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Karialan kannas
JOULUKUUSSA kärsimiensä vastoinkäymisten joh-
dosta Neuvostoliiton ylijohto perusti 7. päivänä Karja-
lan kannakselle Luoteisen Rintaman, johon kuului kak-
si armeijaa. Samalla neuvostoliittolaiset ryhtyivät valta-
viin voimien keskityksiin. Joukoille annettiin yksityis-
kohtaiset ohjeet taistelusta suomalaisia vastaan. Neu-
vostojoukkojen sotatoimet Kannaksella keskittyivät
kuukauden aikana suomalaisten uuvutramiseen jatku-
villa tykistön ammunnoilla ja ilmapommituksilla. Suo-
malaiset torjuivat kaikki paikalliset hyökkäykset. Pää-
maiassa tiedettiin tiedustelun perusreella neuvostoiouk-
kojen jatkuva lisääntyminen ja oltiin varmoja pikaisesta
suurhyökkäyksestä.

Laatokan Karjala
Laatokan pohjoispuolella io joulukuussa alkanut IV Ar-
meijakunnan hyökkäys johti alkuvaikeuksien jälkeen
18. päivään mennessä huomattavaan menestykseen.
Suomalaiset saartoivat lukuisiin motteihin 18.D:n,
168.D:n ia 34.PsPr:n. Tämän jälkeen alkoivat kuului-
sat mottitaistelut. Pelastaakseen motitetut joukkonsa
neuvostoliittolaiset hyökkasivät L7 . ia 21. päivinä Ait-
toioella ja Kollaalla, mutta torjuttiin hyökkääjälle suu-
rin tappioin. Neuvostojoukot hyökkäsivät 19. päivänä
Pitkärannan suunnassa uusien hyökkäyksensä useita
kertoja, mutta aina torjuttiin. Mantsinsaarta vastaan

neuvostojoukot hyökkäsivät 25. ia 29. päivinä avatak-
seen yhteyden motteihin. Saaren puolustajat torjuivat
hyokkaajan sille verisin tappioin. Vastoinkäymisten
johdosta Neuvostoliiton ylijohto perusti Laatokan poh-
joispuolelle uuden armeijan ja vapautti siellä hyökän-
neen 8. Armeijan komentajan.

Pohjois-Suomi
Lyötyään joulukuun lopulla neuvostoliittolaisen
163.D:n suomalaisten 9.D aloitti jo 4. päivänä hyök-
käyksen Raatteen tiellä ollutta 44.D:aa vastaan. Kol-
messa päivässä suomalaiset tuhosivat kaaderidivisioonan
ottaen sotasaaliiksi sen kaluston. Suomussalmen suun-
nan taisteluista on armeijankenraali §temenko todennut
pitäessään Moskovassa tilannekarttaa:'Tilanne oli yötä-
kin synkempi". Tapahtunutta seurasivat komentaja-
vaihdokset. Suomussalmen voitot eliminoivat kokonaan
Ouluun kohdistuvan uhan, sillä jo yksistään ajanpuute
esti neuvostojohtoa siirtämästä tänne lisävoimia.

Loistavien voittojensa jälkeen 9.D keskitettiin Kuh-
mon alueelle 26. päivään mennessä. T^ llä se aloitti 29.
päivänä hyökkäyksensä 54.D:n lyömiseksi.

Lapin Ryhmä aloitti 4. päivdnä hyökkäyksen Joutsi-
järvellä. Uusittuna koukkaushyökkäyksenä se iohti kui-
tenkin vasta tulokseen pakottaen 20. päivänä neuvosto-
joukot vetäytymään Märkäjarvelle, jonne rintama jäh-



merryi lopullisesti.
Maasotatoimien osalta voitiin tammikuun lopulla

katsella verratrain luottavaisesti tulevaisuureen, vaikka
suurhyökkäys olikin alkamassa. Päämajassa oletettiin,
että 9.D saadaan pian irti myös Kuhmon suunnasta.

Sotatoimet merialueilla
Ankara talvi keskeytti jo tammikuun puoliväliin men-
nessä varsinaiset sotatoimet. Neuvostoliittolaisia aluk-
sia ei enää esiintynyt suomalaisten kauppa-alusten rei-
teillä. Sitävastoin Itämeren laivaston ilmavoimien ko-
neet hyökkäilivät aluksia vasraan ja pommittivat Koi-
viston, Järisevän, Kaarnajoen ja Mantsin linnakkeita.

