiin heikosta puolustusvalmiudestamme huoli-
matta. Tästä syystä syttyi Talvisota. Se ei ollut mitään
yltiöisänmaallisuutta eikä höyrypäisyyttä, kuten viime
aikoina eräillä tahoilla on pyritty väittämaän. Se ei ollut
valtettävissä, koska Suomi piti itsenäisyyttä kallisarvoi -

sempana kuin taloudellisia ja alueellisiakin menetyksiii.
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f,äynti Leningradissa
SOTAMUISTOYHDISTYKSEN hallituksen pu-

heenjohtaja pistäytyi naapurissa, Leningradissa. Vanha-
na sotilaana kiinryi hänen huomionsa mm. pariin seik-
kaan:

Virkapukuisia kaiken arvoisia sotilaita näkyi katuku-
vassa kaikkialla. Tarkkailin erikoisesti nuoria upseerei-
ra, aliupseereita ja varusmiehiä. Näkyi, että he olivar
tietoisia sotilaan arvostaan. Heidän "ulosmenopukunsa"
olivat tyylikkäät, yleensä hyvin istuvat ja hyvin hoide-
tut. Ei pitkatukkaisia. Parta ajeltu kuten sotilaalle kuu-
luu. Pienessä pöhnässäkin he käyttäytyivät mukavasti,
vaikka pitivätkin "iloa yllä". Busseissa ja metrossa he
olivat silmäänpistävän huomaavaisia erikoisesti vanhuk-
sille.

Näin keski-iän sivuuttaneita siviilimiehiä, jotka kan-
toivat takkinsa rintapielessä kunniamerkkejä tai niiden
naLrllo,a. I{e olivat vanhoja sodassa kunnostautuneira
rinramamiehia. Oli mieltä Iammittävää nähdä, miten
rhmiset suhtautuivat heihin kunnioittavasti.

Kotiin palattuani olen tehnyt vertailevia havaintoja
meidän katukuvassamme. Surullisin mielin olen joutu-
nut t()teamaan mitcn säälittävässä "jamassa" asiar tätä-
nyky'ä meillä Suomessa ovat:

Karukuvassa näkyvä varusmies on yleensä surkea nä-
kv (poikkeuksiakin tietysti myös on). Huonoryhtinen,
vetelän näköinen "rento" nuori mies, iolla on ruokkoa-
rnaton tukka ia oaama. Lakki rennosti takaraivolla tai
silmillä. Pukeutuneena nukkavieruun, haljastuneeseen
jätkänpusakan malliseen "asepusakkaan", joka vielä ko-
rosraa hänen muutenkin huonoa ryhtiään. Housut ovat
huonosti hoiderut, useimmiten luonnottoman tiukat ja
aivan liian lyhyet. Jalassa näkyvät makkaralla olevat
epämääräiset sivilisukat ja siivottomasti hoidetut ken-
gat. Ja kaiken kukkuraksi vielä joskus kädessä muovi-
pussi.

tJpseerit ja kanta-aliupseerit eivät esiinny palveluk-
sen ulkopur-llella yleensä "vormussa", koska 

- 
niin sa-

notaan 
- 

lzlssv2g välttää kiusallisen huomion herättä-
mistä, iopa ikäviä välikohtauksiakin. Kysynkin, häpeä-
vatkö he sorilaan ammattia ja virkapukuaan?

Mitä vanhoihin rintamamiehiimme tulee, voi hyvin
kuvitella, mikä meteli syntyisi, jos he ryhryisivät kan-
ramaan pyhätakkinsa rintapielessä sodassa saamiensa
kunniamerkkien ja joukko-osastomerkkien nauhoja.

Tämä surullinen tilanne meillä Suomessa on poliit-
tisten päätöksenteki!äin ja uusvasemmistolaisten vai-
kuttajien harjoittaman määratietoisen Puolustusvoi-
miin kohdistetun syriintäpolitiikan kantamaa myrkyl-
listä hedelmää.

Eversti Lauri Harvila
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Joulukuu E5uuotl
Karjalan kannas

Varhain aamulla marraskuun viimeisenä päivänä yli-
voimaiset neuvostojoukot ylittivät koko Kannaksen le-
veydellä valtakunnan rajan. Ylipäällikön käskystä huo-
limatta suojajoukkomme vetäytyivät liian nopeasti
pääaseman taakse. Neuvostojoukot saavuttivat sen

kaikkialla joulukuun 6. päivään mennessä.

Neuvostoioukor pyrkivät itsevarmoina suoraan liik-
keestä murtamaan suomalaisten pääaseman. Ensimmäi-
nen läpimurtoyritys tehtiin Taipaleella 6.-7. päivinä
noin kahden divisioonan voimin. Neuvostojoukot pää-

sivät Vuoksen yli, mutta suomalaiset löivät hyökkääiän
pääaseman edessä. Neuvostojoukot uusivat hvokkayk-
sensä 15.-17. päivinä noin kolmen divisioonan voi-
min. Jälleen hyökkäys torjuttiin neuvostojoukoille suu-
rin tappioin.

Epäonnistuttuaan Taipaleella neuvostoioukot aloirti-
vat 17. päivänä suurisuuntaisen hyökkäyksen Summan
alueella pääaseman murtamiseksi tavoitteena Viipuri.
Panssarivaunuilla vahvennetut neuvostojoukot hvökkä-
sivät taukoamatta viisi päivää. Ankarissa taisteluissa
joukkomme roriuivat hyökkaykset tuhoten mm. ,8
panssarivaunua. Kannaksen joukot olivat kestäneet
kunnialla ensimmäiset materiaalihytrkkaykset.

Lähtien siirä, että neuvostojoukot olivat heikentyneet
monipäiväisissä tuloksettomissa hyOkkayksissä suoma-
laiset ryhryivat 23. päivänä suurisLruntaiseen vastahyök-
käykseen Hatjalahden ja Muolaanjärven välillä. Riittä-
mättömästi valmistelru hyökkäys kuitenkin epäonnistui
ja keskeytettiin samana päivänä.

Neuvostoioukot hyökkäsivät vielä joulupyhinä jääry-

neen Suvannon yli Kelian kylään. Rantaan pureutuneet
neuvostoioukot lyötiin kuitenkin vastahyökkäyksellä
takaisin. Neuvostoliiton ylijohto keskeytri tämän jäl-
keen 7. Armeijan hyokkäyksen Karialan kannaksella
perusteellisia hyökkäysvalmisteluja varten. Suomalaiser
joukot olivat näin saavuttaneet merkittävän voiton pää-

sotanäyttämolla. Ulkomaiset sanomalehtimiehet antoi-
vat pääasemalle kuuluisaksi tulleen nimen Manner-
heim-linja, jota J<äytetään yleisesti Neuvostoliiton sota-

historiassa-

\.tr"
Laatokan Karjala
Laatokan koillispuolella tilanne kehittyi ioulukuun
alussa joukoillemme epäsuotuisasti. Neuvostojoukot Iä-

hestyivät Tolvajärveä ja uhkasivat vakavasti IV Armei-
jakunnan vasenta sivustaa. Tällöin ylipäällikkö Perusti
Ryhmä Talvelan Tolvajärven suuntaan ia antoi sen teh-
täväksi neuvostojoukkojen lyömisen. Talvelan hyökkäys
alkoi 12. päivänä fohtaen muutaman päivän kuluttua
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Helge Seppälä

ner.rvostoliittolaisen 139. Divisioonan lyömiseen. En-
simmäinen ia psykologisesti tärkeä voitto oli saavutet-
tu. Samanaikaisesti Mrmeijakunta aloitti myös
hyokkayksen, joka kuitenkin epäonnistui panssarintor-
junta-aseiden puuttuessa. Myöhempikin hyökkäys 17.

-19.päivinä 
ei johtanut menestykseen. Joulukuun lo-

pulla aloitertiin kolmas hyökkäys neuvostojoukkojen
saartamiseksi.

Pohjois-Suomi
fttr

Poh j oi sella ra j allamme Neuvostoliiton sodan johto kayt -
ri yllättävän suuria voimia, jotka ylittivät rajan sodan
alettua. Kuhmoa, Suomussalmea ja Kemijärveä kohti
etenivät voimakkaat neuvostojoukot. Ylipäällikön oli
keskitettävä reservejään näille alueille. Joulukuussa 54.
Divisioona pysäytertiin Kuhmon alueella ja lyötiin osit-
tain raf an taakse. Sen pääosat linnoirtauuivar kuitenkin
Rastin tien suuntaan. Suomussalmelle eversri Siilasvuon
komentama 9. Divisioona löi 26.-30. päivinä joulu-

kuuta neuvostoliittolaisen 163. Divisioonan, joka me-
netti koko raskaan kalustonsa. Samaan aikaan pyrki
Suomussalmea kohden 44. Divisioona pitkin Raatteen
tietä.

Neuvostojoukot saavuttivat 16. päivänä Joutsijärven
ia Pelkosenniemen. Täälläkin aloitettiin vastatoimenpi-
reet lyömällä 18. päivänä aloitetulla hyOkkayksellä neu-
vostoioukot ensin Pelkoseniemeltä Saijaan ja pysäyttä-
mällä niiden hyökkäys Joutsijärvellä. Petsamon suun-
nassa hyökkääiä pysäyrettiin 19. päivänä Höyhenjärvel-
lä.

Suomen sodanfohto saattoi joulukuun lopulla olla
h),r'in tyytyväinen maasotatoimien kulkuun. Karjalan
kannaksella tilanne oli vakautettu, Laatokan pohjois-
puolella oli käynnissä menestyksellinen hyökkäys, Ryh-
mä Talvela oli io Aittojoella, Kuhmossa neuvostojoukot
oli pakorettu puolustukseen, Suomussalmella oli saavu-
tettu huomattava voitto, Sallan suunnassa suomalaisilla
oli aloite ja Petsamon suunnassa ei ollut välitöntä uh-
kaa. \.tr
Sotatoimet merialueilla
Sotatilan alettua Neuvostoliiton Itämeren laivaston jou-
kot miehitrivät marraskuun viimeisenä päivänä Seiska-
rin ia Lavansaaren sekä seuraavana päivänä Somerin ja

Narvin saare. Neuvostoliittolainen risteilijä "Kirov" ja
kaksi hävittäjää tulittivat 1. päivänä Russarön linnaket-
ta. Neuvostoalukset saivat linnakkeen tulesta osumia,
joiden vaikutuksesta yksi häviträjistä upposi myöhem-
min. Itämeren laivasto miehitti 3. päivän Suursaaren ja
I son -Tytärsaaren.

Neuvostoliitto ilmoitti 7. päivdnd, julistavansa Suo-
men rannikot Ahvenanmaata lukuun ottamatta meri-
saartoon ja aloitti 10. päivänä sen edellyttämän sukel-
lusvenesodan, jonka aikana sukellusveneet upottivat
muutamia aluksia. Kaksi hävittäjäalusra ja kuusi lento-

konetta hytikkasivat 14. påivänä Utön linnaketta vas-
taan. Linnakkeen saatua osuman toiseen hävittäjään ne
poistuivat paikalta. Taistelulaivar "Oktjabrkaia Revol-
jursija" ja "Marat" pommittivat 18. ja 19. päivinä Saa-

renpään linnaketta ilmavoimien tukemana. Edellinen
ampui 209 kpl ja jelkimmäinen 136 kpl 305 mm:n
kranaattia. "Marat" sai todennäköisesti osuman.

Suomi ilmoitti 24. päivdnä, Virolle, että Tallinnan ja
Paldiskin satamien edustat tullaan miinoittamaan, kos-
ka Neuvostoliiton Itämeren laivasto käyträä niirä tuki-
kohrinaan. Joulukuun lopulla neuvostoliittolaiset su-

kellusveneet ahdistelivat kauppa-aluksia Pohjanlahdel-
la. Kova ralvi rajoirti monessa suhteessa merisoraroi-
mia.

Ilmasotatoimet
{tutr

Jo ennen sodan puhkeamista neuvostoliittolaiset lento-
koneet loukkasivat usein Suomen aluetta. Marraskuun
viimeisenä päivänä putosivat ensimmäiset pommit kello
8.J0 Imatralle, Nuijamaalle ja Ensoon. Noin pueli

tuntia myöhemmin oli Helsingin vuoro. Klo 9.30 pu-
dotettiin ensimmäinen neuvosrokone. Jouluktrun alku-
puolella säätekijät rajoittivat tai estivät lentoroiminnan,
ioka kuitenkin kiihtyi joulukuun lopulla. Pommitukser

olivat kuitenkin hajanaisia. Kaikesta päätellen neuvos-
toliirtolaiset pyrkivät asutuskeskusten pommituksilla
lamauttamaan siviiliväestön puolustustahdon. Pommi-
tuskohtina olivac mm. Helsinki, Kouvola. Riihimäki,
Lahti, Tampere, Karjaa, Koria, Tammisaari , Kotka,
Hanko, Turku ja ranikkolinnakkeet. Joulukuun aikana
suomalaiset ampuivat alas 142 neuvostoliirtolaista len-
tokonetta.

Huonosta lentosäästä ja neuvostoliitrolaisten voi -

makkaasta ilmatorjunnasta ja hävittäjäsuojasta huoli-
matta suomalaiset yhteistoimintalaivueet hankkivat ar-
vokkaita tiedustelutietoja, jotka oli välttämättömiä me-
nestyksellisille maasotatoimille ja sukellusvenetoriun-
nalle. Tiedusteluun liitettiin kiinteästi pommitukset,

joita suoritertiin erityisesti Laatokan pohioispuolella.
Suomalaisten hävittäjien toiminta keskitetettiin erityi-
sesti Karjalan kannaksen joukkojen selustaan liikenreen
ja huoltolaitosten suojaamiseksi. Hävittäjämme pudot-
tivat joulukuun aikana lähes 60 neuvostoliittolaista len-
tokonetta.
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EMIL KOLEHMAINEN

Malmivuo sanoi, että Ahti hoitaisi vaan "komennus-
taan" niin kauan kuin se peruutetaan, hän kyllä hoitaisi
"tapsihuoltoa" linjan varressa. Tässä me jätimmekin vi-
kapartioryhmäksi korpraali Junton ja tykkimies Aapeli
Rönkön, joka ei ollut vielä saanut "akanottolomaa."

H-hetken lähesryessä Ahti antoi tulikomennor.
Meillä oli käytössämme raskas (Kajdn) peesto, kaksi 5 "
kanuunaa ja yksi 6" haupitsipatteri. Ammunta oli ta-
kavasemmalta ja ampumamatka ehkä siinä 5 km:n hu-
jakoilla. Raskaat "paketit" halkoivat ilmaa ja alkoivat
räjähdellä etumaastossa. Joka ryhmän jälkeen räjähdyk-
set etenivät, koska tulikomento käsitti tulipeitteen.
Kello kourassa seisoivat jv-upseerit ja sitcen "Eteen-

päin!"
Ahti, Ruutsalo ja Eino Hartikainen lährivät heti jal-

kaväen mukana. Kelan vetäjämme asettivat kantolait-
teet selkäänsä. Katsoin olevani vuorossa ortaa toinen
kantolaite, mutta paras ystäväni, "kaartilainen" Vilho
Ulmanen otti sen minulta sanoen: "Otahan Emppu pu-
helin. Sinulta se käy parhaiten. Minä olen oikea peto tä-
hän kantohommaan." Ja niin Ulmanen kanroi taas ja
veti tapsia oikoseksi, vaikka hän oli edellisenkin päivän
vetänyt. Niinpä minä ilmoitin keskukseen: 'Yhteys
katkeaa, irroitan!" Sen jälkeen minä juoksin Ahdin ia
Ruutsalon perään, jotka olivat muutamia kymmeniä
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Viestimiehet vetämässä
kenttäkaapelia kantolaitteet selässä

ENSIMMÄINEN hyökkäyspäivä oli porukkamme osal-
ta mennyt onnellisesti ja toinen päivä alkoi sarastaa. Sil-
loin saapui luutnantti Ahri. Josko Ahdin saapuminen
merkitsi Ruutsalolle runnerra luottamuksen puurreesra,
ei hän ainakaan sitä osoittanut. Hän tervehti Ahtia yhtä
iloisen vilpittömästi kuin me muutkin.

Kelloaikoja tai kalenterin mukaisia päivämääriä ei ole
muistissani. Aamun sarasruksen aikoja se vaan oli ja
vuosiluku oli 1941. Luutnantti Ahdin mukana tuli
luutnantti Teemu Linnalan lähetti, alikersanrti Eino
Hartikainen sekä eräs toinen "laiha poika", jonka nimeä
en muista.