Ilmasotatoimet
Neuvostoliiton ilmavoimien toiminta kiihtyi merkittä-
västi tammikuun aikana kohdistuen voimakkaana asu-
tuskeskuksiin. Neuvostokoneet pommittivat 5. päivänä
useita kotialueiden kohteita. Erittäin tuhoisan pommi-
tuksen kohteeksi joutui tuona päivänå pådmajan sijoi-
tuspaikka, Mikkeli, jossa useat henkilöt saivat surman-
sa ja paljon taloja paloi. Sammutustöitä vaikeutti vesi-
johtoien katkeaminen. Pommitukset jatkuivat erittäin
voimakkaina 12.-15. päivinä. Neuvostokoneiden toi-
minta ulottui Vaasaan, Kajaaniin ia Ivaloon saakka. So-
tatoimialueella joutui Summa voimakkaiden pommi-
tusten kohteeksi. Suomalaisten arvioiden mukaan neu-
vostokoneet tekivät lähes 7000 lentoa pääosan kohdis-
tuessa kotialueelle

Pohjois-Suomeen saatiin 12. päivänä ruotsalainen
lento-osasto, johon kuului 12 håvittdjää ja 4 tiedusrelu-
konetta. Tällä oli merkittävä vaikutus Pohjois-Suomen
ilmasuojaukselle. Suomalaiset pommituskoneet osallis-
tuivat tammikuussa Laatokan pohjoispuolella motti-
taisteluihin pommittamalla uskomattoman sitkeästi
puolustautuvia motteja. Hävittäjätorjunnan painopiste
oli Kannaksella. Suomalaiset pudotrivat tammikuun ai-
kana 158 neuvostokonerta, joista hävittäjät ampuivat
alas 17 . Ilmatorjuntatykistömme vahventui jatkuvasti.
Sitä osoittavat myös pudotusluvut.

Siviiliväestö kärsi huomattavia menetyksiä, murra
totaalinen sota ei heikentänyt kansamme taisrelutahroa.
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OLEN kertonut jo aikaisemmin, ertä ensimmäinen
hyökkäyspäivä meidän porukkamme kohdalla oli men-
nyt onnellisesti ia Jumala oli ollut kanssamme.

Toisena päivänä ei enää ollut hurraamista. Kolman-
tena päivänä saimme tiedon, että vikapartiomme oli
joutunut keskitykseen linjankorjausmatkalla. Ålikers
Antero Väisänen, joka oli tulipatterista lähetetty tulen-
johtueemme avuksi ja meidän puhelinmiehemme Aape-
li Rönkkö olivat todennäköisesci saaneet "pikaisen kut-
sun". Vääpelin vakanssia hoitava kers Kyösti Tuulio sai
poistaa Aapeli Rönkön naimaloma-anomuksen pois lo-
ma-anomusten pinkasta.

Kolmas mies Marttinen (?) oli sentään säilynyt eikä
hänessä kuulemma näkyviä haavoja ollut, mutta jonkin
aikaa hänkin oli taistelukyvytön, kuten termi kuului.

Kolmannen päivän aamunsarastuksen mukana tuli
myös vänr Väänänen pienen porukkansa kanssa ja yhtyi
meihin, joten vahvuutemme lisääntyi jonkin verran.
Siirryimme parisataa metriä eteenpäin, jalkaväen hal-
tuunsa ottamiin vihollisten entisiin asemiin. Etumaas-
tossa olevat vihollisen asemat paljastuivat sieltä täältä
kuuluvista kiväärin laukauksista. Nämä olivat tarkka-
ampujien' varoituslaukauksia".

Vanhempana tulenjohtajana vänr Väänänen suoritti
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nyt hakuammunnan. Se olikin tarkkaa hommaa, sillä
nyt tuli ammunta etuvasemmalta, joten tulenjohtaja
joutui ampumaan melkein päin itseään. Kun viimeinen
laukaus oli saapunut ja Vänänen ilmoitti pst:n upsee-
rille, että nyt se on hyvä, sanoi paikalle juuri saapunut
patterinpällikkö, luutn Malmivuo, että laitetaan sen
nimeksi'Malmi".

Jv-komppanianpäällikkö (muistaakseni Airaksinen)
sai räjähtävän kiväärinkuulan sirpaleen käsivarteensa,
mutta se sidottiin, eikä hän vielä ainakaan tässä vaihees-
sa "poistunut riveistä".

Jalkaväelle annettiin kehoitus vetäyryä salaa taakse-
päin keskiryksen ajaksi. Tiimä oli varotoimenpide ja tu-
lenjohtue siirtyi myös satakunta metriä taaksepäin. Ku-
ten tavallista, minä siirtelin puhelinta ja otin yhteydet.

Väänänen antoi tulikomennot keskitystä varten ja
ensimmäinen ryhmä saapui. Samassa syntyi pieni rähinä
edessäpäin ja aiheutti hermoilua. Mielessäni kuvittelin
rähinän seuraavasti: Vaikka vetäytymisemme oli tarkoi-
tettu salaiseksi, niin vihollisen tähystäjät olivat sen var-
maan huomanneet. Muutamat rohkeat miehet olivat
lähteneet tiedustelemaan mitä se merkitsi. Samassa tuli
ryhmä raskaita kranaatteja ja tiedustelijat syöksyivät
suojaan meidän iättämiin asemiin. Näihin monttuihin

oli kuitenkin jäänyt muutamia lääkintämiehiä. Ehkä he
eivät olleet saaneet märäystä tai eivät olleet sitä totel-
leet. Eiväthän he sopineet riitelemättä vihollisen kanssa
samoihin monttuihin ja siinä sitten tuli äkkirähinä ja
tappelu. Kohta kannettiin vertavuotavaa lääkintäker-
santtia, iossa sanottiin olevan peräti kuusi pistimen
haavaa. Pian tiedusteluporukka oli kuitenkin tuhottu ja
yksi mies saatu vangiksi. Liiäkintäkersantin menetys
tuotti jalkaväen pojille katkeraa kiukkua, joka nä§i
heti alkavassa hytikkayksessä. Kun kuului taas tuo turtu
"eteenpäin", oli lähdössä eri vauhti ja rutiini kuin edel-
listen päivien hyökkäyksissä. Vihollinen irrottautui no-
peasti, aloitti vetäytymisen ja jalkaväkemme rynnisti
perässä niin nopeasri, että tapsinvetäjillämme oli tosi
työ pysyä perässä. Tykistömme siirsi tultaan ja näin
pehmittämällä vihollista avusti jalkaväen hyökkäystä.
Nopean hyökkZiyksen ansiota oli se, että toisten veräy-

rymistä tulituksellaan suojaamaan jäneet eivät ehtineet
ajoissa vetäytyä pois ja heidän oli pakko antautua van-
giksi. Eräs mies, joka osasi ainakin jonkin verran naa-
purin kieltä, puhutteti vangiksi antautunutta. Ohuella
kepilla saapasvarteensa räiskien saapui paikalle patal joo-
nan komentaja, majuri Kumlin. "Kysykaä vangilta
missä niiden asemat ovar ja paljonko siellä on miehirys-
tä. Jos ei sano, saa kuulan kalloonsa," sanokaa niin. Jv-
mies ei ehtinyt kuitenkaan sorvata lauseita vieraalle
kielelle, kun vanki pisti kädessän olevan lapun majuri
Kumlinille. Tämä vilkaisi lappua ja sanoi'viekdä pois!"
ja niin ärhäkkäästi aloitettu kuulustelu loppui siihen.
Minäkin olin nähnyt noita lappuja. Ne olivat lentä-
jiemme pudottamia lehtolehtisiä, joiden toisella puolel-
la oli suomenkielinen teksti, joka kehotti kohtelemaan
kaikella inhimillisyydellä lapunesittäjää.

Toisella puolella oli venäjänkielinen teksti, joka var-
maan kehoitti pelkriamättä antautumaan. Vastaavanlai-
sia lappuja olivat myös vihollisen lehtäjät pudottaneet.
Tekstit tietysti vain olivat päinvastaisessa järjestyksessä.

Jaljestä päin me laskimme leikkiä: Kumlin oli kuin
nuorisoseuran talon ovimies, joka tarkastaa ovilippuja ja
kun naapurin piletti oli kunnossa, niin mikäpäs siinä
kun sisän vain.

Myös eräs virolainen joutui vangiksi. Hän oli var-
maan kadottanut sotilaslakkinsa, koska hänellä oli pääs-

sään sellainen pitkäkarvainen talvilakki, jollaisia nakee

siperialaisissa kuvissa.

Meidän tapsimme vähenivät arveluttavasti. Olisi tie-
tysti voitu kutsua pst:n puhelinmiehiä tuomaan lisätap-
seja, mutta kun pataljoonan viestimiehillä oli sama pu-
la, sovittiin, että he lainaavat jäljelläolevat tapsinsa
meille ja pataljoonankomentaja käyttää, jos tarvitsee,
meidän yhteyttämme.

Näin me etenimme Matkalammin ohi lähestyen pä-
tietä. Matkalammin rannalla oli jännökset vihollisen
töpinästä. Erästä risukodasta evakoin suoloia ja ja pie-
niä perunanmukuloita 

- sen kesäisiä, vaan pakillisen.
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Kiireesti sulloin ne tyhjänä ammottavaan leipälaukkuu-
ni.