Jalkaväen upseerien kanssa neuvoreltuaan pyysi Ahti
siirtämään puhelimen vähän ylemmäksi, josta oli pa-
rempi tähystysmahdollisuus. Siirsin sen Ahdin neuvo-
maan paikkaan ja hän aloitti hakuammunnan. Sain sen
käsityksen, ertä oli tarkoitus pehmittää vähän erumaas-
toa ennen kuin jalkaväki lähree etenemään. 'Varoitus-
laukauksia", sanoi Parrasen Jussi. Kun Ahti oli am-
munnassa päässyt roivomaansa tulokseen, jäätiin odot-
tamaan H-herkeä. Silloin saapui myös patterin päällik-
kö, luutnantti Niilo Malmivuo kotilomaltaan. Vaih-
dettiin reippaat tervehdykset. Luurnanrti Ahti arveli,
että hän on kai liikaa ja joutaa lähtemään muihin hom-
miin, kun kerran päällikkö "ite" on paikalla. Silloin
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metrejä edellä. Eteneminen tapahtui verkkaista, rauhal-
lista tahtia. Sieltä täältä kuului joku 'varoituslaukaus"
rai lyhyt konepistoolisarja epäilyttävän nliköisiin ko-
houmiin tai pensaisiin. Saavuimme Rukavaaran rintee-
seen ja siinä, vain vajaat 50 m harjun pällykseståkaa-
tui tunnustelija. Eteneminen pysähtyi. Selvä tapaus,
siinä täytyy olla vihollisen asemat aivan harjun piiä[ä.
Mutta olivatko ne betonibunkkereita? Noin 10 m
ylempänä oli raskaan rykistömme tekemä iso monttu.
Kelamiehet vetivät tapsit tämän montun ohi ja jättivät
kantolaitteet selästään siirtyen sivummalle ja taakse.
Luutnantti Ahti ja vänrikki Ruutsalo sekä Eino Harti-
kainen laskeutuivat monttuun. Minä kiinnitin puheli-
men ja otin koesoiton. Kun keskus vastasi, pyysin:
'Linna! Jatkuva kuuntelu! Tulikomentoja." Keskus
toisti ja annoin käsipuhelimen Ahdille. Ruutsalolla oli
jo kartta edessä ja pian Ahti alkoi luerella koordinaatte-
ja ia pian tuli tarkistusammunnan ensimmäinen lau-
kaus. Sain kuulla senkin, että tämä laukaus aina ammu-
taan toisella tykillä. Minun teki kovasti mieleni mennd
noita betonibunkkereita (?) katsomaan vähän lähempä.
Sain Ruutsalolta kiikarin ja yritin jonkun puun takaa
selvittdä ruota bunkkerisalaisuutta. Kun rinne kaikkial-
la muualla oli sammaleen peitossa, paitsi siellä, missä
oli kranaattikuoppia, nä§i hariun reunamalla selviä so-
raläikkiä. Siis kaivetru oli, mutta huonosti naamioitu.
Mitän bunkkereihin viittaavia suuaukkoja ei ollut. Ne
kyllä noin lyhyellä matkalla olisi kiikarilla nähnyt. En
edes mitän liikettä havainnut. Kun palasin Ahdin luo,
tulikin io viimeinen laukaus ja silloin löimme salamana
matalaksi, niin lähelle se tuli. Ahti sanoi nauraen Lin-
nalalle (peeston upseeri): 'Nyt se on hyvä! Se on pari-
kymmentä metriä minusta. Eikös se silloin ole hyvä?"

Selostin havaintoni muutamalla sanalla. Vihollinen
ei ollut .rmpunut kertaakaan sinä aikana, kun tarkistus-
ta suoritettiin ja Ahti nousi monrun reunalle seisomaan
koko pituudessaan ia mustassa sadetakissaan sanoen:
"Kyllä kai ne nyt ampuisivat, jos siellä jotakin.on." Ei-
vät ampuneet. Irroitin taas puhelimen ja menimme jal-
kaväen ketjuun joka oli io siirtynyt vieläkin alemmaksi.
Tämä olikin tarpeen, koska tällä kertaa "filtin" reuna al-
kaisi hyvin läheltä. Tulenjohtaiamme neuvottelivat
hetken hyökkäystä johtavan upseerin kanssa, jona aika-
na kiinnitin puhelimen ja sain yhteyden 'tinnaan" (Lin-
nala). Ahdin saavuttua puhelimen luo ojensin kasipuhe-
Iimen Ahdille, joka antoi tulikomennon: 'Tulipeite
porrastaen oikealle ja ylös 

- nosta 30 - lisä 5 - ko-
ko peesto 

- kranaatteja herkkinä. Huomio! Tulta!"
Pian kuuluivat vaimeat lähtölaukaukset ja ensimmäinen

ryhmä raskaita paketteja repi ilmaa ia löi kankaaseen
meistä vasemmalla. Puhelimessa kuului hätäinen vän-
rikki Väänäsen huuto: "Jumalan tähden, älkä ampuko
meitä. Tuli seis!"

- Menikö yli?

- Hiukan.

- Pysykä maralana seuraavat menevät jo enemmän!

Ahti sieppasi puhelimen ja vahvisti saman ja uusi

ryhmä halkoi ilmaa ja tärisytti rinnettä.
Ensimmäinen tuleniohtajamme vänrikki Vänänen

oli pienen porukan kanssa ollut maantien suunnassa ko-
mennuksella ia palannut meidän siitä mitän tietämät-
tä. Hän oli ottanut haaran meidän linjastamme vasem-
malle ja siitä johtui, että hekin saivat varsin karmaise-
valla tavalla tuta "filtin" alkamisen ensimmäisen ryh-
män. Yhä uudelleen ja uudelleen repivät rautaiset pake-
tit ilmaa, kangasta ja puita, edeten vähän kerrallaan
kauemmaksi. Taas seisoivat ioukkueiden johtaiat kello

Raskas haupitsipatieri
pehmittää Rukaiärven maastoa

kädessä. Heidän joukossaan oli Talvisodassa alikersan-
tista upseeriksi ylennyt vanha työkaverini Reino Lämsä.
Vaihdoimme tervehdyksen ja muutzunan sanan.

Eteenpäin! Hetki oli lyönyt. Jalkaväki aloitti oman
musiikkinsa ja eteneminen alkoi. Nyt oli jo ilmassa
'däntå ja r^uta ja ruuti paloi. Ilmoitin keskukseen! 'Yh-
teys katkeaa! Irroitan!" Ahti ja Ruutsalo pysähtyivät äs-

keisen kranaattikuopan reunalle. Tässä Ähti katseli jv-
poikain hyökkäystä ja ihmetteli sen hitautta. Vaikka
hyökkäys ei ollutkaan mitän hurraa-menoa, vaan syök-
sähtelyä ia kovaa ammuntaa, otin oikeuden vähän puo-
Iustella poikain taktiikkaa. Kun ketiu oli jo kymmen-
kunta metriä ylempänä, kuului huuto: 'Liekinheitin
eteen!" Ohitsemme kiiruhti liekinheittimen mies pai-
navine kantamuksineen, kiipesi rinnettä ylöspäin ja

suistui sitten maahan. Hän pyörähteli vielä kerran rin-
teessä ja hänen sotansa oli päättynyt. Ahti ja Ruutsalo
olivat laskeuruneet taas kranaattikuoppaan ja minä
kiinnitin puhelimen iohtoihin kuopan reunalle. Takaa
kuului taas tuo outo lätkahdys, kun kuula sattuu li-
haan. Katsoin taakseni. Rinnettä nouseva jv-mies tui-
iotti kuin ihmeissään, hoippui hetken ja putosi päälleen
kankaaseen. Hän oli kuollut seisaalleen. Sitten huoma-
sin oudot sirahtelut ja hiekan lentävän kranaattikuopan
reunoilta. Heittäysin maahan ja sivuillepäin hokien vie-
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ressäni olevalle alikersantti Eino Hartikaiselle: "Mata-
laksi, matalaksi!" Mutta Eino oli jo tilanteen asalla ja

samaan aikaan me haimme suojaa ionkun maatuneen
hongan vierestä ja taisimmepa toivoa, että maa nielisi.
Luutnantti Ahti oli känrynyt selin viholliseen ja riisui
sadetakkiaan. Yhtäkkiä hän alkoi tuijottaa eteensä ja

nosti oikean kätensä kainalonsa alle: "Sattuiko?" minä
hätäilin. "Sa-sattui", ja Ahti alkoi käänryä ja vaipua
kranaattikuopan pohjalle, jossa Ruutsalo otti hänet hoi-
viinsa. Enempä ajattelematta vaaraa minä hypähdin
puhelimen luo ja kutsuin Malmivuota. Malmivuon piti
olla jossain linjan varressa vikapartion puhelimen luona.
Hän vastasikin heti. 'Laita omat miehet hakemaan Ah-
tia", sanoin. 'Niitä on siellä "välitöpinässä." Junkkerin
kankaalle jäänyttä paikkaa olimme alkaneet kutsua väli-
töpinäksi, kun siellä olivat meidän hevosmiehemme.

"Onko Ahti kaatunut?" ällisteli Malmivuo.
"Elä siinä puhelimessa kysele, vaanlaita ne miehet",

tiuskasin. Malmivuo lupasi ja hyvin hän olikin toimi-
nut. Välitöpinässä oli kyllä jo radisti kuunnellut kes-
kustelumme. Sieltä oli pitkä matka ja Ahti piti saada

suojaan. Laskeuduin kranaattikuoppaan, jossa Ruutsalo
jo riisui Ahdin puseroa. Kivärin kuula oli mennyt se-

län puolelta rintakehän alaosasta ja tullut kyljestä ulos.
Vain pienet reiät, selän puolella pienempi ja kyljessä
vähän isompi. Reikien väli oli vain 5-10 cm, eikä
niistä tullut paljon verta. Sidoimme Ahdin ja kun jv-
paarinkantajat nousivat rinnettä ylös omaa satoaan kor-
jaamaan, pyysimme että he kantaisivat Ahdin suojaan ja

sitoisivat paremmin. Meidän omat miehemme hakisivat
kylla hanet sitten JSp:lle. En ole eläissäni nähnyt niin
voimakasta tai rohkeaa haavoittunutta tai muutoin sai-
rasta, jolle rohkaisun sanat eivät näyttäisi tekevän hy-
vää. Siksi minäkin sitoessamme juttelin: 'Tämähän on
nätti haava. Kyllä tämä pian paranee. Vähän lepoa ia
pian te olette taas kunnossa." Paareille nostettaessa Ah-
din silmät kuitenkin muljahtivat kerran ja hän oli me-
nettää tajuntansa. Tdmä meni kuitenkin nopeasti ohi ja
lähtiessään puristi Ahti meidän lähimpänä olevien kä-
siä. Me toivotimme hyuä matkaa fa pikaista parane-
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mista. Emme me osanneet aavistaa, että hänen elämän-
kirjansa olisi jo niin loppuun luettu, että siitä olisi enää

vain muutama sivu jäliellä.
Kun Ahti vietiin pois, kuulin ystäväni Vilho Ulma-

sen änen: "Emppu, Emppu!" Ja kun katsoin änen
suuntaan oli Vilho kumartuneena vatsallaan makaavan
Emil Rönkön yli. Menin Rönkön luo ia käänsin hänen
suutaan 1rcis sammalista. Huulten välistä pursui veri.
Kuula oli mennyt rinnasta läpi ja hiljalleen, rinnan ko-
ristessa valui veri kankaan sammaleisiin. Talvisodasta
oli alikersantti Rönkön reidestä rnennyt kiväärin kuula
ja Ontrosenvaaran kierroksella ampui vihollisen partio
jakauksen hänen päähänsä. T?istä Rönkkö sai leikinlas-
kun aiheen: "Minua se on tuo naapuri haarukoinut niin,

Naamioitu teltta Rukaiärvellä

että seuraavalla kerralla se osaa ampua io keskelle." Nyt
se oli tapahtunut ia alikersantti Emil Rönkkö, koyhan
äidin ainoa poika, löysi matkansa pään Rukavaaran rin-
teessä.

?illä välin oli jalkaväki jo kiivennyt harjun paälle ia
vihollinen oli perääntynyt asemistaan. Ruutsalo hoputti
jo kelan kantajia ja lähti heidän kanssaan tavoittamaan
jv:n ketjua. Ilmoitin jälleen keskukseen: 'Yhteys kat-
keaa. Irroitan!" Harjun reunalla tarkkailin vihollisen
asemia. Avoimia ampumakuoppia, jotka eivät edes ol-
leet kaikki yhteyshaudalla varustettuja. Siinä se sitten
oli se Pudaksen betonibunkkerijuttu. Mutta kauan ei
ollut aikaa vitkastella. Vihollisen irroittautumisen jäl-
keen oli jalkaväen meno nopeutunut ia minäkin sain
juosta kowan aikaa ennenkuin tavoitin heidät. Tapseja

seuraten tavoitin Ruutsaloa ja kelan vetäjiä. He olivat
yaar^n itäpuolella kääntyneet vasemmalle, täällä kulki
päätieltä tuleva pahainen metsätie Matkalammin ohi
Paateneeseen päin. Matkamme suuntautui siis kohti
päätietä Matkalammin länsipuolitse. Kun tavoitin etu-
joukon, oli hyökkäys taas pysähtynyt. Kelan vetäjät oli-
vat riisuneet kantolaitteensa ja siirtyneet puiden taakse.

Maasto oli tasaista ja suojatonta, ainoastaan harvassa

kasvavia puita oli suojana. Vedin tapsit erään männyn
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taakse ja kiinnitin puhelimen. Ruutsalo tuli sen luo ja
siirryin toisen petäjän taakse. Silloin ykskaks'se alkoi.
Helvetinmoinen ammunta ja huuto: "s1a2. 

- 
uraa 

-uraa!"
Edessämme oleva jalkaväenketju hypähti kuin yks-

tuumaisesti ylös ja karkuun. Tj:n miehet yhryivät pake-
nijoiden joukkoon. Syöksyin ottamaan puhelinta, mut-
ta Ruutsalo irroitti io neuloja sanoen: "Mene! Minä otan
puhelimen." Säntäsin parikymmentä metriä, mutta
kännyin sitten katsomaan miten Ruutsalo selviäisi.
Häntä ei nä§nyt missään. Mihin se poika hävisi? Eihän
se vain- ? Juoksin vähän matkaa jo takaisin etsimään
Ruutsaloa, kantolaitteet siellä vain olivat mutta ei poi-
kaa. Ammunta oli edelleen kiivasta ja "uraa-huuto" jat-

Ruutsalokin ilmestyi siihen puhelimen kanssa. Ilostuin
tietysti ja kysyin: 'Mihin sinä hävisit?" Ruutsalo oli
juossut taitseni juuri kun käännyin häntä etsimään, no-
peajalkaisena hän oli sekaantunut pian jv-miesten jouk-
koon, enkä minä takaapäin ollut häntä tuntenut. Siitä
tämä onnellisesti pätrynyt kommellus. Vihollisen
"uraa"-huudot olivat loppuneet ja ammuntakin vähen-
tynyt siitä mitä se vielä jokin aika takaperin oli ollut.
Ruutsalo käski ottaa kantolaitteet ja siirtää linjan jon-
kun matkaa vasemmalle, jossa oli korkeampi ja parempi
tähystyspaikka. Liikuimme matalana ketjun suunnassa
vasemmalle ja silloin tyhjeni toisesta kantolaitteesta ke-
la. Vaihdettiin se ja kun piti tehdä liitos, niin liitosta
yrittävän miehen kädet vapisivat niin, että tapsin pät

Liekinheitinmies raskaine kantamuksineen,w
\.

kui. Kuulat repivät puista kaarnanpaloja ja räjähtelivär
puissa. -Sekavin tuntein juoksin toisten perään. Tavoitin
"norsupyssyn" kersantin ja samalla huomasin että vihol-
linen ei tulekaan perässä. Saman olivat varmaan huo-
manneet muutamat jalkaväen pojatkin. Eräskin roikotti
veristä kättän ia huusi: "Mitä te juoksette? Pysähty-
kaa!" Yksissä tuumin norsupyssyn kersantin kanssa
oloimme huutaa: ,'Seis _ pysähtykaä _ slssnFäin!"
Jälkimmäiseksi jääneet jalkaväen miehet yhtyivät huu-
toomme ia nyt alettiin taas eteneminen viholliseen
päin. Ei se yhtä railakasta ollut kuin poispäin tulo,
mutta huudettiin: "Eteenpäin!" ja mentiin eteenpäin.
Kerkisin jo kersantille valittaa: 'Meiltä taisi mennä jo
toinen tulenjohtaja?"

Saavuimme uudelleen kantolaitteiden luo ja samassa

eivät tahtoneet pysyä käsissä. Minä heitin kiväärin kä-
destäni: 'ännahan kun minä..", sitten juoksutin puhe-
limen Ruutsalon osoittamaan paikkaan, iolloin huoma-
sin, että kivärini oli jäänyt liitoksentekopaikalle, jossa

sen olin pois heittänyt. Lähdin hakemaan kivääria ja
tällä matkalla näin tapauksen, jota en malta olla kerto-
matta. Eräs jv-mies meni katsomaan kaatunutta kave-
riaan. ftmä oli luultavasti äsken kaatunut tunnustelija.
Kun jv-mies saapui kaverinsa luo, sai hän osuman, vai-
pui maahan ja: "Auttakaa!" Olin nähnyt lääkintäkersan-
tin vähän matkan pässä jonkin männyn takana polvil-
laan tähystelemässä. Huikkasin kersantille ja viittasin
missä päin apua tarvitaan. Kersantti hyppäsi oitis ylös
ja juoksi kyyryssä haavoittuneen luo. Ensin hän tarkasti
toisen, hän ei luultavasti enää apua tarvinnut. Sitten
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hän siirtyi toisen luo. Muutamia sanoja ja kersantti kävi
vatsalleen haavoittuneen viereen. Haavoittunut ryömi
kersantin selän päälle. Tämä alkoi kohota, ensin kontil-
leen ja sitten jaloilleen ja sitten mentiin. Kyyryssä
iuoksi kersantti pitäen selässä olevan käsistä kiinni. No-
peasti mentiin suojaan kuolleeseen kulmaan. Se oli tosi-
näytös voimasta, tahdosta ja rohkeudesta. Vielä yli 24
vuoden perästä en voi olla ihailematta ruota tekoa, vaik-
ka siinä ei "rumihia" tehtykän, vaan päinvastoin.

Porukkamme oli hajaantunut sopiviin asemiin ja ai-
noa kenttälapiomme oli ahkerassa käytössä. Maasto oli
edelleen aivan suojaton, joitakin keskisuuria puita lu-
kuunottamatta. Ruutsalon lähimpiä tähystäjiä olivat
alikersantti Hartikainen ja edellä mainitsemani "laiha
poika". Siinä lähellä olivat myös "kaartilainen" Vilho
Ulmanen ja nuori vakinaisen mies Kärkkäinen, joka
seurasi Ulmasta koiran uskollisuudella. Minäkin hain
paikkani lähelle tulenjohtajaa ja puhelinta. Sain vuorol-
lani kenttälapionkin ja sain vähän poteroa kaivetrua.
Ammunta oli harventunut, mutta silloin tällöin sirahti
puusta kuorta tai räjähtävä kuula osui puuhun. Ruutsa-
lo ampui muutaman hyvän keskityksen ja häirintiiam-
muntaa vihollisen huoltotielle. Illan hämärryessä vihel-
teli vikapartio Juntto puhelimeen. Juntto kertoi ole-
vansa sairas. Hän oli väsynyt ja vilusti kovasti. Mitä hä-
nen olisi tehtävä? Tdmä oli järjestelyasia, eivätkä tulen-
iohtajat tällaisiin tavallisesti puuttuneet. Heillähän oli
tärkedmpä tehtävä. Asia olisi kuulunut ryhmänjohta-
jalle, mutta kun häntä ei ollut näkyvissä tiedustelin
jaksaisiko Juntto mennä välitöpinään. Siellä olisi teltta
ja lämmintä. Juntto lupasi jaksaa ja niin kehotin häntä
seuraamaan tapseja, ettei vaan eksyisi. Vihollinen oli al-
kanut ampua tykistöllä häirintäammuntaa huoltomme
kulkutielle. Siitä kärsivät ammus- ia haavoittuneiden
kuljetus sekä puhelinyhteytemme linjojen katkettua tä-
män tästä, ja vikapartioita täytyi lähettää myöskin edes-
täpäin. Ryhmänjohtaja hoiteli kai tämän puolen. Josta-
kin syystä minun vikapartiovuoroni siirtyivät aina niin,
että minä koko tämän hyOkkayksen aikana en noutunut
kertaakaan käymään vikapartiossa.

Eräs mielenkiintoinen tapaus sattui myös näissä ase-
missa ollessamme. Sen aikaa en voi muistissani paikal-
listaa, mutta se kai sattui pian sen jälkeen, kun edellä
mainitsemani Ruutsalon antama keskitys pätryi. Edes-
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Tie Rukaiärvelle kulki useiden erämaa§lien kautta

sämme oikealla nousi vihollisen ampumahaudasta ki-
värin pistimeen laitettu pyyheliina fa joku heilutteli
sitä. Jv:n pojat huutelivat: "iti sutaata" ja "ruki veeriä"
ja nousivatpa jo ylös kaivamistaan montuista. Upseerit,
peläten että se voi olla väijytys komensivat kuitenkin
miehensä takaisin monttuihin. Kesti kotvasen houku-
tella ennen kuin mies hyppäsi ylös haudasta ilman aset-
ta ja alkoi kädet levällän reippaasti astella meitä koh-
den. Pian hänen perästän tuli toinen ja kolmas. Kaik-
kiaan heitä tuli viisi tai kuusi ja viimeinen talutti haa-

voittunutta, parrakasta miestä. He olivat lopettaneet
sotimisen ia antautuneet.

Ruutsalo, Hartikainen fa jotkut muut porukastamme
olivat uteliaita ja kavivat katsomassa falkaväkemme hal-
tuunsa ottamia asemia. Kun minulla puhelinvartion ta-
kia ei ollut tilaisuutta käydä toisten kanssa, kysäisin
Hartikaiselta, ett^ mitä siellä nä§i. T?ihän Hartikainen
vastasi, että iopa oli ruma näky. Raskas tykistö voi teh-
dä rumaa iälkeä. Ilta hämärtyi ja taas vihelteli vikapar-
tio. Junton mentyä yksinjänyt Aapeli Rönkkö siellä
vihelteli. Hän jutteli tdhän tapaan: "Minä istun täällä
suomättällä kuin orpo piru. Tuolla kankaalla tulee
kranaatteja niin, että sieltä oli lähdettävä. On niin yksi-
näistä, että enkö minä saisi tänne kaveria". Junton läh-
döstä oli kulunut jo toista tuntia ja olin unohtanut Aa-
pelin. Olin Talvisodassa hiihtänyt Suomussalmen,
Raatteen ja Kuhmon korvissa komppanianpäällikön
taistelulähettinä yöllä ia päivällä ja aina yksin. Kyllähän
minä Aapelia ymmärsin. Joskus ei ole hyvä olla yksi-
nään. Olin aikonut puhua jonkun edessä olevan puhe-
linryhmän miehen kanssa, että hän menisi Aapelin to-
veriksi, mutta nyt tulin toisiin tuumiin, olivachan "vä-

litöpinässä" radistit ja hevosmiehet. Kutsuin välitöpi-
nää ja radisti, korpraali Huugo Sonninen vastasi. Selvi-
tin hänelle, että jonkun pitäisi lähtezi Rönkkö Aapelin
toveriksi. Huugo kertoi, että tulipatterista ovat lähettä-
neet alikersantti Antero Väisäsen ja rykkimies Marti-
kaisen "jelppaamaan" meitä. "Eivätkös he. . . ?" No sehän
tietysti sopi. Heidän ei tarvitsisi tulla eteen asti, Sonni-
nen näyttäisi tapsit, joita seuraten pojat löytäisivät
Rönkön ja hän tietä tehtävän. Voisivat molemmat läh-
teä. "Selvä puhun heille." Alikersantti Antero Väisänen
lähti viimeiselle matkalleen. Ja taas tuli ilta ia rrrli air-

mu ja sitten tuli kolmas päivä. J,ttkuu



Låhteen lohko
ioulukuussa
1930

ESKO SAULI
al
]-\
ct/l6

-l€

!:r1.,"g,ts
tiÅst3e -z

Srlo

I

I
:

lot

m(

RYKMENTTIMME JR 18 (myöhemmin JR 8) kuului
Talvisodan aattona Päämajan reserviin, 6.D:aan. Majai-
limme LLrumäen-Taavetin seuruvilla. Olin 2. komp-
panian II foukkueen iohtaja. Pataljoonan komentajani
oli kapt Erkki Oksanen ja komppanian päällikköni
luutn Sulo Huhtala, Hackman Oy:n virkailija Mänty-
luodosta. Hän oli hyvä upseeri ja esimies. Valitettavasti
melkein heti etulinjaan tultuamme oma vartiomies am-
pui häntä konepistoolilla kyynärtaipeeseen hänen tar-
kastaessaan vartioita. Hän kaatui Jatkosodan alussa.

Marraskuun 30. päivän aamulla oli komppaniamme
noin 2 km:n päässä teltta-alueeltamme valmiiksi ryh-
mittyneenä hy«ikkaamadn yli laaian pelroaukean kenttä-
linnoitettua 'vihollista" vastaan. Hetki "H" oli klo
ti.05. Klo 8.03 näimme ensimmäisen venäläisen pom-
mikoneen lentävän ylitsemme. Samassa saapui lähetti
paralioonan esikunnasta ruoden kaskyn palata heti ma-
joitusalueelle. Kenttälinnoitetun "vihollisen" asemat
jäivät sillä kertaa valtaamatta. Tielle kokoon ja juok-
suun mars-mars suuntana majoitusalue. Tie oli kapea,
joten juoksimme parijonossa. Viereeni sattui sotamies
Kortell, joka oli koko YH:n ajan ollut oikea vastaran-
nan kiiski ja valittaen sydäntään ja munaskuitaan oli
jatkuvasti pyrkinyt pinnaamaan palveluksesta. Kieltä-
mättä hän olikin syystä tai toisesta vähän pöhöttynyt.

Jonkin matkaa iuostuamme kysyin: 'No, kuinkas se sy-
dän nyt voi?" Kortell vastasi: "P-le, ei mun sydämessäni
mitään vikaa ole." Sillä hengellä sitten sitä Talvisotaa
yhdessä talkoilla selviteltiin.

Isenäisyyspäivänä, joka oli syntymäpäiväni, lähdim-
me kiristyvässä pakkasessa marssille kohti Viipuria.
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Pirkä oli raival, sillä vasta Säiniöllä majoituimme. Vii-
purin kiersimme jostain Juustilan kautta. Honkanie-
men lähelle Näykkijärvelle lopuksi päädyimme kenttä-
linnoitustöihin. Kannoimme sitten kortemme kekoon
23.12. hyökkaamallä Summafoen jään ylirse "kenttä-
linnoitettua vihollista vastaan". Valitettavasti tälläkin
kerralla jäi tehtävä suorittamatta.

Tammikuun 5. päivänä otimme kapr Auno Kuirin
paljoonalta vastaan Lähteen lohkon Summaiärven irä-
puolella. Tunsin hänet jo entuudestaan hyvin, koska
hän oli Talvisodan viimeisenä päivänä kaatuneen aktii-
viluutnanttiveljeni komppanianpäällikkö Porin Ryk-
mentissä. Ampumahaudassa tuli yllättäen vastaan

myöskin hyvä ystäväni vänr Reino Lehtinen, naama

noessa ja kypärä kallellaan, täynnä sotaista intoa kuten
aina. Vaihto oli suoritettu ja meillä oli rintamavastuu.
Kovin oli tunnelma orpo kun katseli maastoa ympäril-
lään aikaisempien kiivaitten taistelujen iäliilta. Yhdessä

paikassa seisten laskin nelisenkymmentä tuhottua tai
liikuntakyvytöntä hyökkäysvaunua asemissamme. Suu-
ri määrä vihollisen sankarivainaf ia lepäsi ampumahau-
tojemme reunoilla niissä käytyjen vyörytystaisteluien
tuloksena.

Koko yö 5/6. tammikuuta kului vaihtopuuhissa.
Tukikohtani oli avoimessa kangasmaastossa lähellä lr'tu-
nasuon laitaa. Oikeatla puolella piti vänr Harrl Nfäkiö
joukkueensa kanssa hallussaan ns. "Poppiuksen"-linna-

ketta. Vänr Paavo Jutilan tukikohta oli seuraavana ia
äärimmäisenä oikealla Summajärven itäpäässä oli 1.

komppaniamme, jolle kuului ns. "Miljoonalinnake".
Tuskin olimme päässeet kunnolla taloksi, kun io tal-



vipäivän hämärä saapui. Tiesin, että paikka oli kova ia
vastuu suuri. Tässä vaiheessa katsoinkin aiheelliseksi
ehdottaa Luojalleni 'Ystävyys-, yhteistyö- ja avunanto-
sopimusta". Hämärän tihetessä aloitti vihollinen yllät-
täen ankaran keskityksen tukikohtaani. Tottumattomia
kun olimme moiseen myllakkaan oli siinä konseptir vä-
hällä mennä sekaisin. Hiekka ryöppysi kaikkialla ja ko-
netuliaseeet menivät hetkessä toimintakelvortomiksi.
Ne vietiin korsuihin puhdistettaviksi. Suojapoterois-
tamme nousimme tuon tuostakin tarkastamaan nyt jo
melkein pimeätä etumaasroa. Eikä aikaakaan, kun
joukkueeni varaiohraja alik Nylund tuli ilmoittamaan
minulle, eträ vartiomiesten havaintojen mukaan vihol-
linen on piikkilankaesteillämme. Epäilin koko juttua ja
arvelin miesten hermojen olevan liian kireällä, joka olisi
tilanteen huomioonottaen ollut varsin ymmärrettävää.
Lähdin paikalle karsomaan tilannetta. Oli jo pimeä
kuin pussissa, taivas pilvessä ja kranaatit tippuivat nyt
takamaastoon. Vaikka kuinka tuijotin eteeni kohri 60
metrin päässä olevaa piikkilankaesterrämme, en nähnyt
mitään. Ryhmänjohtaja, alik Grönfors kertoi selvästi
todenneensa vihollisen esteellämme. Käskin ampua va-
lopistoolilla yhden patruunan. Vasraus kuului: "Niin,
mutta kun näitä ei ole kuin kolme". Eikä niitä ollut ko-
ko komppaniassa enempää. Silloin taiusin tilanteen va-
kavuuden. Lähetin heti lähettini hakemaan lisää valo-
pistoolin patruunia, mutra arvasin, että ne eivät sieltä
ihan hetkessä tule. Luutn Huhtalalle ilmoitin myös ti-
lanteesta. Käskin ryhmänfohtajia tarkastamaan, ertä
kaikki aseer roimisivac tarvittaessa. Sirten annoin luvan
ampua ensimmäisen valopistoolin patruunan. Meitä oli
kaiketi kymmenkunta silmäparia tuijottamassa esteel-
lemme raketin valaisressa kirkkaasri maasroa. Itse en
nähnyt mitään erikoista, murta jotkut sanoivat näh-
neensä selvästi liikettä. Uskoin heitä. Tukikohdassani
olevat kaksi konekivääriä ja muut konetuliaseet sijoitet-
tiin lähemmä uharrua kohtaa. Ajattelin mielessäni, että
jos sieltä nyt todella jotain on tullakseen, niin kyllä lau-
summe heidät kunnolla tervetulleiksi. Kului sitten vii-
tisen minuuttia. Ammuimme toisen patruunan. Näin
nyt selvästi kaksi lumipukuisra hahmoa katkomassa

Milioonalinnake Kannaks€n Lähteen lohkolla

Summan etulinjaa joulukuun alkupuolella 1939

piikkilankoja. Kielsin jyrkästi ennenaikaisen tulen-
avauksen. Enää oli jälfellä vain yksi valopistooiin pat-
ruuna. Tähyilimme kaikki silmä kovana ia kuulo ää-
rimmilleen jännitettynä pimeyteen. Edestä tuntur kuu-
luvan hiljaista liikettä ja kahinaa. Koska meillä mieles-
täni oli melko h.rvät lähtöasemat päätin, ertä laskemme
ensimmäiset melkein niskaamme, ennen kuin tuli ava-
taan.

Tässä vaiheessa tulikin sitten eteen kvsymys viimei-
sen, kolmannen, patruunan käytösrä. Vieressäni seisoi
läherrini valopistooli kädessään odotraen käskyäni. Päii-
töksen teko oli vaikea. Lisää patruunoita ei vaan kuulu-
nut tulevaksi. Alaisteni samoin kuin minunkin herrnor
olivat kireällä ja yleinen toivomus oli, eträ se viimei-
nenkin patruuna olisi kiiruusti ammuttava. Olin sitren
lopulta näkevinäni sankan pimeyden läpi aivan selvästi
edessäni muutaman metrin päässä liikettä lumihanges-
sa. Käskin lähettiäni ampumaan viimeisen patruunan.
Hanki edessämme oli yhtenä kuhise.rana elävänä lr-rmi-
pukuisren vihollisten mattona. Ammuin pysr,u-korvalla-
ni lähimmän. Konekiväärimme, pikakiväärimme ja ko-
nepistoolimme rackesivat täyteen ryöppyynsä. Samassa
tuli lähettini moden lisää kaivattuja valopistoolin pat-
ruunoita. Ammuin niitä jatkr-rvasti ja katselin edessäni

olevaa kuoleman leikkiä. Osuman saaneer viholliset
lentelivät kuin halot kahtapuolin konekiväärin suihku-
jen voimasta. Taistelu oli lyhyt ja lopputulos selvä. Le-
ningradista tuotu valiof oukko saavutti matkansa pään.
Silkkiset lumipuvut, valkoisiksi maalatut kasvot ja

runsas konetuliaseistus olivar heidän valtteinaan. Kerä-
simme aseet etumaastosta parempaan talteen, siirsimme
konekiväärit taas entisille paikoillensa ja rotesimme
omat tappiomme kolmeksi haavoittuneeksi. Kiitin
Luojaani annetusta avusta. Päämajan tilannetiedorus
6.1.1940:'Vilkasta partiotoimintaa Kannaksella." !'
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YKSIKKÖMME 2.11. Pr, päällikkönään luutnanrti
Ahti Perramaa, oli Talvisodan alkaessa varustelutöissä
Muolaanjärven ja Äyräpäänjärven välisellä kannaksella.
Aamulla 30.11.1939 olimme jo hämärissä siircyneet
majapaikastamme Ylä-Hotakan kansakoululta työmaal-
lemme, emmekä silloin vielä tietäneet sodan alkaneen.
Aamutunteina saimme asiasta tiedon, ja näimme Vii-
purista palaavia venäläisiä lentokoneita. Tällöin jouk-
kueemme määrättiin lähtemään majapaikkamme lähis-
tölle suorittamaan vihollisen lentokoneiden matalator-
juntaa joukkueemme kivääritulella. Tulitimme aamu-
päivän kuluessa erästä kaksimoottorisra vihollisen pom-
mikonetta, joka matalalla lentäen oli palaamassa Viipu-
ria pommittamasta. Kone lensi roisen moottorinsa
avulla toisen moortorin veräessä perässään sankkaa savu-
juovaa. Ammuimme konerta useilla joukkueen yhteis-
laukauksilla, mutta ei se panssarointinsa takia ollut
meistä tiecääkseenkään. Samanlainen tulos oli koneki-
r'äärikomppaniamme erään kk:n tulituksella. Sinne se

kone hävisi Muolaanjärven yläpuolelle hitaasti matalalla
Ientäen. Myöhemmin samana päivänä näimme erään
meikäläisen hävittäjän syöksyvän alas jonnekin lähiseu-
dulle. Sota oli siis alkanut.

Seuraavan viikon jouduimme olemaan reservinä ja se

oli hyvin liikkuvaa aikaa. Eteläisin paikka sen viikon ai-
kana oli Lähteen tienristeys, pohjoisin, jossa kävimme,
Ylä-Hotakasta pohjoiseen menevän tien varsi. Siihen
välille sopi mm. yksi yöntienoo 6.12-1.12.L939
Muolaanjärven lounaisrannalla (hyökkäystä varten), ja

vuorokausi asemissa Suursuon laidassa, jossa reserviläis-
yksikkö otti meiltä asemat haltuunsa. Tämän vilkkaan,
noin viikon kestäneen vaiheen iälkeen yksikkömme si-
joitettiin Kattilanojan maasroon, josra käsin kävimme
useina päivinä tekemässä raivaustöitä Neulapadon
maastossa Perojoen rannassa. Paikka oli noin 3 km Lei-
päsuon asemalta erelään. lJseana päivänä saimme mat-
kan tehdä rauhassa pimeän tai hämärän turvin, mutta
eräänä aamuna sen jo liikaa valjettua jouduimme Leipä-
suon asemao ja ratavartijan mökin välillä rautatien vier-
tä edetessämme vihollisen tykistötuleen. Selvisimme
tappioitta 30G-400 metriä, mutta edetessämme rata-
vartijalta Neulapadolle vievän tien suuntaan, jouduim-
me voimakkaaseen tuleen. Jouduimme olemaan siinä
roista tuntia tiiviisti aloillamme, ia kyllä silloin jokai-
nen meistä yritti olla mahdollisimman matalana. Itse
yritin erään ison petäjän suojanpuolella maaten saada

pistimellä kaivaen edes vähän syvennystä suojakseni.
Tykistötulessa haavoittui useita yksikkömme miehiä,

368

joukossa eräs joukkueenjohtajistakin, reservivänrikki
Lilius. Sen päivän iltana emme enää Kattilanojan ma-
joitusalueellemme palanneet, ainoastäan yksikkömme
"töpinä" sinne jäi. Majoiruimme lähelle työmaatamme
telrtoihin, jotka pystytimme suuren kuusikon suojiin.