Ja sitten vihdoin saavuimme Rukajärvenkylän poh-
joispuolitse Kotskamaan johtavalle pätielle. Tienvar-
teen teimme pikku nuotioita, keitimme korviketta ja
jaoimme vielä jonkun laukusta löyryvät limput. Minä
keitin löytämäni perunanmukulat, suolojen kanssa ne
soimme ja hyviä olivat.

Tdällii patterinpäällikkö, tulenjohtajat ja tulenjoh-
tueen muut, paitsi puhelinryhmän, miehet lähtivät
maantietä myöten tulipatteriin. Puhelinryhmän piti
lähteä kelaamaan tapseja pois. Välitöpinään oli jo kasky
annettu teltan purkamisesta ja siellä olevien siirtymises-
tä tulipatteriin. Hevosmies Fabian Granqvist oli saanut
kaskyn ajaa tyhjänä Rukavaaraan keräämän tapsikela-
kuormaa. Jotenkin on käynyt niin, että koko hyökkäys-
vaiheen ajaka ei minulla ole selvä kuvaa ryhmämme
johtajan, alikersantti H:n toimista. Hän oli nuori ener-
ginen mies, touhusi, ja antoi kaskyja. Minut hän mää-
räsi odottamaan hevosmiestä ja sitten tulemaan hevos-
miehen kanssa niin pitkalle kuin Matkalammin tietä
tarvitsee, hakemaan keloja. Komennus oli minulle mie-
luinen, vaikka vähän hävettikin, kun jouduin "pinnaa-
maan" raskaimman homman, ryhmä nimittäin lähti he-
ti kelaamaan tapseja. ?iydet kelat he jättäisivät tien
varteen, josta ne korjattaisiin hevosen rattaille. Rattaat
olivat noita tavallisia maalaistalojen puurattaisia sonta-
kärryjä.

Ilta alkoi jo hämärtyä ja hämärän mukana tuli sade.
Rukavaaran tasainen kangas oli jo liekkimerenä jv-
miesten tekemistä nuotioista. Kelopuista ei ollut puu-
tetta. Jalkaväenkin teltat olivat jossain takanapäin ja
nyt lepotuokion tullen koetettiin piåriätä nuotioilla.
Jonkun nuotion ärellä minäkin lämmittelin hevos-
miestä odottaessani ja säälittelin toisia, jotka pimeässä,
sateessa ja märässä metsässä kelasivat tapseja. Kolmen
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levottoman päivän ja valvotun yön jälkeen se oli rankka
homma.

Me ajoimme Granqvistin kanssa Matkalammin tietä
niin pitkale, että tavoitimme sen paikan missä olimme
hyökänneet Rukkavaaran harjanteen yli Matkalammin
tielle. Siitä käanryivät tapsimme kohti korpea ja Junk-
kerinkangasta yli syyssateiden pehmittämän Velkasuon.
Lääkintämiehet olivat jo huoltaneet omat kaatuneemme
pois, mutta kaikkia vihollisen kaatuneita ei oltu vielä
keritty hautaamaan, joten Granqvistille olisi kyllä seu-
raa ollut, vaikka minä olisinkin lähtenyt ryhmäämme
vastaan. Se ei kuitenkaan näyttänyt vastaavan tarkoitus-
taan, joten odottelimme siinä yhdessä.

Jonkun ajan kuluttua ryhmämme saapuikin raskai-
nen kantamuksineen, märkänä ja väsyneenä. .Lastasim-

me kelat kuormaan ja niin läksi pieni väsynyt joukko
kelakuormaa kiskovan hevosen perässä jälleen kohti
maantietä. Kun meillä oli käsky saapua tulipatteriin,
kysyi ryhmänjohtaja, että kuinkahan pitkä matka täältä
on tulipatteriin. Koska matkamme kulki "mutkan
kautta suoraan", arvioin sen olevan vajaat 10 kilomet-
riä. Silloin alikers sanoi, että hän ei jaksa enää ja että
hän jää metsään lepäämään, lisäten että kyllä Jumala
hänestä huolen pitää. "Kaartilainen" Vilho lJmanen sa-

noi silloin: "Et sinä mihinkään iää. Ei tämä sen kum-
mempaa ole kuin siirtää vaan toista toisen eteen, niin
kyllä se siitä sujuu."