Tällä alueella olimme varustelutöitä tehden ja majoi-
tustamme parannellen 1'li kuukauden. Joulukuun 23.
päivän vastahyökkäykseen osallistuimme Taasionlam-
pien rienoilla, jossa olimme 1./1. Pr:n takana toisessa
linjassa. Hyökkayksen pysähryessä ja joukkoien palates-
sa takaisin siirtyi komppaniamme hiihtämällä cakaisin
Neulapadon maastoon.

Joulu vuonna 1939 meni samalla alueella,joulusau-
naankin pääsimme rakentamaamme korsusaunaan. Sau-
nominen oli erittäin tervetullut, samoin ne puhtaat
alusvaatteet, iotka silloin saimme useampiviikkoisen
väliajan jälkeen.

Aika reservissä kului varustelutöissä, joita vihollinen
aika ajoin rykistöllään häiritsi. Saimme valmiiksi
useamman satametriä taisteluhautaa pesäkkeineen Neu-
lapadolle johtavalle harjanteelle sekä vasemmalla Pero-
joen rantamaastoon. Erilaisia partio- ia vartiotehtäviä
jouduimme sinä aikana myös hoitamaan.

Tuli sitten meidänkin vuoromme lähteä etulinjaan.
Tammikuun 18. ja 19. päivän välisenä yönä komppa-
niamme vaihtoi etulinjassa Mustaojan maastossa olevan
rauhanaikaiseen Porin Rykmenttiin kuuluneen komp-
panian, joka pääsi entiselle majoitusalueellemme Neu-
lapadon maastoon lepäämään. Vaihto tapahtui yön ai-
kana kaikessa hiljaisuudessa, eikä sitä vihollisen taholta
häiritty.

Asemat, johon nyt olimme tulleer, olivat YH:n aika-
na rehtyjä ja suhteellisen hyviä katettuine pesäkkeineen
ja korsuineen. Maasto oli joukkueemme asemien osalta
ylävää hiekkaperäistä kangasta. Korsu, johon II jouk-
kueemme, johtajansa ylikersantti Urho Sallanpuron
johdolla majoittui, oli suhteellisen vankasti tehty f a sii-
nä oli myöskin varauloskäytdvd. Ja siinä oli eräs hie-
nous, jolle osasimme antaa sille kuuluvan arvon. Se oli
hyvävetinen kaivo eteisessä. Korsussa oli lisäksemme
majoitettuna 3. prikaatiin kuuluva kranaatinheittimen
tulenjohtue, ja ahdastahan siellä pyrki olemaan, vaikka
aina oli U3 miehistä vartiossa. Vartiovuorot kun olivat
rauhallisena aikana kaksi tuntia pitkiä ianeljä tuntia oli
vapaata. Hyvin siellä kuitenkin toimeen tultiin, vaikka
ylälaverilla perällä oli liiankin lämmintä. Oven suussa

alalaverilla sai nukkua kaikki vaatteet päällä ja turkis-
lakki päässä sekä rukkaset kädessä tarjetakseen. Mukava
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oli sentään palata vartiovuorolta korsuun lämmittele-
mdän ja kahvia keittämään. Kamiinan päällä oli aina
pakkeja lämpiämässä varriosta tulevia varren. Pakkanen
oli kovaa, ennätys taisi olla "töpinän" miesten muonaa
tuodessaan kertoma -46 äxetta, mutta useimpina päi-
vinä 20-30 asteen välillä. Päälle oli laitettava kaikki
vaatteet, mitä suinkin omisri. Minullakin oli kaksi
alusvaatekertaa ia villapairojakin parittain, sekä sotilas-
eträ siviilivillapaidat. Kyllä sitä sellaisen vaatemäärän
kanssa oli napittamista ja pukemista "välträmättömällä"
asialla käyryään.

Aika kului varriopalvelusta ja lähipartiointia tehden.
Eräällä tällaisella öisellä partiomatkalla piti tuhottaman
vihollisen kk-pesäke vasemmalla puolellamme olevan
III joukkueemme asemien edestä. Partiomme pääsikin
huomaamatta ihan pesäkkeelle saakka, ja etummaiset
miehet aikoivat ottaa pesäkkeessä olevan konekiväärin
haltuunsa. Tällöin pesäkkeessä olleet viholliset havah-
tuivat ja avasivat tulen konekiväärillään. Kaartilainen
Lehto sattui olemaan ihan konekivärin edessä ja kaatui
luotisuihkun satuttamana ääntä päästämättä. Muu osa

Luutnantti Ahti Petramaa hevosen selässä

partiosta heitteli käsikranaatteia pesäkkeeseen ja sen yh-
teyshautaan tulittaen myös aseillaan voimakkaasti ia
pääsivätkin enemmiträ tappioitta takaisin omiin ase-

miin. Lehto oli ensimmäinen joukkueestamme kaatu-
nut, haavoittumisia oli sitä ennen jo useita.

Lohkollamme oli melko rauhallista, joskin tykistö-
tulta saimme verrattain usein. Vihollisen tarkka-ampu-
jat pitivät varovaisuuttamme yllä, eräs osa taisteluhau-
taammekin oli päiväsaikaan epäterveellinen. Taisi olla
naapurilla tarkka-ampuja puussa, mistä voi rulittaa
suoraan alas saakka. Se suora oli terveellisintä päivän ai-
kana ohittaa juosta livahtaen liikoja viivyttelemättä.

Päivällä lensi ylitsemme joskus yli sadankin pommi-
koneen lauttoja pommitusmatkalleen kotiseudulle.
Myös voi kirkkaana päivänä nähdä taivaalla aina samalla
kohtaa savunpöllähdyksiä kun "Pitkä ryssä" Perkfärveltä
tulitti Viipuria ia kranaa«ien jatkopanos palaa tuprah-
taessaan anroi niille lisävauhtia ilmassa.

Tällaisissa touhuissa kului aika, ja valkeni sunnun-
taiaamu helmikuun 11. päivä. Se valkeni noin 30 asteen
pakkasen myörä, ia ioka toi tullessaan yksiköllemme
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paljon tapahtumia ja tappioitakin. Se toi mukanaan kii-
reisen hälytyksen korsullemmekin korsuvartiomiehen
huutaessa korsun ovella: "Kaikki nopeasti asemiin, vi-
hollinen on hyökkäämässä". Hälytys toi vilskettä kor-
suun, ja mahdollisimman nopeasti jokainen kiirehti yh-
teyshautaa pitkin asemiin ennakolta määrätylle paikal-
leen. Valkenevassa aamussa näimme heti mistä hälytys
aiheutui. Asemiemme ereen oli yön pimeydessä mersän
suojassa paksussa lumessa möyrien tullut kolme hyök-
käysvaunua, joista kaksi takimmaista oli vielä hiljalleen
liikkeessä etummaisen jo pysähdyttyä sopivaan ampu-
mapaikkaan päästyään. Vaunut olivat maalatut valkoi-
siksi, ja erään vaunun tornin edessä oli halkoja etumaas-
toa YH:n atkana harvennettaessa tehdyistä halkopinois-
ta. Naamiointia kai sekin! Hyökkäysvaunut olivar noin
60-7O metrin päässä lähimmistä asemisramme, murra
kuitenkin niin kaukana, ertei niitä voinut käsikranaa-
teilla häiritä. Siinä ne kääntelivät tornefaan sopivia
maaleja hakien ja aloittivar sitten tulituksensa ase-

miemme pesäkkeitä kohden, katettuien pesäkkeiden
ampuma-aukot kun kai näkyivär kovin selvästi heidän
puolelleen. Vaunut ampuivat suurimman osan pesäk-
keistä hajalle ja helposrihan se rykeillä kävi kun saivat
kaikessa rauhassa toimia. Ensimmäisen joukkueen po-
jista kaatui ainakin oppilas Annanpalo. Oli tarkoin seu-
rattava, minkä pesäkkeen suunraan vaunur tykkinsä
suuntasivat ja kiireesti hälytettävä sen miehirys ajoissa
pois. Pitkän aikaa saivat hyökkäysvaunut rauhassa ha-
jottaa pesäkkeitämme, sillä meillä ei ollut yhtään niihin
tehoavaa aserta. Jossakin vasemmalla, III joukkueemme
takana oli seudun ainoa Bofors-tykkimme. Se oli sieltä
hälytetty heri tilanteen alkaessa, murra paksussa lumes-
sa kahlaten matka edistyi hitaasti. Lisäksi harvametsäi-
nen tasainen maasto ei antanut oikein hyvää näkösuoiaa,
joten senkin takia oli varoen edettävä. Tykin johtajana
oli pelkäämätön alikersanrti Jussi Rautakorpi, ja hänen
johdollaan tykki tuli onnellisesti lumivallin suojaan
taisteluhautamme taakse. Raurakorpi kuiskasi meitä
taisteluhaudassa olevia hiukan väistymään tykin putken
alta, ja varovasti aukkoa lumeen tehden he saivat lähim-
män hyökkäysvaunun suuntaimeensa. Noin 70 metrin
matkalta ammuttu ensimmäinen laukaus oli räysosuma
torniin, ja kyseinen vaunu meni heti hiliaiseksi. Pal-
jaalla silmälläkin näki aukon tornin kyljessä.

Seuraavan laukauksen Boforsimme kohdisti seuraa-
vaksi lähimpään vaunuun, joka oli vain osin näkyvissä.
Tätä he ampuivat useamman kerran, mutta eivät saa-

neet osumaa arkaan paikkaan, koska vaunu oli tuhotun
vaunun takana. Ammunta siitäkin vaunusta loppui heti
ensimmäisen laukauksen jälkeen. Kolmas hyökkäysvau-
nu oli sillä aikaa, kun tykkimme ampui kahta muuta
vaunua, vetäytynyr kaikella kiireellä omia jälkiään
myöten takaisin metsän suojaan.

Samanaikaisesti hyökkäysvaunujen liikkeelle lähdön
kanssa alkoi myöskin vihollisen jalkaväki edetä. Se tuli
hiljalleen, paksussa lumessa kahlaten ja cyöntäen suoja-
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naan edellään suksille kiinnitettyjä panssarilevyjä. Em-
me mahtaneet heille mitään tavallisilla kiväärinpatruu-
noilla, mutta saimme sitten aikaisemmin vihollisilta
vallatun konekiväärin vyöstä otertuja mustakärkisellä
panssariluodilla varustettuja patruunoita, ia sen jälkeen

ei ollut mitään hätää. Ensimmäisen laukaukseni jälkeen
jäi lähimmäksi minua ennättänyt levy liikkumattomak-
si paikalleen, ei tainnut takanaan tulijasta olla enää

ryöntäjäksi. Samoin kävi muille etenijöille. Hyökkäys-
vaunujen jouduttua pois pelistä, sekä panssarilevyjen
osoittautuessa riittämättömäksi suojaksi ryöntäiilleen,
oli hyökkäys komppaniamme osalta torjuttu.

Yhtä hyvin eivär asiat olleet komppaniamme oikealla
puolella taistelevalla Porin Rykmentin komppanialla.
Siellä olivat mvöskin hyökkäysvaunut hämärän suojassa

rulleet lähierärsyydelle. Tällä lohkolla olivat asemat

rehdy't maaston vetisr'1'den vuoksi maanpäällisiksi eikä
maan sisäan, kuren meidän komppaniamme lohkolla.
Tätä seikkaa hyökkäysvaunut käyttivät hyväkseen al-
kaen ampua tykeillään läpi ampumahaudan. Tämän
johdosta oli pakko vetää miehitys siltä osalta pois.
Panssarintorjunta-aseiden puuttuessa tyystin tältäkin
lohkolta saivat vaunut rauhassa tulittaa. Ne ampuivat-
kin aukon asemiimme ja tuosta aukosta pääsi vihollisen
jalkaväki hyökkäysvaunujen tukemana sisään alkaen le-
vittäytyä ja pureutua asemiimme, ja yrittäen vyöryttää
molemmille suunnille ampumahautaa. Kovien taiste-
luiden iälkeen saivat viholliset iltaan mennessä haltuun-
sa noin 200 metriä taisteluhautaa ja yhden joukkueen
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korsun yhteyshautoineen. Komppaniamme puolelra
saatiin yhdessä porilaisten kanssa osa päivällä menetet-
tyä taisteluhautaa takaisin, mutra siihen tilanne kiteen-
tyi yön ajaksi. Takaisin vallatussa haudassa miehemme
tekivät lujasri työrä saadakseen omar ja vihollisen kaa-
tuneet pois. Omankaan joukkueemme osalta päivän
taistelut eivät sujuneer rappioitta. Taistelujen ollessa
kiihkeimmillään haavoirtui ryhmästämme kaartilainen
Hannula. Läksin kiireellä hakemaan lääkintämiesrä ja

ahkiota, jolla Hannula saataisiin pois. Tapasin taistelu-
haudassa vähän matkan päässä lääkinräalikersantti Reu-
na-Tuurin, ja kerroin hänelle tapahruneen. Hän kertoi
komppanian komentokorsun luona olevan ahkion, ja

riensi Hannulaa aurtamaan. Kiirehdin pitkin taisrelu-
hautaa ja yhteyshautaa komppanian komencokorsulle,
josta löysin ahkion jonkin verran sirpaleiden rikkoma-
na.

Riensin ahkion kanssa mahdollisimman nopeasti
Hannulaa hakemaan, ja yhdessä Reuna-Tuurin kanssa
vedimme hänet komentokorsussa olevaan sidontapaik-
kaan. Elossa hän oli, murra tajuttomana, ja kuoli myö-
hemmin sairaalaan kuljetertaessa.

Boforsimme aamulla roiseksi ampumaa hr'ökkäys-
vaunua oli joku vaunussa sisällä olija päir'än aikana vrir-
tänyt kovasti korjata liikuntakykyiseksi. Vaunu oli niin
ensimmäisen suojassa errei sitä pääsry tykkimme ase-

masra täydelleen tuhoamaan, eikä tykkiä liioin voiru
avoimella kankaalla ja kirkkaalla päivällä siirtää uuteen
asemaan, joten vaunu sai olla rauhassa toisen rakana.

Siellä mies takoi kuin peltiseppä, käynnisri mootroria,
ja aina kun nosti kytkintä, se sammui. Vaunun avuksi
yritti jo aamutunteita joku valkoturkkinen vihollinen,
mutta se jäi vain yritykseksi. Hän kellistyi jonnekin
kuusen juurelle, josra vähän kasi joskus heilahti. Kiika-
rikiväärillä ryhmämme tarkka-ampuja hänet lopetti.

Tilanteen komppaniamme lohkolla alkaessa rauhoit-
tua, irroirettiin joukkueestamme yksi ryhmä, joka jou-
tui oikealla olevaa murtokohraa vartioimaan. Jouduin
yöllä olemaan ryhmäni kanssa klo 22:sta seuraavaan aa-

muun klo neljään kyseisessä tehtävässä. Sen jälkeen pää-

simme korsullemme syömään ja lepddmään. Vihollinen
ei yön aikana p1'rkinyr erenemään.

Pimeän suoiassa oli reservejä hälytetty apuun. Myös-
kin oikealla puolellamme olevaa murtokohtaa takaisin
otramaan tuli aamupuolella yötä osasro 3. Pr:n miehiä.
He tulivat komppaniamme komentopaikalta taistelu-
hautaan johtavaa yhteyshautaa pitkin, mennen oikealla
puolellamme olevan 1. joukkueemme asemiin valmiiksi
aamun valkenemista odottamaan. Heidän mukaansa
Iiittyi pari ryhmää, jotka olivat komppaniastamme ir-
roitetut. Käsikranaatrcia ia konepistooleja tarvittiin
runsaasti, ja valmistelut oli tehty ajoissa ennen aamun
valkenemisra.

Railakas vastaisku alkoi aamun 12.2.1940 valjetessa.
Se edistvi hyvin, ja kun alkupuoli aamupäivästä oli
mennlrt, oli murtokohta taas miestemme hallussa. Mo-
ni siinä löysi matkansa pään, mutta aina astui uusi mies
tilalle. Haavoittuneita tuli asemiemme kautta taakse-
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päin vähän väliä, kuka kulki omin voimin, kuka toisten
aurtamana. Menetyksiltä ei siis säästyrty, mutta asemat
olivat jälleen meillä. Tappioitta ei päässyt vihollinen-
kaan, vaan jätti jälkeensä lukuisan joukon kaatuneita.
Lujasti oli vihollinen murtoalueen miehittänyt ja sinne
aseita tuonut. Murtoalueelta koottiin erilaisia vihollisen
aseita mm. 18 konekivääriä oli täällä pienellä alueella.
Konekiväärit oli kiinnitetty suksille, ja niissä oli suoja-
kilver.

Vastaiskusta korsullemme palaavat miehet kertoivat,
että taisteluhauta oli paikoin rikki fa matalana oli siellä
liikuttava. Kulkua hidastivat taisteluhaudassa vielä ol-
leet omat ja vihollisen kaatuneet. Eräs J. prikaatin mie-
histä oli kärjessä edetessään saanut vihollisen konepis-
toolista suihkun rintaansa, ja hän oli vielä siinä asennos-
sa mihin oli tuupertunut. Hän oli osansa tehnyt. Kr.rn-
nia hänelIe.

Taisteluhaudassa kyyristellessämme yrittivät viholli-
sen hävittäjät koukkailla ihan lähellä puiden latvoja ja
tulittaa meitä, mutta huonolla tuloksella. Jotkut taiste-
luhaudassa olevista ampuivat eräsrä kohtisyöksyvä hä-
viträiää kivääreillään, ja ihme ja kumma, hävittäjä rois-
kahti alas "ei kenenkään maalle" noin 70-80 metrin
päähän meistä. Lumi vain komeasti pöllähti, ja siellä se

oli, toinen taso viistosti taiv:ralle osoittaen. Koneen
rungossa oli punaisen tähden ääriviivat ja numero seit-
semän.

Riemunkiljaus kuului koko joukoltamme, ja eräs
mies onnellisena selitti ampuneensa kohrisyöksyvästä
koneesta näkyvään lentäjän päähän. Taisi olla ainoalaa-
tuinen tapaus. (Luultavasri sama minkä Öhquist mai-
nitsee kirjassaan Talvisota minun näkökulmastani sivu
2t9.)

Taisteluiden jälkiä selvitellessä löysi lääkintäaliker-
santti Reuna-Tuuri edellisenä iltana taisreluhaudasta
poissiirrettyjen vihollisen kaatuneiden lä|ästä erään, jol-

Suksille
as€nn6ttu
panssarilelry

Suornalaisten
p§t-tykki
asemassa

la oli vielä väriä poskissaan. Hän oli tullut yöllä tajui-
hinsa päähänsä sattuneesta osumasta, ja oli läjässä pal-
jain kasin maatessaan palelluttanut molemmat kätensä.
Reuna-Tuurin alkaessa häntä kaivaa lajastä erilleen hän
vasta alkoi osoittaa elämisen merkkejä. Kädet olivat pa-
hoin paleltuneet, ia hän lähti Reuna-Tuurin edellä kä-
velemään sidontapaikalle, josta hänet edelleen hoidet-
tiin sairaalaan.

Seuraava päivä, 11.2.1940, oli lohkollamme rauhal-
linen, murra kyllä jyminää kuului sekä oikealta että va-
semmalta ihan tarpeeksi. Sen seurauksena tuli aamulla
14.2.1940 eli Voiton päivänä käsky vetäytyä asemis-

ramme takanamme olevan suon taakse tehdylle tukilin-
jalle. Viimeisren pitäisi jättää asemat klo 10. Tämän
kaskyn aiheurrivat meistä oikealle olevan Lähteen loh-
kon ja sen lähilohkojen tapahtumat. Tukilinjalle pääs-

tyämme sain joukkueemme johtajalta, ylikersancti Sal-
lanpurolta käskyn lähteä ryhmäni kanssa Neulapadolle,
sen luokse tekemiämme asemia taistelukuntoon saatta-

maan. Puhdistimme Neulapadon asemia ja pesäkkeitä
lumesra ja lämmitimme hämärän tultua asemissa olevia
korsuja.

Komppaniamme jäi tukilinjalle seuraavaan aamuun,
eli 15 .2.L940 saakka. Silloin se käskystä vetäytyi Neu-
Iapadon asemiin padon yli tulevatr huoltotietä myöten ia
miehitti asemat. Joukkueemme oli jäänyt rukilinfalle
viimeisenä suojaamaan toisten lähtöä, ja vetäytyessään
ylikersantti Sallanpuron johdolla, se ei osannutkaan tul-
Ia Neulapadolle tulevaa tietä, vaan meni vasenta tietä,
joka vei metsänvartijan mökille. Tullessaan pienelle
mökkiaukiolle he näkivät sen länsilaidassa lumipukui-
sen miesjoukon, jota luulivat omaksi. Huudettuaan
jonkun kysymyksen avasivat nämä tulen Sallanpuroa ja
joukkuetta kohden. Joukkue oli ennättänyt kuitenkin
kiertää jo hieman kauemmaksi viholliseksi paljastuneis-
a, ja ainoastaan yksi mies joukosta kaatui. Muu osa

joukkueesta selvisi kaikella kiireellä komppanian ase-

miin räjäytetyn Neulapadon kohdalta. Kaatunut oli
joukkoomme täydennyksenä tullut kaavilainen Einari
Hiltunen.

Neulapadon asemissa taistelimme 15. ia 16.2.1940
ja vetäydyimme vasta 1,6.2.1940 illalla. Ryhmäni oli
viimeisten viivyttäjien mukana, ja irrottauduimme ase-

mista klo 21. Vihollinen jäi ammuskelemaan tyhjiä ase-

mia, eikä välittömästi huomannut lähtöämme. Leipä-
suon asemalla palavien rakennusten tulenloimussa liik-
kui jo vihollisia, kun ratavartijan mökin luota vetäy-
dyimme metsään tehtyä huolrotietä Kattilanojalla ase-

missa olleen 3. prikaatin joukkojen selustaan muuta-
man päivän tervetulleeseen lepoon. Sen iälkeen odotti-
vat meitä taas uudet tehtävät.

Jos joku teistä silloin yksikkömme mukana olleista
nämä rivit lukee, haluan hänelle esittää mitä lämpi-
mimmän tervehdykseni. Se oli silloin kovaa aikaa, mut-
ta uskon että olemme yksimielisiä siitä, etteivät ne Päi-
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vär olleet hukkaan heitettyjä. fl
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ONNI KUULUVAINEN

SOTÅOPISSA tahtoi vain yleensä olla se paha vika, että
sitä jaeltiin yhdellä kertaa liian suurina annoksina, eikä
siinä ehtinyt paljoa ikä lisääntyä 

- 
viisastumisesta pu-

humattakaan!
Meille tiedustelulentäjillekin annettiin joskus sellai-

sia opintomatkoja "ulkomaille", mutra ei niissä ollur
paljon kehumista! - Ei ollut silloin, eikä ole vieläkään!

Kun jossain ylemmissä johtoportaissa tiedusteluteh-
täviämme pidettiin sodankäynnille välttämättöminä,
saattoivat siinä tiedustelijat joutua sellaiseen tenttiin,
ertä läpäiseminen hyväksyttävin arvosanoin kavi ky-
seenalaiseksi, niin kuin tässäkin tapauksessa! En suin-
kaan halua våittäa, etteikö asiaankuuluvaa operusra olisi
annettu jo lentokoulutuksen yhteydessä. Syynä opin vä-
hyyteen ei myöskään ollut oppilaiden haluttomuus, sil-
lä mitään muuta ei olisi halurtukaan oppia kuin lentä-
mistä!

- Mikäli nyt kuitenkin oli olemassa jotain puutteira
opetuksessa, johtui se vain siitä, ettei aikaisemmin
kuulema ollut varaa sellaiseen koulurukseenl

No mitäs tuosta, sodassahan se sitten korjaantui
luonnollisella tavalla 

- 
vähän kerrallaan, sillä "oppia

ikä kaikki"! - sanotaan. En ole myöskäan kuullut, errä
yksikään lentäjä rintamalaivueeseen päästyään olisi va-
littanut koulutuksensa vajavaisuurra - olihan useim-
milla jo sotilaslentäjän todistukseen ja lentomerkkiin
oikeuttavat 150 lentotuntia lentopäiväkirjassaan "sota-

kentälle" päästessään.

Kerrottakoon tässä eräs rapaus, johon otsikon teksti
ja alkulauseen jälkiviisaus erikoisesti sovelruvat. -Muuta viisautta ei tähän rapaukseen soveltunutkaan,
niin kuin tulette huomaamaan?

'Vuoroperiaatteesta" johtuvan satruman kautta sain
mielenkiintoisen lentotehtävän vihollisen puolelle mar-
raskuun alkupäivinä 1942. Toisena osapuolena tehtä-
vässä tuli olemaan vänrikki Keko, joka juuri oli tullut
laivueeseemme tähystäjäksi. Itse olin tullut laivueeseen
kolmisen kuukautta aikaisemmin, minkä johdosra mi-
nulla kai katsottiin olevan jonkinlaista kokemusta ky-
seisen tehtävän suorittamiseksi, olihan minulla jo muu-

tamia sotalentojakin tililläni. Keolla ei sensijaan ollurt
vielä yhtään.

Nyt oli kuitenkin kysymys sellaisesta tehtävästä, jo-
hon meillä kummallakaao ei ollut kokemusta. Lisäksi
Iennon suhteen ilmeni määrätynlaisia alkuvaikeuksia.
Suurimpana vaikeutena oli sää, sillä vuodenaika oli
kaikkein epäedullisin säiden suhteen. Käsitykseni mu-
kaan juuri säätilanne aiheutti sen, että tehtävä määrät-
tiin suoritettavaksi "kaksipaikkaisella tiedusrelukoneel-
Ia", sillä aikaisemmin kysymyksessäolevan reitin tie-
dustelu oli kuulunut etupäässä hävittäjälaivueen tehtä-
viin. Olivat sitä aikanaan kiertäneet kuuluisat Brews-
terlaivueen pojatkin, sekä myöhemmin Moranemiehet

- 
useamman koneen voimalla! T-Le.Lv 16:ra kalustos-

ta johtuen määrättiin tehtävään §flestland-Lysander
-yhteistoimintakone. Silloin en ollut vielä lentänyt tä-
mäntyyppisellä koneella muuta kuin J5 minuuttia kes-
täneen "tyyppilennon" 

- 
kaksi kuukautta aikaisem-

min. Kokemukseni tästä "herrasmiesten koneesta" ei-
vät näinollen liene olleet kovinkaan täydelliset? Mutta
kun kone oli tunnetusti hyvä lentää 

- 
ja se oli jäänyt

"ryyppilennollanikin" ehyeksi, katsottiin minun selviä-
vän "len toteknill isestä" puolesta ennes tään Laajalla ty y p -

pikokemuksellani! 
- 

Eikä se itseäni epäilyttänytkään.
Saatuamme tehtävään liittyvät erikoisohjeet, suori-

timme Keon kanssa rutiininomaiset alkuvalmisteiut ja
aloimme odotella sään paranemista, päästäksemme pian
lisäämään kunniantuntoamme vaivaavaa 

- 
vähäistä so-

talentomääräämme. Tehtävän pahin pulma olikin odot-
raminen, sillä tehtävä oli kiireellinen. Sääesteetkään ei-
vät olisi saaneet sitä viivästyttää.

Iltapäivällä 
- 

marraskuun 9:nä 1942 
- 

sää parani
sen verran, että taivaankatto nousi puidenlatvojen ylä-
puolelle ja maanäkyvyys parani aina kolmeen kilomet-
riin asti. Saatuamme sääasemalta ilmoituksen, selvi-
timme omakoneviestin IVAK'kiin ja painuimme liikoja
aikailematta kentälli, jossa aina valmiit mekaanikot
olivat jo panneet koneemme LY-119 lähtövalmiiksi.
Hetken päästä puhkoi koneemme puidenlatvoissa roik-
kuvia pilvirepaleita, köettaessani suunnistaa itäkoilli-

o
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Kertornuksessa selost€ttu lentoreitti

seen määräpistettämme kohti.
Tehtävänämme oli "maantie- ja kohdetiedustelu"

alueella: p6ygns52-J5616s2a-panilova-Petrovski-
jam-Uikujärven ig[s2n1x-Jelekina, mistä Stalinin
kanavalta rautatie Kriville ja edelleen Maaselän kannak-
selta Seesjärven suurlahteen. Erikoista huomiota tuli
kiinnittää ioukkokuljetuksiin ja maantieliikenteeseen,
sekä tykistö- ja It-asemiin ja majoitusalueisiin. Olisi-
han siinä uudelle tähtäritulokkaalle tiedustelusotalen-
toa aluksi. Arviomme mukaan jakartalta laskien menisi
siinä lähes kaksi tuntia. Ensimmäinen yritys meni kui-
tenkin harjoituslennoksi, sillä Poventsanlahden takana
tuli vastaan sellainen tymä, ettei sinne ollut menemis-
tä.

Kaarrettuani takaisin, lensin rautatietä ia maanteitä
seuraten Hirvakseen ennen kuin tähystäjä huomasi, että
ollaan omalla puolella. Niinpä hän olikin tiedustellut
kaiken liikenteen omalta puolelta aina lentokentälle as-

ti, mutta oppiahan se oli kaikki!
Koska laivueen periaatteen mukaan keskeytynyttä

sotalentoa ei otettu lentovuoroissa, eikä muussakaan
huomioon, olimme taas seuraavana aamuna odottele-
massa sään paranemista. Päivän valjetessa ilmoitettiin-
kin sääasemalta, että pilvikorkeus on 350 m (tavan-
omainen sotalentominimi) ja maanäkyvyys 3-5 kilo-
metriä.

9.40 olimme jälleen ilmassa lentäen toiveikkaina
tuttuun suuntaan. Jo paljon ennen rintamalinjoille tu-
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loa huomasimme, ettei sääaseman tieto pilvikorkeudes-
ta pitänyt paikkaansa, sillä tiesimme, etteivät Itä-Kar-
jalassakaan puut kasvaneet 3r0 m:n korkuisiksi. Pilvet
sensijaan ulottuivat Karhumäen suunnassa mäenharian-
teiden ja puidenlatvojen tasalle asti. Tämän vuoksi
muutin suuntaa etelämmäksi ja lensin Sunkun kohdalta
yli Poventsanlahden, aloittaaksemme tiedustelun alku-
peräisestä suunnitelmasta hieman poiketen.

- 
Tiedustelussahan olikin tärkeämpää tiedustelu-

kohteiden selvitys, eikä orjallinen "aikataulun" noudat-
taminen. Reitin valinta oli täysin lentäjien valittavissa,
joten vein tähystäjän sellaiseen paikkaan josta hän var-
masti saattoi aloittaa karttansa lukemisen, sikäli kun
hän sitä tarvitsisi. Olimme nimittäin sopineet valmiik-
si, että minä suunnistaisin reittiä ja hän merkkaisi
kaikki havainnot muistiin kellomäärän mukaan. Niin
alkoi meiltä homma suiua alun perin melko mukavasti,
vaikka näkyvyys ei ollutkaan kehuttava päästyämme
kohteiden yläpuolelle. Matalalla olevien pilvien takia
jouduimme painumaan melko matalalle ia suorittamaan
ns. matalatiedustelua, mutta ei se meitä pahemmin
huolestuttanut, sillä matalalta näkyi tarkemmin ja

GL:llä lentäneenä olinkin sellaiseen lentotapaan parem-
min tottunut.

Suunnistaessani Voljärvelle vievälle tieosuudelle,
huomasin, että tehtävämme ajankohta ja sääolosuhteet
olivat eduksemme, sillä teillä oli tavallista enemmän
väkeä liikkeellä. Aluksi tielläliikkujat eivät meistä pa-
joa välitelleet, ja iopa toiset huiskuttelivat meille iloi-
sen näköisinä, kunnes huomasivat vieraat merkit ou-
dontyyppisessä koneessamme. Tuskin he montakaan
kercaa olivat sellaista vehjettä näin läheltä nähneet? Yl-
läträvällä esiintymisellämme saimmekin aikaan monta
hassunkurista näytelmää, kun tiellä olevat joukot alkoi-
vat törmäillä päätäpahkaa maantien ojiin ia ilmasuojaan
toinen toisiaan tönien. Näytti siellä menevän joku ajo-
neuvokin nurin kaikessa kiireessä, toisten ruuhkautues-
sa tien tukkeeksi. Pahemman hämmingin mennessä

ohi, alkoivat toiset ojennella kivääreitään ja muita kä-
siaseita konettamme kohti. Aseiden suuliekeistä ia kir-
joituskoneen naputusta muistuttavista äänistä päätellen
meitä ammuttiin vihollisohjesäännön mukaisesti "osas-

totulella", mutta meitä se huvitti yhä enemmän, kun
huomasimme, etteivät naapurit ehtineet kunnolla alka-
maankaan, kun me jo luistelimme tien mutkan, tai
muiden maastoesteiden taa, maassaolevien iäädessä höl-
mistyneinä tuijottamaan iälkeemme. Muistan vieläkin
elävästi, kuinka eräs valkoisella hevosella ratsastava up-
seeeri käänsi hevosensa ympäri ia koetti seurata peräs-

sämme 
-. 

No ainahan me sentään hevosmiehille pärjä-
simme nopeudessa, vaikkei koneemme vetänytkään
vertoja kaikille naapurimaan vehkeille.

Aika kului 
- 

ja matka joutui, tähystä!än kirjatessa
kaiken näkemänsä, jolla vähänkin luuli olevan arvoa

tehtävän antajalle. Ei siinä poika kerinnyt maisemia
ihailla, vaikka olikin ensimmäistä kertaa "ulkomaan



Hirvaksen kenttä
kesällä 1942
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matkalla". Minulla sensiiaan oli aikamoinen huoli paik-
kojen katselemisesta, sillä muuten olisimme helposti
eksyneet reitiltä meille muutenkin oudossa ympäristös-
sä, eikä minulla ollut minkäänlaista halua mennä eksy-
neenä alakerrasta tietä kyselemään. Tuskin siihen olisi
kielitaitonikaan riittänyt? Kaiken lisäksi alkoivat al-
haallaolevat yhä selvemmin osoittaa meille vihamieli-
syyttään, sillä parissa kohtaa meitä oli jo uhkailtu urku-
pyssyillä. Onneksi ne eivät kiireessä ehtineet kunnolla
tähdätä ja me ehdimme siirtyä pois näkyvistä.

Pohjoisessa sää jonkin verran parani, joten saatoin
lentää pilvirajassa noin kolmensadan metrin korkeudes-
sa. Liikenne tiellä oli huomartavasti hiljaisempaa kuin
alkumatkassa, murta Petrovski-Jamiin tulraessa koim-
me melkoisen yllätyksen It:n raholra. T^ llä meitä roi-
mittiin päin naamaa urkupyssyillä ja 20-millisillä It-
konekivääreillä. Siinä olisi tähtärillä ollut ainutlaatui-
nen tilaisuus "tiedustella" It-asemien sijainteja, murta
katsoin paremmaksi siirtyä pih,ilencoon. Mielestäni
ovelasti harhauttaen kaarsin itäån 1a liu'uin hetken
pääsrä takaisin maanäkyvyyteen. Pilvirajassa pysytellen
latkoimme lentoa Uikujärven pohjukkaa kiertäen, josta
palasimme Pecrovskin ohi Telekinaan menevälle tielle
merkkailemaan sen liikennetiheyttä. Äskeisestä ilotuli-

ruksesta viisastuneena pysyttelin nyt kuitenkin hieman
kauempana tiestä, koska sää ei pannut sille liian suuria
rajoituksia. Telekinaan saavuttuamme huononi sää no-
peasti, jolloin meidän taas oli kiilaudutrava tien tunru-
maan pysyäksemme reirillä. Suunnirelman mukaan len-
sin kanavaa seuraten Krivin rautatielinja[e, mutta sää

etelässä oli niin heikko, että päätin oikaista suoraan
Suurlahteen ja tulla sieltä rintamalinjaa seuraten Po-
ventsaan.