Saavuimme jälleen maantielle, jolloin tapasimme
erään upseerin, taisi olla luutn Piirto, ioka sanoi, että
patterimme on tulossa aivan lähellä, joten ei meidän
kannata lähteä sitä etsimään. Pian se saapuikin, keulas-
sa luutn Malmivuo ratsastaen. Pyysin häneltä, että sai-
simme ottaa kuormamme ja laittaa teltan siihen kan-
kaalle, koska olimme niin märkiä ja väsyneitä. T2ihän ei
Malmivuo kuitenkaan suostunut, vaan käski meidän
liittyä rivistijön. Niin sitten jatkoimme marssia Ruka-
suolle. Mukanamme hyökännyt jalkaväki majaili edel-
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Vallattuja vihollisen asemia Flukavaaralla

leen kankaalla ja uusi porukka eteni Rukasuolla kohti
Rukajärven kylää. Rukasuon leveys oli verrattain uuden
tuntuisen tien kohdalla useita kilometrejä.

Sitten tuli edestä tieto, joka viimein sai seuraavanlai-
sen muodon: "Jalkaväki ihmettelee, että mikä kiire se

nyt tykistölle tuli. Ättaa toki meisrä edelle menkö.
Meillä on tarkoitus oll ensin kylässä." No, mikäs siinä.
Tykit "sojoon", taaksepäin!

Matkasimme jonkinmatkaa taaksepäin. Tienvarressa
oli vähän kuivenpi kohta, sellainen suonsaareke ja siitä
oli otettu soraa luultavasti tien tekoon. Tähän hyvin
matalaan sorahautaan sitten pystytimme telttamme.

Saimme tulen kaminaan, ripustelimme vaatteitamme
kuivamaan ja pian olimme ilman vartiomiestä ja ilman
kipinävartiota unten hellässä huomassa.

Jonkun ajan kuluttua heräsin viluun. Tuli oli sam-
munut kaminassa ja aamyö oli viileä. Menin ulos. Oli jo
valoisampaa ja oli helpompi löytää puita, vaikka niistä
ei pulaa kyllä ollut, teryasta ja kelomäntyä löytyi kyllä.
Sain sylyksen pilkottua ja laitoin tulen kaminaan. Sii-
hen kertyi muitakin vilusta hytiseviä. Kun taas tuli
Iämmin, niin uni voitti. Ja niin ruli ehtoo ja niin tuli
aamu la taas uusl palva, !

Raskas kenttähaupitsipatteri pehmitää yöllä Rukavaaran maastoa
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EINO LEHTOLA

fnÄÄNÄ pimeänä syyskuun iltana v. 1942 oli auroko-
Ionna matkalla Hyrynsalmelta Uhtuan suunnalle muka-
naan joukko nuoria sotilaspoikia, jotka oli lähetetty
koulutuskeskuksesta kohti todellisia tulilinioja. Joi-
denkin poikien ilmeissä havaitsi eräänlaista vakavuutta.
Se kai johtui jännityksestä, sillä oltiinhan menossa "sa-

vottaan", jollaista ei aikaisemmin oltu koettu. Toiset
taas lauloivat ja riehakoivat, puhelivat vitsejä jne. Lau-
lumiehiä olivat tietenkin pääasiassa ne, jotka olivat jos-

tain onnistuneet saamaan pullon väkeviä.
Matka oli sujunut onnellisesti ja aamun sarastaessa

olimme saapuneet paikkaan, jossa meidät täydennys-
miehinä jaettiin eri yksikköihin. Itse jouduin JR 11:n
6. komppaniaan. Komppania oli alkujaan oltu muodos-
tettu ristijärveläisistä ja oli heitä siinä vieläkin, mutta
kovin olivat rivit harventuneet ja täydennystä kaivat-
tiin. Se oli paikka, josta olin aikaisemmin laulussakin
kuullut: "Kis-kis kukkulat, on siellä munat sekä mak-
karat jne". Ja siellähän Kis-kis järven rannalla nuo tuon
nimiset kukkulat todella olivatkin.