Muutaman minuutin lennettyäni sää huononi pa-
haenteiseksi usvaksi, mistä ei erotranut muuta kuin ko-
neen nopeudella vastaan syöksyviä maastoesteitä. Vaik-
ka kuinka koetin keskittyä alapuolella vilahrelevan rien
seuraamiseen, en hetken perästä eroitranut muuta kuin
harmaana häämöirrävää mersämaisemaa ja minulla oli
täysi työ pysytellä maanäkpl,ydessä 

- ajamatta kui-
tenkaan puiden latvoihin. Ei ollut enää kysymys sLrun-

nistamisesra määrättyyn suunraan, sillä kompassi hei -

lahteli puolelta toiselle sen mukaan, kuinka rajusti jou-
duin konetta ohjailemaan maaston mukaan. Sijainnis-
tamme ei ollut enää muuta tietoa kuin se, errä olriin
lentokoneessa jossain Maaselän itäpuolella ja lennettiin
250 km:n tuntinopeudella puiden latvoissa näkemättä
lankatolpanväliä pitemmälle.

Uskoen sään olevan pohjoisessa paremman, kaarsin
enemmän pohjoiseen löytääkseni jonkin kiintopisreen,
josta voisin paikantaa asemamme paluulentoa varren.
Mutta eksyksissä lentävän aika käy pitkaksi ja kun pa- ,

rempaa säätä ei alkanut tulla vastaan. aloin päässani las-
kea suuntia ohjatakseni arvion mukaan t<«rtiin päin.
Aloin jo kaaraa länteen kun usvasta aukeni laaf anomai-
nen puuton alue. Kaarrettuani sen kautta huomasin sen

lentokentäksi alhaalla häämöirtävistä konekorsuista.
Salamana välähti, missä olimme. Olimme rulleet pa-
himpaan vihollishävittäjien pesäpaikkaanl Ellei sää olisi
ollut sellainen kuin oli, olisi lentornme Iuultavasti
päättynyt sinne, mutta nyt vain vipautin sivuperäsintä
naapurin hävittäjä-ässille ja kaarsin nopeasti s1c'lä[n -suunnat selvilla paluulentoa varten.

Huonon näkyvyyden vallitessa ei mintilla kuitenkaan
ollut mahdollisuutta tarkistaa suuntia kartalta. My,ös

matalalennosta aiheutuva kompassin epävakaisuus ai-
heutti sen, että rörmäsimme liiaksi lähelle rintamalin-
joja tullessamme yllättäen ulos huonon sään alueelta.
Yht'akkiä usva ympärillämme kävi vaaleammaksi ia yl-
läträen tuli vastaamme erilaisia rakennelmia ja puolus-
tuslaitteita. Juuri kun tajusin, että olimme tulleet
paikkaan, jossa meillä ei ollut mitään tekemistä, ja jota
tavallisesti oli syytä välttää, repesi taivas ympärillämme

- kuvannollisesri 
- 

ja myös todellisesti, sillä pilvi-
korkeus ja näkyvyys parani huomattavasci, mutra siitä
minulla ei ollut enää iloa, kun edestä oikealta välährivät
urkupyssyjen suuliekit. - Nelja - 

ja neljä! --
Valojuovat tulivat suoraan ohjaamoa kohti. Korkeu-
remme oli vajaa parikymmentä metriä! - vedin vaisto-
maiseti väistöliikettä vasemmalle, mutta se oli jo myö-

*ltl
J.t a

I

*

*[o
97- "

i

#Fr' ,*

375



t-.'2

&.,

*
$sry'I

häistä, sillä ensimmäinen kk-sarja rämähti ohjaamon ja

siiven yhtämäkohdassa vieden antennimaston ja anten-
nit mennessään taivaan tuuliin. Samanaikaiseti paukkui
muita osumia moottorissa ja koneen muissa osissa hel-
vetillisen räcinän ja paukkeen iskiessä korvat lukkoon.
Vääntäessäni konetta epätavallisiin väistöliikkeisiin,
koetin vetää sitä ylös pilveen moottori täysille kierrok-
sille vedettynä. Raskaiden It-konekivääreiden valojuo-
vapötköjä meni suihkuina koneen ylä- ja alapuolelta,
koneen siivissä ja rungossa paukahteli yhä uusia osu-
mia, mutta pelastava pilvikatto näytti nousseen täällä
aina taivaaseen asti, eikä kömpelöltä tuntuva kaksipaik-
kainen jaksanut enää nousta kunnolla, vaan roikkui
kuin kiintopallo ilmatoriunnan ristitulessa.

- Siinä venyivät tuokiotkin iäisyyden pituisiksi! -Vaikka kokemukseni koneen lento-ominaisuuksista
epäilemättä olivatkin varsin pintapuoliset, koetin saada

siitä irti kaiken mahdollisen väistääkseni keskitetyn It-
tulen. Varmaan tällaiselle koneelle ennennäkemättö-
miä lenkuroita tehden onnistuin viimein ohjaamaan sen

pelastavan pilven suojaan. Voinette arvata hämmästyk-
seni huomaressani pilvirajan nousseen melkein 700:n
metriin.

Vielä muutama It-ammuksen välähdys pilvessä
vaara oli ohi!

Suomalaisten tt-konekivään

Se luulo helpotci hetken, mutta sitten alkoi ilmetä
muita huolia. Ensin oli saatav^ liian suurella nousukul-
malla ja alinopeudella pilveen vedetty kone vakavoitet-
tua normaaliin vaakalentoon, ennen kuin saatoin ryhtyä
tarkkailemaan sen saamia vaurioira ja mittarilukemia.
Ensimmäiseksi kiintyi huomioni kojetaulun alaosassa

vilkkuvaan oranssiväriseen merkkilamppuun, jonka ke-
hyksessä tarkemmin katsottuna erottui punaisella pai-
nettu "§(/arning" teksti. Tuntematta tarkemmin ko-
neen varoitusvalojärjestelmää, oli minun käytävä läpi
kaikki ohjaamossa olevat englanninkieliset ohje- ja va-
roitustaulut löytääkseni selvityksen, tai vastatoimenpi-
deohjeet - 

lampun ilmoittaman vaarao poistamiseksi.
Kurkisteltuani aikani hämärään "konehuoneeseen", löy-
tyikin sieltä tähän varoitusvaloon kuuluva lisäselvitys

ioka helpotti huomattavasti, sillä olin luullut varoitus-
valon kuuluvan moottorin varoitusiärjestelmään. Nyt
oli kysymyksessä ainoastaan pommiripustimeen tullees-
ra osumasta aiheutunut "lyhytsulku", sillä ohjetaulussa
luki - 

vapaasti suomennettuna: "varoitusvalo syttyy
kun pommilaukaisija viritetään pommien pudotusta
varten!" Tämä tieto helpotti osaltaan, mutta moottorin
takana näkyvät vauriot kertoivat surullista kieltään vi-
hollisen ilmatorjunnan saavutuksista. Koneen pohiale-
vyissä oli useita rotanreiän kokoisia ia -näköisiä aukkoia
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ja ns. pommitusikkuna oli hävinnyt raameineen päivi-
neen. Mitä "konehuoneen" etupuolella olevassa mootto-
ritilassa oli? - se jäi tulilevyn taakse näkymättömiin

- 
ja se huolestutti enemmän, koska tulituksen aikana

olin selvästi kuullut moortoriin osuneen useampaan or-
teeseen. Muut koneen saamat osumat eivät enää tässä
vaiheessa liiemmin vaivanneet, mutta yht'akkiä tajusin
takanani vallitsevan hiljaisuuden ia säikähdin roden
teolla. Miten oli tähystäjän laita? Salamana välähtivär
mieleen Talvisodan kokemukset. 

- Tavallisesti uudet
tulokkaat kaatuivat heti ensimmäisessä kahakassa! -Ehkä uudelle tähtärille oli käynyt yhtä huonosti kuin
eräälle kolmoslentueen ohjaaiavänrikille, joka kuoli ko-
neeseen kolmannella sotalennollaan, mutta tähystäjänä
toimineen luutnantti Kahlan onnistui lentä kone ta-
kaisin rukikohtaan 

- kuolleen ohjnjan sylissä istuen.
Kun ohjaamosta taakse katsoen tähysrämössä ei näkynyt
minkäänlaista liikettä, aloin tosissaan pelätä pahinta.
Koska radiopuhelin ei enää toiminut, huusin kaikin
voimin takanaolijaa nimeltä, murta mitän ei tapahtu-
nut. Lopulta huomasin vetä kaasun kiinni, errä ääni
kuuluisi paremmin moottorimelun yli. Huutamalla
uudelleen täysin voimin sain viimein liikettä tähystä-
mön puolelle ja tähystäjän kalvenneet kasvot ilmestyi-
vät näkyviin. Vasta toistettuani kysymyksen: "oliko hä-
neen sattunut?" ilmoitti juuri tulikasteensa saanur täh-
täri, ettei hänellä ollut mitän hätä!Tähystäjän ilmeet
eivät kuitenkaan saaneet minua vakuumuneeksi, joten

kysyin hetken päästä uudelleen, "oliko takana kaikki
kunnossa?"

'"fäal.J.ä on kaikki seulana!" 
- 

ilmoitti silloin jo jon-
kin verran rauhoittunut oppikaverini. Huomattavasti
helpottuneena käskin häntä tarkastamaan lähemmin
vaurioiden laatua sillä aikaa kun lentäisin mittareiden
mukaan rintamalinjan omalle puolellemme. Yhä pil-
vessä pysytellen suunnistin suoraan länteen, koettaen
samalla ratkaista lennon viime vaiheista johtuneet
suunnanmuutokset ja siiainnin, voidakseni päätellä,
kuinka kauan 

- 
ja mihin suuntaan olisi paras lentää

päästäksemme turvallisemmille alueille. Oli otettava
huomioon sekin mahdollisuus, että oma It ampuisi
meitä myös, jos äkkiarvaamatta ilmestyisimme sen
alueelle, sillä emme enää olleet IVAK'kiin ilmoittamal-
lamme paluureitillä.

Koneen heilahteluista päätellen tähystäjä tutki tark-
kaan takana olevia vaurioita! Turhan tarkkaan 

- 
mie-

lestäni, koska kone oli tähänkin saakka pysynyt kasassa,

niin pysyisi se luultavasti edelleenkin? - Ei sitä aina-
kaan voitaisi ruveta välillä korjaamaan!

Tuokion kuluttua kurottautui tähtäri pulpettinsa yli
ohjaamoon päin ja ilmoitti järkyttyneenä: "Bensasäiliö

vuotaa!"

- 
'J,u usjsxko kovasti?" 

- tinkasin, sillä tieto saattoi
merkitä uusia vaikeuksia - 

palovaarasta puhumatta-
kaan, sillä 450litraa vetävä polttoainesäiliö oli puoleksi
ohjaaian istuimen alla 

- 
ohjaamon ja tähystämön vä-

lissä, eikä sitä oltu päällystetty millään "tiivistävällä"
aineella rulipalon estämiseksi, niin kuin useimmissa
muissa sotakoneissa oli tehty. Tähtäri hävisi taas näky-
vistä, jolloin katsoin paremmaksi pyrkiä mahdollisim-
man pian maanäkyvyyteen ja aloin pudottaa varovasti
korkeutta hitaasti moottoria tyhjäkäynnille kuristaen,
ettei pakoputkesra pääsisi iskemään tulenlieskoja ko-
neen alle. Moottorin äänen hiljentyessä ilmestyi tähtäri
nopeasti näkyviin arvellen moottorin pysähtyneen. Saa-

tuani hänelle selväksi aikeeni, ilmoitti hän, että hänen
puolellaan ei pensatankissa näy reikiä, mutta bensaa on
koneen pohf alla - 

sinne kerääntyneen lumen seassa! 
-"lumi on bensasta aivan sinisenä"! - ilmoitti hän huo-

mionsa. Tämä pani epäilemään, että vuoto oli jossain

ohjaamon puolella näkymättömissä, jolloin osa polt-
toaineesta valui tankkia pitkin tähystämön lattialle.
Koska emme tienneet vuodon suuruutta, kaskin tähys-
täiää pitämään takanani - bensasäiliön sivussa - ole-
vaa määrämittaria silmällä, että tietäisimme kuinka no-
peasti polttoaine vähenee. Tähystäjä ei kuitenkaan
näyttänyt tajunneen käskyäni, sillä tullessamme maa-
näkyvyyteen metsän yläpuolella, huomasin, että jotain
oli tekeillä takanani. Katsoessani taakse näin kuinka
tähtäri tunki lentokarttoia ja tiedusteluliuskojaan len-
toturkkinsa povelle ja koetti sitten kiinnittää koneessa
irrallaan pidettävää laskuvarjopakkausta laskuvarjon-
valjaisiinsa. Tottumattomana se ei hänelle kuitenkaan
heti onnistunut, jolloin ehdin karjaista: "älä helvetissä

Venäläinen 4-piippuin€n "urkupyssy"
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hyppää! 
- 

ei tässä ole tarpeeksi korkeutta".
Saatuani tähystäjän tajuamaan, ettei vielä ollut aika

koneen jättämiseen, jatkoin lentoa entiseen suuntaan
koettaen paikantaa asemaamme jälleen mataloituvassa
pilvirajassa, sillä tiesin jo tulleeni rintamalinjojen yli
omalle puolelle. Lennettyäni muutaman minuutin met-
sän yläpuolella, alkoi etuoikealta häämöittää aukeam-
paa maastoa, josta päättelin siellä olevan järven, tai pel-
toaukeita. Kaarrettuani lähemmäs näin harmaan talo-
ryhmän ja jäwen tantaa seurailevan tien. Olimme tul-
leet Savujärvelle. Tarkistettuani kartalta suunnan, aloin
lentää ohuessa lumisateessa kohria kohti.

Kun huutamalla suoritettu mielipireiden vaihto täh-
tärin välillä ei tahtonut käyda virheettömästi, katsoin
parhaaksi kirjoirtaa hänelle viestin tupakka-askin kan-
teen' 

- Seuraa tarkasti bensamittarin lukemia. Jos se

laskee 10:n niin ilmoita heti. Noustaan silloin pilveen
ja hypätään laskuvarjolla. Varaudu hyppäämään ensin.
Ellei alhaalla t^vata, niin suunnista länteen siellä on tie!

Annettuani viesrin tähtärille, osoitin hänelle kartasta
oletetun paikkamme. Hetken päästä sain tupakka-aski-
ni takaisin !a siihen oli kirjoitetru' 

- Selvä on! , On-
ko moottori kunnossa) -

- 
Päätäni nyökytellen jatkoin lentoa etelään päin

koettaen seurata maastoa kartan mukaan. Mutta hetken
perästä osoittautui kartta rarpeettomaksi, sillä näkyvyys
huononi jälleen "kasikopelo"-asteelle. Koneesta ei eroit-
tanut muuta kuin usvan peittämää korpea ja vaaleampia
suoalueita, tai ohi vilahtelevia valkeira alueita, joista ei
voinut sanoa, olivatko ne järviä vai peltoaukeita. Ainoa
suunnistamiskeino oli kompassin mukaan ajaminen.
Kompassi osoittautui kuitenkin ennen pitkaa epäluo-
tettavaksi, sillä pian huomasin lentäväni itäkaakkoon,
sikäli kun levottomasti pyörähtelevästä kompassista
saattoi lukea. Korjattuani suunnan arvion kautta uudel-
leen, saatoin välillä tiedustella tilannetta tähystämön
suunnasra, mutta tähystäjällä ei ollut minkäänlaista tie-
toa paikastamme. Bensamittari sensijaan oli tullut le-
vottomaksi ja sen lukemat osoittelivat suuria vaihtelu-
ja. Välillä se pysytteli itsepintaisesti 40 lukemissa, pu-
dotakseen välillä aina 15 asti, jolloin tähtäri hätäili te-
kemään siitä ilmoituksen. Aina kun ehdin vilkaisemaan
taakse, oli tähtärillä sormer pystyssä osoittamassa ole-
tettua polttoainemäärää. Mutta kun mittarilukema ei
mennyt sen alemmaksi, aloin vähitellen epäillä, että
bensamittarikin oli epäkunnossa. Itselläni alkoi olla yhä
suurempia vaikeuksia suunnan pitämisessä, sillä kom-
passi kiertyi yhä enemmän itäsuuntaan. Lopulta aloin
epäillä senkin olevan epäkunnossa, sillä mielestäni olin
lentänyt koko ajan samaan suuntaan, pienillä suunnan-
muutoksilla maastoesteitä väisrellen.

Åjan vanheressa tunruivat kaikki vastoinkäymiset
kasaantuvan tiellemme, sillä vähitellen huomasin,
kuinka kone kampesi vasemmalle. Koettaessani vaisto-
maisesti pitää sitä suunnassa sivuperäsimen avulla alkoi
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jaloistani verää suonta, jolloin ohjaaminen kavi yha
hankalammaksi. Muuttaen isruma-asentoani niin pal-
jon kun ohjaajaistuimen säätö antoi myöten sain kui-
tenkin suonenvedon loppumaan. Taakse en enää välit-
tänyt katsoa, sillä olin päättänyt lentää niin pitkälle
kuin mootrori kävisi. Käsitykseni mukaan kentälle ei
enää voinut olla kovin pitkalti 

- ajan mukaan arvioi-
den, ellemme sitten olleet ajaneet ympyrää kompassin
takia. Suuresti kunnioittama ohjaajaopettaiani oli kui-
tenkin kerran sanonut: Huonossa säässä on aina luotet-
tava kompassiin. Jos kompassissa on vika, ei ole miehen
syy, jos eksyy reitiltä! Siispä yhä uudestaan oikaisin
kompassin mukaan, itselleni vakuuttaen: "Sille ei sitten
mahda mitään, jos kompassi näyttää väärin!" 