Ensimmäinen yö vietettiin noin kilometrin päässä

etulinjasta sijaitsevassa ns. lepokorsussa. Oudoltahan se

aluksi tuntui meistä 19-vuotiaista sotilaista kun työn-
nyimme ahtaisiin maakuoppiin, jotka muodostivat siel-
lä majapaikat. Muistan miten ensimmäisenä yönä herä-
sin nähtyäni kai jotain painajaisunta. Heräsin siihen,
että karjuin: "Oksat pois niin kuin suutarin joulukuu-
sesta. Ja myös siihen, että vieressäni maannut Taskilan
Olavi alkoi nauraa ja kysyi luulenko minä olevani met-
sätöissä.
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Jossain korsun lähettyvillä oli suuri kranaatin kuoppa
täynnä vettä. 'Vanhat" kehottivat meitä noutamaan sitä
ja kohta oli koko kamiinan päällys ahdettu täyteen
kenttäpakkeja, oli näet saatava aamureet. Kun vesi oli
kuumentunut kaadettiin sen sekaan eräänlaista "isku-
nuorisoa", jonkinlaista korviketeetä. Nimensä se oli
saanut Iskunuoriso-järjestöstä, jotka näitä kasveja keräi-
livät. Mitä ne lienevät olleet, sitä en riedä, mutta kyllä
tuo korviketee ainakin nälkäisenä h1vältä maistui. Kun
sitten aamulla saapui korsuumme nuori vänrikki, joka
ilmoitti olevansa joukkueemme johtaja oli sekin asia

poissa päiväjärjestyksestä. Meistä nuorista miehistä
muodostettiin oma joukkue, vain ryhmänjohtajat olivat
vanhempaa ikäluokkaa. Nuori vänrikkimme toivotti
meidät tervetulleiksi joukkueeseensa ja illan hämärtyes-
sä olikin sitten lähdettävä etulinjaan, että siellä vartio-
vuorossa ollut joukkue pääsisi lepäämään. Ryhmänjoh-
tajat anroivat neuvoja ja ohjeita sekä varoittivat meitä
liiallisesta uhkarohkeudesta. He terottivat mieliimme,
että naapurillakin ovat aseet ja se tähtää melko tarkasti
ja useimmiten kohdalleen. Tästä saimmekin esimakua
jo menomatkalla kun vastaan tuotiin paareilla kantaen
miestä, jonka vihollisen tarkka-ampuja oli nitistänyt
ampumahautaan. Mies makasi siinä taistelunsa päättä-
neenä, yksi monista kaikkensa antaneista. Jos kohta
mies ei ollut vielä ehtinyt tulla tutuksi tuntui silloin,
kuten monesti myöhemminkin, kuin joku perheen jäse-

nistä olisi mennyt pois. Olihan hän sentään oman ar-
meijamme sotilas ja aseveljemme.

Saavuimme "Etukukkula"-nimiselle vartiopaikallem -
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me. Ryhmänjohrajamme osoitti meille rulevaa asun-
roamme ja kehotti meitä käymään taloksi. Veimme sin-
ne reput sekä muut tavaramme mitä joillakin sattui ole-
maan mukana. Eihän tämä uusi asuinpaikkamme mi-
kään loisrohotelli ollut. Siviilissä, maaseudulla niitä
kutsuttiin perunakuopiksi. Erotuksena oli vain se, että
katto oli tehty paksuista ja lujista hirsistä sekä että si-
sällä oli lämpöä antamassa telttakamiina. Tutkimme
kattoa tarkemmin. Hirsikerroksia oli useita ristikolle
ladottuna ja päd.llä oli kaiken lisäksi kiviä sekä maata.
Kyllä tuollaisen piti varmuudella kestää ainakin pie-
nemmät kranaatit. Tarkastuksen jälkeen runsimme it-
semme kohtalaiser turvallisiksi.

Ensimmäisellä vartiovuorolla oli jokaisella meikäläi-
sellä parinaan joku vanhempi mies. Tämä osoitti vihol-
lisen pääasiallisimmat ampumasuunnat, neuvoi tähys-
rämään periskoopilla jne. Koska vihollisasemat olivat
tällä kertaa verraren lähellä oli selvää, ertei päätä sopi-
nut nostaa ainakaan liiaksi. Oli viisainta pitää se piilos-
sa ja seurata tilannetta periskoopin avulla. Jo seuraavana
päivänä alkoi kuulua kovaäänistä venäläisten propagan-
daa, jossa soiteltiin äänilevyjå ja välillä huudettiin:
"Menkaa te, pikkulapset äitienne helmaan rai tulkaa
tänne!" Musiikin jälkeen oli sitten tavallista, että heitti-
met ja tykistö jauhoivat sellaista musiikkia josta kaikki
kauneus oli kaukana. Näin kuluivat kuukauder i" po-
rukkamme oli miltei kokonaisuudessaan säilynyt ehjin
nahoin. Näin tuli jouluaatto.

Olimme aattona sattumoisin samassa lepokorsussa,
jossa olimme ensimmäisen yömme viertäneet. Korsun
nurkkaan oli hankittu jopa pieni joulukuusikin. Kynt-
tilöitä siinä ei tosin ollut, mutta joirakin paperisuika-
leita oli tehty koristeiksi. Joku hyräili joululaulun ta-
paista, toinen aukoi kotoa saamaansa pakettia uteliaiden
ympäröimänä. Useinhan sattui niin, ertä paketista löy-
tyi jotain kaverillekin tarjottavaa. Tuntui kuin naapuri-
kin olisi juhlinut joulua, sillä kaikkialla oli hiljaista.
Vain joku yksinäinen laukaus kajahti silloin tällöin ja

jokunen valoraketti kohosi ilmaan puolin ja toisin. Tä-
mä lienee kuitenkin ollut tyyntä myrskyn edellä, sillä
joulu- tai tapaninpäivän iltana saapui korsullemme lä-
hetti etulin jasta ja sanoi: "Nyt pojat äkkiä liikkeelle tai
olemme pian motissa".

Minuurti ei ole pitkä aika, mutta tuskin meiltä sa-

nottavasti enemmän kului kun olimme jo nokatusten
venäläisren kanssa. Nämä olivat lähteneet saarrosta-

maan meitä saadakseen asemamme motitetuksi. Ankara
tykistökeskitys tuki yritystä kun lähdimme vastaiskuun
ja yhtäkkiä yksi viholliskranaatti tuli aivan lähellemme.
Luonnollisesti jokainen suojautui lumihankeen. En
osannur aiadla mitään erikoista tapahtuneen, koska

Joulunviettoa korsussa

Lujaa hirsikorsua rakennetaan



olimme kaikki rähmällämme lumessa. Kuulin sentään
jonkun huutavan lääkintämiestä ja katsoessani näin
kuinka joukkueemme johtajaa, vänrikki Lintulaa nos-
tettiin ahkioon ja lähdettiin kuljettamaan pois. Tuntui
haikealta kun tuon nuoren, iloisen vänrikkimme elä-
män taival sammui pian, että emme ehtineet olla yh-
dessä kuin kolme kuukautta. Olen myöhemmin nähnyt
hänen nimensä Oulun sankarihautarivistössä. Jälkeen-
päin ajatellessa herää kysymys miksi niin monen toverin
elamä oli määrätty päättymään siellä jossakin, mutta
sellaistahan on sora, jota varmaankaan kukaan ei enää
toivoisi.

Vastahyökkäyksemme jatkuessa tunsin yhtäkkiä voi-
makkaan humahduksen. Se oli suuren tykin ammus, jo-
ka putosi viereeni noin puolen metrin päähän. Kuinka
nopeasti tarpeen tullen toimivarkaan ihmisaivor! Ehdin
siinä vain ajatella, että nyt tuli minun vuoroni, mutta
elämäni päättymistä ei vielä ollut määrätty eikä kuole-
ma näin ollen minusta välittänyt. Tuntui kuin olisin
herännyt jostain kauhulamaannuksesta. Kaikki paikat
tuntuivat kuitenkin olevan ehyinä, jalat ja kädet totte-
livat ja kaikki tämä siksi, ettei viereeni tullut ammus
ollut räjähtänyt, se oli jäänyt suutariksi. Vaistomaisesti
aloin ryömiä pois kranaarin lähettyviltä ja vasrahyök-
käyksemme jatkui.

Oma tykistömme ja kranaatinheittimemme alkoivat
myös toimia ja vihollisen oli vetäydyttävä pois melkoi-
sia miehistötappioita kärsineenä. Kun katselimme siinä
kaatuneita venäläisiä, joita näimme ensimmäistä kerraa
ja vaikka he olivatkin vihollisiamme, jotka uhkasivar
orjuuttaa maamme, tuli mieleeni sodan mielettömyys.
Kenties useita kymmeniä kaatuneita katsellessani tuli
mieleen, että kuinkahan moni orpolapsi tuostakin jou-
kosta isäänsä odottelee kotiin palaavaksi. Ehkäpä noi-
den orpojen mielessä vieläkin elää muistikuva siitä mi-
ten isä heitä polvellaan keinutteli, nyt sitä ei enää kos-
kaan tapahtuisi. Siinä kulkiessamme ja katsellessamme
emme kuitenkaan osanneet aavistaakaan, että yksi nois-
ta makaavista ruumiista olikin elava ihminen. Hän ei
kuitenkaan rohjennut ilmaista itseään eikä myöskään
ampua meitä. Vasta seuraavana aamuna hän oli ilmesty-
nyt vartiomiestemme eteen kädet ylhäällä ja aseettoma-
na. Tämä vangiksi antaurunut oli kertonut pudonneen-
sa pimeässä järven jäälle ilmestyneeseen, kranaatin te-
kemään avantoon ja sitten kylmän kylvyn kangistamana
jääneensä jälkeen omista joukoistaan. Tämän todet-
tuaan oli hän päättänyt antautua vangiksi, jos kohta hän
oli tietoinen siitä, mitä tämä merkitsisi hänen omaisil-
leen ja sukulaisilleen, jopa tuttavilleenkin.