- 
Toi-

vottavasti bensa riittä perille asti.
Mitään pakkolaskumahdollisuuksia ei tässä maastos-

sa ollut, sillä järvien jää olisi vielä liian heikkoa kannat-
taakseen tämän kokoista konetta, jossa oli pyörät alla.

Korkea harjanne kiilautui oikealta eteemme. Alim-
mat pilvet peittivät sen yläosan kokonaan näkyvistä.
Väistäessäni vasemmalle aukeni vastaan suorakaiteen
muotoinen peltoaukea, jonka takana oli harmaa talo-
ryhmä, minkä tunsin. Olin kerran kaynyt siellä kalas-
rusretkellä ollessani. Tåäkd osaisin takaisin minkalai-
sessa säässä tahansa. Kenttä oli edessä olevan Pälläjärven
eteläpuolella, murta vielä olisi 20 km pitka jarvi kier-
rettävä.

- Kun vain moottori kävisi perille asti! -Tavallista pitemmältä tuntuva järven kiertäminen
päättyi viimein. Rullatessani rikkiammutun koneen
konekorsulle mekaanikkojen ihmeteltäväksi, totesin,
ertä olimme palanneet melkein aikataulun mukaisesti
takaisin. Lento oli kestänyt tunti viisikymmentä mi-
nuuttia.

- 
Eihän se ollut aika eikä mikään 

-
- 

Mutta meille se oli "Oppia kaikki!"
Luulen myös, että tähystä jänä tdllä lennolla "tulikas-

reensa" saanut vänrikki Keko yhtyy mielipiteeseeni,
vaikka hän myöhemmin saavuttikin paremmin tunnus-
rusta uudempiaikaisten pommikoneiden tähystäiänä.

tr

Brittiläinen sosiologi Ed-
wards Pott on ehdottanut,
ittä seuraava Nobelin rau-
hanlnlkinto annettaisiin es -

kimoille, jotka eivät ole
milloinkaan käyneet sotaa

fa ioiden kielessä ei ole so-

taa tarkoittavaa sanaakaan.
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AAKE KAARNAMA

Lokakuussa YH:n alkaessa olimme reserviläisinä saa-

neet kutsun saapua kerraushar joituksiin. Komppa-
niamme, 3./JR 31 (myöhemmin 3./JR 4) oli muodos-
tettu etupäässä Taipalsaaren pojista. Lappeenrannassa
meidät oli jaettu yksikkoihin, varustertu kaikessa kii-
reessä ja lähetetty yöllä junakuljetuksin edelleen sinne
jonnekin.

Aluksi oli majoituttu Heinjoen Kopralan kylään.
Siellä oli sitten käyty harjoituksissa ja varustelutöissä.
Oli laskettu herätyksiä ja pohdittu kotiuttamisajankoh-
taa, samaan aikaan kun Moskovassa käytiin neuvorrelu-
ja alueluovutuksista. Mahtoiko olla ketään, joka ei olisi
tuolloin optimistisesti uskonur tai pikemminkin toivo-
nut pikaista kotiuttamista? Marraskuun lopulla, erdand,

lumiruiskuisena yönä oli sitten marssittu lähemmäs ra-
jaa, Muolaan Hattulan kylään.

Jälleen oli ruvettu käymään pioneeriröissä, tällä ker-
raa Muolaan kirkon mäellä. Siellä olivar aikaisemmin

Muolaan kirkko ennen Talvisotaa

paikkakunnalla majailleet !oukot jo tehneet taisteluase-
mia ia vetäneet piikkilankaesteitä. Niiden viimeistely
oli annettu komppaniamme tehtäväksi.

Päivär olivar kuluneet verkkaisesti asemien parante-
lussa. Ja Moskovan neuvottelut näyttivät ajautuneen
kuolleeseen pisteeseen. Mitään uhkaavaa emme silti
osanneet odottaa. Tavatonta hämmästystä oli sen vuoksi
herättänyt keskuudessamme marraskuun viimeistä
edellisen päivän iltana radiouutinen rajavälikohtaukses-
ta. Sekavin tuntein oli sinä iltana menty levolle. Kui-
tenkin oli toivottu vielä neuvottelemalla selvittävän ti-
lanteesta ja kaiken päättyvän lopulta sovintoon.

Mutta toisin oli käynyt. Marraskuun viimeisenä päi-
vänä komppanian ollessa töissä Muolaan kirkolla oli
saaru kokea kaikkien sovitteluratkaisuun asetettujen
toiveiden romahdus. Oli nähty ja kuultu vihollisen il-
mavoimien hyökkäävän kotiseudulle. Puolustushengen
hurmiossa oli koetettu pudottaa yli lentäviä vihollisko-
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neita kivääritulella, jopa pistoolillakin. Päivisin oli sen
jälkeen kuunneltu kaukaista tykkitulen jylinää ja iltai-
sirr keräydytty metsänreunaan katselemaan vainovalkei-
den kajoa pimenneellä taivaalla. Oli nähty myös pako-
laislaumojen karjoineen ja tavaroineen vaeltavan evak-
koriensä alkutaivalta yli Muolaan kirkon mäen vievää
tietä. Oli päisterry puolustuslinjojen läpi hajallisina
ryhminä mycis omat vetäytyvät suojajoukot ja otettu
vastaan rintamavastuu sekä rarpeelliset ohjeer vihollis-
hyokkayksen roriumiseksi. Olimme ruolloin tunteneet
kuinka aluksi outo orpouden tunne oli painanut mielen
matalaksi vaihtuakseen vähitellen parin päivän kuluessa
tvyneksi pääträväisyydeksi tehdä se mitä meiltä odotet-
tiin.

Puolustuslohkomme oli jaettu tukikohtiin. Komp-

Lehtisen komennossa. Tästä oikealle länteen päin Pälli-
län kylään menevän tien varressa, metsän reunassa oli-
vat komppaniamme muiden joukkueiden asemat reser-

vivänrikkien Teodor Marttisen ja Pentti Puhakan joh-
dolla. Komppanianpaallikktina oli reserviluutnantti
Toivo Rapeli. Tykistötukena oli ensolaisista muodos-
tetru tykkipatteri päällikkOnaan reserviluutnantti Pek-
ka Jakonen.

Vihollinen oli ensi kerran yrittänyt lähestyä ase-

miamme pienin voimin rykkitulen ja kovaäänismusii-
kin tukemana itsenäisyyspäivänä tunnustelumielessä.
Oma tykistömme oli sen kuitenkin karkoittanut. Toi-
sen kerran se oli jo yrittänyt hyökkäystä suuremmin
voimin joulukuun 8. päivänä. Tällä kertaa oli ollut mu-
kana io hyökkäysvaunujakin kahdeksan kappaletta.

Muolaa Kirkkoiärven rannalla

panian vasen siipi nojasi Kirkkojärveen. Sen rannasta
kohoavalla kirkon mäellä oli I joukkueen tukikohta,
jonka päällikkcina olin. Etelästä tuleva maantie kulki
kirkon ohi aivan sen kiviaidan vieritse. Avoin maasto
vierti etelään päin aina aukean keskellä olevaan puro-
notkoon saakka. Taisteluasemien edessä, noin 300 met-
rin päässä oli kivilohkareista tehty tankkieste ja sen si-
säpuolella pari nviä piikkilankaestettä. Kirkkotarha oli
sen kiviaidan sisäpuolella kaivettu ampumahautoja täy-
teen. Ne olivat verhoamattomia ja paikotellen liian ma-
alia ja ahtaita. Vain ainoa konekivääripesäke oli katet-
tu. Asuntokorsujakin oli vain yksi, sekin ainoastaan
puolijoukkuetta varten rakennettu.

I joukkueen tukikohdasta oikealle oli maantien toi-
sella puolella taloryhmä ja sen edessä ampumahaudat.
Siinä oli II joukkueen tukikohta reservivänrikki Tuure

382

Talvinen yhdyshauta rintamalla
(]:l

Niisrä yksi oli juuttunut tankkiesteeseen, mennyt siinä
epäkuntoon ja jdtetty siihen. Noin komppanian vahvui-
nen vihollisen jalkaväki oli menettänyt tappioina mm.
20 kaatunutta asemiemme eteen. Omia tappioita oli ol-
lur vain yksi haavoittunut. Tästä lähin oli aina yöksi
asetettu parivartio tankkiesteelle hälyyttämään, jos vi-
hollinen yrittäisi jotain konnankoukkuja.

Oli yo aamuyö. Kohta alkaisi sarastaa. Mitähän päivä

toisi tullessaan? Se olisi joulukuun yhdestoista ia vihol-
linen oli ollut pari päivää aivan hiljaa. Eikä sellaista
voisi kauan jatkua.

Havahdun akkiä mietteistäni, kun hiliaisuutta iäri-
sytti ankara pamaus. Samalla leimahtivat punaiset lie-
kit ylös etumaastossa. Oudoksuen jäimme ihmettele-
mään, mitä se mahtoi merkitä. Mutta kun mikäan ääni

ei enää rikkonut yön hiljaisuutta, rauhoituimme. Myö-

tt 
r

'if



I

I

hemmin tuli kuitenkin ilmoitus.parivartiolta, että rå-
jähdys oli sattunut tankkiesteellä, noin 50 metrin pääs-
sä vartiosta. Se oli tapahtunut aivan odottamatta. Var-
tio ei ollut kuullut eikä huomannut mitään.

Päivä alkoi valjeta vähitellen. Epäluulon valraamana
suuntasin kiikarini kohti cankkiesrettä. Ja täytyihän
minun uskoa, tahdoin tai en. Tankkiesreeseen oli il-
maantunut aukko, juuri parahiksi suuri päästämään
hyökkäysvaunun läpi. Vihollispartio oli yön pimeyttä
hyväkseen käyttäen hiipinyt esteelle ja miinoittanut sen
vähän markan päässä pahaa aavistamarromasta parivar-
tiosta. Soitin välittömäsri pataljoonankomentajalle
kapteeni Hirvikoskelle asiasta. Tämä antoi määräyksen
aukon miinoittamisesta mitä pikimmin.

Alikersantti Tommi Lamminpään kanssa, ioka tunsi
hiukan räjähdysasioita, ryhdyin kiireesti valmistele-
maan kasapanoksia aukon miinoittamiseksi. Olimme
juuri aikeissa lähteä esteelle, kun vihollistykistö alkoi
äkkiä kiivaasri ampua. Siitä tuli oikein hirmukeskitys,
kamalampi kuin tähän mennessä olimme vielä koke-
neet.

Yritin pääsrä suojaan ampumakuoppaani, joka oli ai-
van kirkon kiviaidan rakana, murra kranaarreja tuli 1,h-
tä mittaa juuri niille paikoin, missä olin. Ei auttanut
muu kuin painautua mahdollisimman matalaksi tuskin
metrin syvyisen yhteyshaudan pohjalle. Tiiviisri maata
vasten painautuneena odorin joka hetki ammuksen pu-
toavan niskaani. Ilman täytti kauhea ulina ja vonkuna.
Korvia särkevät räjähdykset vapisuttivat maata. Puiden
oksia, isoja jäät1,neitä maakappaleita ja hiekkaa sinkoili
ympäriinsä. Väliin kaatui ryskyen kokonainen puu rai
putosi latva. Jokainen lähesryvä ulvonta sai kaikki li-
hakset jännittymään. Henkeä pidättäen odotin, puroai-
siko kranaarti päälleni. Ei! Lähelle osui. Voimakas il-
manpaine tuntui puristavan koko elimistön kasaan. Löi
miJtei taiuttomaksi. Jälleen aivan lähelle. Sama puris-
tava tunne taas. Soraa ja katkenneita oksia rapisi niskaa-
ni. Taas viuhina ja helvetillinen pamaus. Kyllä tämä te-
kee ihan hulluksi, tuli mieleeni. Varmasti jo seuraava

osuisi kohdalle tai ainakin hautaan tai sen reunalle. Sil-
loin saisin varmasti osani. Hyvä Jumala! En haluaisi
vielä kuolla. Elä anna minun silpoutua, ajattelin. Jos
osuu, niin anna minun menettää henkeni, etten aina-
kaan jäisi silvottuna kitumaan. Vaan tapahtukoon Si-
nun tahtosi. Jos on niin sallittu, etten selviydy, niin
enhän voi sille mitään, vaikka kuinka pelkään ja rukoi-
len Sinua säästämään. Se on sallittu, mikä tuleman pi-
tdd.

Tunsin rauhoittuvani vähitellen. Kranaattien ulvon-
ta ja räjdrhdykset eivät enää tuntuneet tekevän niin il-
keää vaikutusta. Jonkinlaisessa turturhuksen tilassa
seurasin tapahtumain kulkua. Viimein ammunta vai-
meni. Harvakseen lensi enää silloin tällöin joku kra-
naatti ylitse.

Mutta nyt alkoi kuulua pikakiväärin äkäisrä papatus-
ta. Korvat vielä soiden aloin ryömiä kiviaidan takana
olevaan ampumakuoppaani.

Kuoppaan päästyäni kohottauduin rähysrämään etu-
maastoa kiviaitaan tehdystä ampuma-aukosta. Nyt näin
pitkän jonon hyökkäysvaunuja lähestyvän rierä pitkin.
Laskin niiden lukumäärän: 1) kappalerra. Ja rankkies-
teessä ammotti samanaikaisesti juuri sopivan suuruinen
aukko. Sitä kohden vaunujono näyttikin suuntaavan
kulkunsa.

Hitaasti ajaen ja kovasti kolisten työntyivät ne yksi-
tellen aukosta sisään. Aavistin, että pian tulisi tapahtu-
maan outoja asioita. Saataisiin tehdä tuttavuutta lä-
hemmin noiden sotakoneiden kanssa. Eräänlaisella pe-
lonsekaisella uteliaisuudella koetin mielessäni arvioida
niiden vaarallisuurta ja rodellista taisteluarvoa. Ohje-
säännöissä ja Iuennoilla oli tankattu päähän, etteivät ne
mitään voittamattomia hirviöitä ole. Pitää vain osara
niihin oikein suhtautua. Olipa niitä kuulemma jossakin
ruhottu pelkillä polttopulloilla. Sellaisia oli meillekin
annettu. Kaiken varalta olin sijoittanut parhaat miehe-
ni, alikersantti Arvi Kähön ja sotamies Arvo Koivusen
vaarallisimmaksi katsomalleni paikalle, siihen missä
maantie mäen yli kulkiessaan ohitti kirkon kiviaidan.

Kiviesteitä Muolaan seudulla
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Oma ampumakuoppanikin oli siinä lähettyvillä.
Tulisivatko hyökkäysvaunur nyt tänne aidan sisäpuo-

lelle ja jyräisivät sitten pitkin kirkkomaata ja ampuma-
hautoja? Näin olimme otaksuneet vielä kayvan. Mika
silloin olisi meidän kohtalomme? Kuolisimmeko jokai-
nen hautoihimme vai voisiko joku ihme meidät pelas-
taa?

Ammuin valopistoolillani sovitut merkit tykistön
tuli-iskun pyynnöksi. Sitä ei kuitenkaan tullut. Ehkä
meikäläisillä ei riittänyt ammuksia tällaiseen.

Havaitsin nyt, miten hyökkäysvaunut päästyään es-

teen aukosta läpi levittäytyivät ionkinlaiseen ketjuun ja
alkoivat lähestyä asemiamme. Osa näytti suunraavan
kulkunsa kohti II joukkueen tukikohtaa, osa taas ylös
kirkonmäkeä suoraan kohti omaa tukikohtaani. Eräs
vaunuista innostui ajelemaan pitkin piikkilankaestettä
kaataen sitä pitkälti alleen ja katkoen estepaalut kuin
tulirikut. Vähäinen hanki ei näyttänyt tuottavan vau-
nuille mitään haittaa. Silloin tällöin niistä välähti sala-
ma ja jyrähti tykki. Milloin osui kirkon seinään, mil-
loin taloihin, milloin ampumahautoihin.

Moottorien jylinä ja relaketjujen kolina kasvavat ko-
vaksi pauhaavaksi humuksi. Hyökkäysvaunut tulevat

yhä lähemmäksi. Jo on pari isoa hirviötä aivan kiviai-
dan edessä. Henkeä pidätellen seuraamme valppaasti
niiden liikkeitä polttopullot ja kasapanokset valmiina
vieressä. Olemme päättäneet myydä henkemme mah-
dollisimman kalliisti.

Kun etumaiset vaunut ovat päässeet noin kymmenen
metrin päähän kiviaidasta, tekevät ne kännöksen va-
semmalle, maantielle päin. Päästyään sille alkavat ne
kulkea mäkeä ylös ja puolustusliniojemme läpi.

Mutta kirkon kiviaidan takana, aivan sen pienen por-
tin kohdalla kyyristelee alikersantti Kähö. Luotan hä-
neen ehdottomasti. Hän on paras mies, sopivin rehtä-
väänsä. Eikä kaukana hänestä on toinen hyvä mies, so-

tamies Arvo Koivunen. Näille olen antanut selvät oh-
jeet tällaisen tapauksen varalta. Ja olen varma, että he
myös itseään säästämättä täyttävät velvollisuutensa.

Osa hyökkäysvaunuista on jäänyt tankkiesteen toisel-
le puolelle uskaltamatta tulla lähemmäksi. Pari vaunua
ajaa tukikohdan vasemmalla siivellä olevan ampuma-
haudan edustalle. Siellä ne ryhtyvät ampumaan tykeil-
lään kk:n tulikorsua ja panssarilevyjä, jotka on pysty-
tetty ampumahaudan reunalle. Tällöin saa surmansa so-

tamies Lauri Tukiainen.
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Kansa taisteli - miehet kertoval ilmestyy kerran kuukaudessa
12 numeroa vuodessa
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6 tapaa tilata Kansa Taisieli 
- 

miehet kertovat
1. Täyttäkää ja postittakaa viereinen kuponkr
ette tarvitse.
2. Soittakaa suoraan tilaajapalveluumme puh.
suunta 90

- postimerkkrä

varhde 79 OB 22.

3. Kirjoittakaa osoitteella: Kansa tarstelr ' - miehet kcrtovat. Ti-
laajapalvelu. Postilokero 820.00101 Helsrnki 10 Ja ilmoittakaa
viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asrakaspalvelukonttorissamme
tar asioimistossamme. Kts. puhelinluettelosla: Sanoma Osakeyh-
riö.
5. Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 86 00-8. Sanoma
Osakeyhtiö ja kirjoittakaa Tiedonantoja-kohtaan vierersessä ku-
pongissa pyydetyt tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne jollekin asiamiehellemme. Rautatrekiria-
kauppaan. kirjakauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään err lisämaksu. Lä-
hempiä tietoia saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista la
asioim istoista.

Osoitleenm u utoksel
Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa loko krrleellisesti tai pu-
hel'imitse Tilaajapalveluumme lai käynnrlla tar puhelimitse io-
honkin asiakaspalvelukonttoriimme.
Tällöin on ilmoitettava nimi ja nykyinen osorte siinå muodossa
kuin se on lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusr osoite niin.
että uusi osoitetoimipaikka on selvästi rlmarslu. Kirjeellisessä
osoitteenmuutoksessa pyydetään osoitelrpuke liittämään mu-
kaan.

Huomautukset
lotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta. pyydetään
tekemään Tilaaiapalveluumme. johonkin asiakaspalvelukontto-
riimme tai sinne mrstä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitteenmuutos saadaan vormaan 2 viikon kuluttua
siitä. kun se on tullut Trlaajapalveluumme.
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Taistelu kiihtyy joka puolella. Vaunut ampuvar ry-
keillään ja konekivräreillään liikkuen samalla koko ajan
asemien edessä. Telaketjut kolisevat, moottorit iyrise-
vät. Mutta meikäläisten puolelta ei kuulu laukausta-
kaan. Eihän ole maalejakaan. Venäläinen jalkaväki ei
seuraa hyökkäysvaunuja. Yhtään vihollista ei ndy.
Hyökkäysvaunuja on turha ampua. Se olisi vain patruu-
nain haaskausta.

Eräs hyökkäysvaunuista on pysähtynyt kirkon kiviai-
dan viereen, lähelle sitä ampumakuoppaa, jossa kyyhöt-
telen. Kohottaudun kuopasta ja alan ryömiä kiviaidan
takana sinne päin. Pääsenkin aivan vaunun kohdalla
olevaan ampumakuoppaan. Siinä kyyristelevät sotamie-
het Koivunen ja Lauri Hujanen alakuloisen näköisinä
patruunain, polttopulloien ja kasapanosten keskellä.
Mutta hyökkäysvaunu seisoo hiljaa kiviaidan toisella
puolella metrin, parin päässä sivuttain, tykin- ja kone-
kiväärin piiput uhkaavasti suunnattuina. Mitähän se

nyt ryhtyisi tekemään? Nouseeko aidan yli vai ampuu-
ko tykillä ai:aa? Yai lentääkö sieltä ehkä käsikranaatti?

Silloin huomaan, että sotamies Koivunen on haavoit-
tunut, vaikkei ole siitä mitään puhunut. Vasemmassa
olkavarressa on luodin rekemä lihashaava verisen siteen
peittämänä. Saan kuulla, että Koivunen on Kähön
kanssa yrittänyt polttopulloilla tuhora niitä kahra
hyökkäysvaunua, jotka ovat kulkeneet mäen yli. Kähö
oli noussut kiven takaa heittääkseen pullon etumaisen
hyökkäysvaunun takaosaan. Mutta silloin oli taempana
tullut vaunu ampunut konekiväärillään sarjan ja Kähö
oli kaatunut. Sama kk. -suihku oli haavoittanut myös
Koivusta. Sen sijaan polttopullot, joita he olivat heitel-
leet vaunuihin, eivät olleetkaan syttyneet, vaikka oli-
vatkin särkyneet vaunun pintaan. Oliko ne sitten hei-
tetty väärään kohtaan vai eikö niillä ollutkaan sellaista
tehoa kuin aina oli puhuttu?

Silloin mielessäni syntyy päätös tuhota vaunu kasa-
panoksella. Mutta kuinka voimakas olisi tuollainen
toista kiloa painava kasapanos eli "paketti", kuten sitä
kutsuttiinT Ehkä räjähdys olisi niin kova, että tuhou-
tuisimme itse ilmanpaineeseen tai kiviaidan raunioihin?
Koivusen mielestä ei noin pienestä panoksesta olisi
meille mitään haittaa.

Otan siis yhden "pakerin", jossa sytyttimenä on mu-
nakäsikranaatti. Ryömin pois ampumakuopasra j^ kyy-
ristyn kiviaidan taakse. Isken kasikranaatin sytyttimen
polveani vasten, jotta se syttyisi. Kohottaudun yli ki-
viaidan ja heitän 'paketin" hyökkäysvaunun telaketju-
jen väliin ja kumarrun alas odottamaan räjähdystä. Sitä
ei kuulu. Kurkistan varovasti kiviaidan yli ja näen "pa-
ketin" hajonneen sekä dynamiittipötkyt hajallaan hyök-
käysvaunun vieressä. Käsikranaatti ei ollutkaan sytty-
nyt. Kiroan mielessäni koko munakäsikranaatit ja otan
uuden 'paketin". Siinä on sytyttimenä varsikäsikranaat-
ri. Se olisi helpompi sytyttää. Nykäys syrytysnappulas-
ta ja jälleen heitto telaketjun ja pyörien väliin. Nopea
hyppäys takaisin ampumakuoppaan, jonne kaikki kyy-

ristymme. Kuuluu luja pamaus. Tuli leimahtaa kiviai-
dan ampuma-aukosta sisään ja ilmanpaine puristaa mei-
tä. "Paketti" on räfähtäoyr.

Kurottaudun katsomaan tulosta. Se riemastuttaa.
Telaketju on poikki ja pyörät kappaleina. Ei sillä tan-
killa ainakaan ilman kunnon remonttia liikuttaisi min-
nekään. Mutta vaunussa on vielä torni tykkeineen ja

konekivääreineen iäljellä. Ja missä kunnossa mahtaa
miehistö olla sen sisällä? Olisivatko he räjähdyksen gö-
kerryttämiä tai haavoittuneita kenries?

Toiset hyökkäysvaunur ovat tällä välin kadonneet
näyttämöltä. Kauempana niitä jyrrää vieläkin ja olihan
kolme tai neljä ajanut puolustusasemien läpi.

Päätän nyt räjäyttää tämän vaunun lopullisesti. On-
nistun vääntämään vaunun takaosassa olevan tuuletus-
aukon suojaksi asetettuja piikkilankoia sen verran sivul-
le, että kasapanos mahtuu sisälle. Noudan sellaisen ja
sytytän. Loikkaan jälleen kiviaidan taakse suojaan. Sa-

massa kuuluu räjähdyskin. Se varmaankin rikkoi aina-
kin vaunun takaosan sisältäpäin.

Nyt alkaa jo ilta hämärtyä. Toiset hyökkäysvaunut-
kin lähestyvät jälleen. Niitä tulee mäkeä ylös useita.
Hämärässä olemme erottavinamme niiden takaosan

päällä vihollisen f alkamiehiä istumassa pistimet pystys-
sä sojottaen. Vaunut kulkevat nyt vänrikki Lehtisen tu-
kikohdan puolelle. Havaitsemme hyvän tilaisuuden
ampua vaunujen takaosassa istuvia vihollisia sivulta
päin ja aurtaa sillä tavoin Lehtistä. Hämärän vuoksi
emme kuitenkaan eroita sivustatulen tehoa. Mutta kun
etäisyyttä on vain muutamia kymmeniä metrejä, niin

,$

Vain osa miehistä pääsi korsuun lämmittelemäån
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Piikkilankaestettä

ehkä sittenkin on osumia tullut. Enenevässä pimeässä
näyttää meistä, että hyökkäysvaunut jättävät jalkamie-
hensä mäelle ja lähtevät hakemaan nirta lisäa. Toiset
vaunuista jddvät sen sijaan varmistamaan ja rukemaan
mäelle tuotua väkeä. Samaan arkaan avaa vihollisrykistö
jälleen tulen. Kranaatit putoavat kuitenkin suurim-
maksi osaksi jonnekin kirkonmäen taakse. Toden nä-
köisesti se on sulkutulta, jonka tarkoituksena on estää

meitä saamasta apuvoimia.
Mutta hämmästyksekseni huomaan, että tukikoh-

taamme ilmestyy uutta väkeä. Miehet ovat erään ke-
vyen osaston joukkue, jonka pataljoonankomentajam-
me epätietoisena kohtalostamme on lähettänyt joko
avuksemme tai valtaamaan takaisin kirkonmäen, mikäli
se olisi ollut vihollisen hallussa. Tilanne on siis todella-
kin näyttänyt uhkaavalta ja epäselvältä pataljoonan ko-
mentopaikan näkökulmasta. Nämä nuoret intomieliset
sotilaat ovat hyökänneet rohkeasti yli mäen piittaamat-
ta räjähtelevistä kranaateista. Kaksi heistä on tällöin
kaatunut.

Ilta pimeni vähitellen yöksi. Vihollishyökkayksen
voimakin tuntui ehtyvän. Uusia vihollisvoimia ei enää

tullut, vaan nekin, jotka oli tuotu hyökkäysvaunujen
avulla mäelle, luikkivat tiehensä. Taistelu oli päättynyt
ja pimeys kattoi maan. Mutta kirkonmäki oli edelleen-
kin hallussamme, joskin olimme kärsineer tappioita.
Paitsi alikersantti Kähöä ja sotamies Tukiaista kaatu-
neina oli ioukkueestani vielä kolme miestä haavoittu-
nut. II joukkue oli menettänyt muutamia miehiä kaa-
tuneina ja haavoittuneina. Kevyellä osastolla oli kaksi
kaatunutta. Komppaniamme muut joukkueet eivät ol-
leet kärsineet tappioita, olihan hyökkäys kohdistunut
yksinomaan I ja II joukkueen tukikohtia vastaan. Vi-
hollisen tämän päivän miehistötappioista ei ollut tietoa.
Mutta se oli menettänyt tähän mennessä kaikkiaan kah-
deksan hyökkäysvaunua. Useimmat niistä olivat saaneet

erilaatuisia vikoja tankkiesteessä ja muualla maastossa
ja tulleet liikuntakyvyttömiksi sekä senvuoksi jätetyiksi
kentälle.

Yön kuluessa saapui pioneereja hävittämään kaikki
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kentälle jääneet hyökkäysvaunut. Ne tuhottiin rdjäyträ-
mällä käyttökelvottomiksi. Eräs vaunuista oli viottu-
neena jäänyt aivan vihollisten tankkiesteeseen räjäyttä-
män aukon viereen. Pioneerien vaunun alle asettama rä-
jähdyspanos heitti vaunun täsmälleen keskelle aukkoa
tukkien sen täydellisesti.

Tukikohdan vahvistukseksi saatiin myös yksi panssa-

rintoriuntatykki vänrikki Honkasen johdolla. Tämä
päätti sijoittaa sen kirkkoon, josta se voi ampua suoraan
maantielle.

Joulukuun 12. påwä kului rauhallisesti. Kirkkojär-
ven toisella puolella näkyi vihollinen liikehtivän vilk-
kaasri. Hieman usvaisesta säästä huolimatta saattoi kii-
karilla eroittaa hevosia rekineen ajelevan teillä. Savua
nousi polttamafia jääneistä rakennuksista. Miehiä käve-
li pihoilla. Jopa kokonaisia osasioja marssi siellä ja tääl-
lä. Kaikista havainnoista oli ilmoitettava puhelimitse
pataljoonan komentajalle. Mitään tykkitulta ei sinne
kuitenkaan annertu maalien edullisuudesta huolimatta.
Arvattavasti ei meikäläisten tykistöllä ollut ammuksia
kuin ainoastaan huutavaan hätään.

Nyt kun kevyt osasto oli tullut joukkueeni vahvis-
tukseksi, oli tukikohdassamme miehitystä jo liikaakin.
Tästä oli seurauksena se, ettei ollut mahdollisuutta
kunnolliseen lepäilyyn tilanteen rauhallisuudesta huoli-
matta. Käytettävissä oleva ainoa asuntokorsu oli tarkoi-
tettu vain puolijoukkueelle. Nyt siinä joutui majaile-
maan paitsi omaa joukkuettani myöskin kevyen osaston
joukkue ja lisäksi konekiväärimiehet sekä vielä patal-
joonan tähystyselin, pst.-tykin miehistö japari ryhmää
oman komppaniamme III ja IV joukkueesta. Lisäksi
muutamia viestimiehiä ja lähettejä. Eli kaiken kaik-
kiaan noin 120 miestä kahdenkymmenen asemesta.

Mahdotonta oli tietysti sijoittaa kaikkia yht'aikaa kor-
suun. Tietysti tarvittiin miehiä jatkuvasti myös tuliase-
missa. Asian tilasta johtuen joutui suurin osa miehistä
oleilemaan ampumahaudoissa, vaikkei siellä näin vah-
vaa miehitystä olisi tarvittukaan. Mielellään pojat tosin
sinne menivätkin "jäähylle", olihan sisällä olo lopulta-
kin epämukavaa tolkuttoman ahtauden vuoksi. Oikeas-
ta lepäämisestä ei voinut olla puhettakaan. Siellä käy-
tiinkin vain lämmittelemässä ja seisaallaan torkkumas-
sa. Tiiviisti toinen toisissaan kiinni seisoen täyttyi kor-
sun vapaa tila nurkkia ja ovia myöten, niin että oven
aukaiseminen tuotti suuria vaikeuksia. Tyytyväisia oli-
vat ne, joiden onnistui päästä makuulavitsoille. Siellä-
kin oli ylälaverilla kyllä liiankin lämmintä, kun taas

alalaverilla pyrki kylmä vaivaamaan Hiekkaa rapisi alas

yläpuolelta'lautojen raoista. Kuitenkin laverit olivat tu-
paren täynnä. Siellä istuttiin toistensa sylissä ja päällä.
Maattiin kyljittäin kuin sillir purkissa. Ja poikittain
jalkojen påälld makasi vielä toisia. Vaihtoon meneviä
miehiä kömpi toisten päällitse, joten helposti voi saada

saappaankoron naamaansa. Mutta kaikesta huolimatta
tarttui uni silmään heti, jos lavitsalle onnistui päästä.

Jotta asiat saataisiin edes jonkinlaiseen järjestykseen, ei



l\)prrltir auttanut muu kuin jakaa koko joukko kolmeen
osrran. Kaksi kolmannesta jourui olemaan aina kahdek-
san runria taisreluhaudoissa sillä aikaa, kun yksi kol-
mannes lepäili korsussa neljä tuntia.

Kylmyys, levon puure ja koetut ankarat elämykset
olivat jännirräneer vielä sotaan tottumartomien miesten
hermot ja kestokyvyn kireälle. Se näkyi jo päältäpäin-
kin. Jotkut istua kyyröttelivät tylsännäköisinä ampu-
mahaudan pohjalla veresrävin ja turvonnein silmin.
Parrat olivat päässeer kasvamaan. Lumipuvuista oli vain
ruskeanharmaita riekaleita enää olkapäillä.

Aseiden kuntokin oli huonontunut peloitravasri.
Verhoamattomissa puolen metrin levyisissä ja paikotel-
len vain metrin syvyisissä ampumahaudoissa oli niirä
perin vaikea suojella haudan seinämistä karisevalca hie-
kalta. Pikakiväärin liikkuvat osar ia kiväärinlukot
osoittautuivat usein peräti vaikeiksi liikutella.

Mutta mieliala kohosi, kun alkoi kierrellä huhu pian
tapahtuvasta vaihdosta.

Iltapuolella alkoi vihollisrykistö jälleen ampua kii-
vaasti kirkonmäkeä. Sen viha kohdistui erikoisesti itse
kirkkoon. Useira ammuksia osuikin siihen ja aivan vie-
reen. Kirkko alkoi palaa. Mutta panssarintorjunratykki
oli siellä. Sen miehisrö syöksyi kiireesri jo ammunnan
alkaessa korsuun suojaan. Nyt, kun kirkko oli sytrl'nyt,
ei enää ollut hyvä lähteä korjaamaan tykkiä rurvaan.

Liekit roihusivat pian korkealle valaisten öisen tie-
noon ja palo näkyi varmaan kauas. Olihan ruo komea
temppeli mäellä, jota laalar aukeat ympäröivät. Nyr
loppui tykkitulikin. Tuntui aivan siltä kuin viholliset
olisivat tähän pyrkineetkin. Me puolustajat emme ol-
Ieet raaskineer emmekä tohrineet kajora ruohon kaunii-
seen kirkkoon. Se olisi tuntunut meistä pyhyyden hä-
päisemiselrä, jumalattomalta teolta.

Mutta tuli levisi urkuihin ja rorniin. Palon aiheutta-
massa ilmavirrassa alkoivar nyr urut äännähdellä ja soi-
da ikaankuin valitraen ihmisren pahuutra. Mykkinä ja

oudoin tuntein katselimme ahnaiden liekkien työtä.
Tuntui , kuin olisimme saaneer viestin jostakin tuon-
puoleisesta elämästä, kuin olisimme siirtyneet ajassa

kauas noitavainojen aikoihin tai Isonvihan vainovalkeil-
le--.

Kun palo alkoi sammua, saapui tukikohtaamme uu-
sia miehiä. Vaihdon hetki oli rullut. Kokoonnuimme
krrkonmäen takarinteelle. Sielrä lähdimme pienissä
ryhmissä yli laajan aukean kohti takana häämöittävää
metsää ia hyvin ansaittua lepoa. tr

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksaa ym. sekä
ep äsäännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia lehden
jakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä
osuitteeseen: PL 820 00003 H:ki 300. Toimitus
(Töötönkatu 35 B) ei niitä käsittele. Puh. 90-
7§0822 tai 790355
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