Jälkeenpäin jouduin useihinkin ja tätå ankarampiin
taisteluihin, mutta kerron ylläolevan siinä mielessä mi-
tä 19-vuotias nuorukainen ensimmäisestä viholliskoske-
tuksesta muistaa.
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\hnkih pelostus
RAINER TURPEINEN

TATVISOTA oli aikaa, jolloin esimerkiksi Ilomantsin
suunnalla taistellessa kamppailtiin aseiden ia miesten
puutteen takia mitä epäedullisimmassa olosuhteissa.
Puhumattakaan hirveistä pakkasista, jotka pitkällä lin-
jalla koettelivat lisää JR 9:n sotureiden sisua. Joukko-
osasto oli koottu paikkakunnan, Pohjois-Karjalan
omista miehistä, jotka siis puolustivat kotiseutuaan ja
yhden tykin turvin, jota siirrettiin vuoroin Oinassal-
men ja Kallioniemen puolustuslinjoille. Kerron eräästä

tapauksesta, jolloin suomalaiset joutuivat peräänty-
mään mainittujen linjojen taakse ja kuinka eräs ilo-
mantsilainen sotamies H puolusti kotiseutuaan.

Möhkön suuntaan sijoitetut joukot joutuivat vai-
keaan asemaan vihollisen painostuksen alaisena, liekö
ainut kolmentuumainen ollut silloin sattumalta Kallio-
niemessä ia mottiin jäämisen vaara oli olemassa, joten
rykmentin komentaja antoi vetäyrymiskäskyn Oinassal-
men sillan ereläpuolelle.

Sotamies H lähetettiin viemään viestiä Möhkössä
olevalle ryhmälle, joka asui viestinviejän hyvin tunte-
man muurari P:n talossa. Kun hän hiihtäen saapui lä-
helle taloa, oli siellä jo käynnissä kiivas laukausten
vaihto. Suomalaiset vetäytyivät pois ja sotamies H,
hiihdettyään suoraan metsien poikki tavoitteeseensa

llomantsr-Ornaansalm r -Kallioniemi



joutui pussiin ja yritti lähteä kiireen vilkkaa omaa la-
tuaan takaisin. Mutta vihollinen oli jo silläkin suunnal-
la. Oli hämärää ja hän ajatteli odortaa pimeää lähellä
olevassa lantalassa. Vihollinen kävi tarkastamassa kaik-
ki rakennukset ja silloin ei aurtanut muu kuin painau-
tua tiiviisri tuoksuvien lantakasoien väliin. Kun tuli pi-
meä, lähti hän hiihtelemään kohti omia. Hän tunsi hy-
vin maisemat ia onnisrui pääsemään ohi linjojen ja

suuntasi matkansa kohri erästä kalasaunaa, jossa hän
aiatteli vilkaista oliko siellä mitään syötävää. Matkaa oli
vielä omiin linjoihin reilut 10 km. Löytyihän sieltä.
Nalkainen mies söi itsensä kylläiseksi ja ajatteli vähän
levähtää. H nukahti ja oli seuraava päivä kun hän herä-
si.

On arvattavaa, etiå tilanne ei miellyttänyt häntä ol-
lenkaan. Kuinka hän selviäisi päivän valossa omien luo
Oinassalmen linjalle, jonka han arveli pitävän kovem-
matkin rynräykset.

Mutta siihenkään ei passannut jaddd ja niin hän
suuntasi matkansa kohti omia.

Päästyään muuraman sarametriä putkahri yhtäkkiä
eteen kymmenpäinen vihollispartio ja siinä ei aurtanur
muu kuin nostaa käder ylös. Pari naapuria survaisi pis-
timillä läpi lumipuvun ja aseet sekä lumipuku revittiin
pois. Side silmille ja lähdertiin viemään kohti tuntema-
tonta. Venäläisten esikunnassa oli suomea puhuva mies,
joka alkoi kuulustella sotamies H;ta ia toimi samalla
tulkkina. Kysyttiin ensimmäiseksi oletko suojeluskun-
ralainen, en! Oletko herra 

- 
enl Näyttäkää käsiänne!

Joo - 
t1,ömieshän tämä on. Saar elää. jos viet poruk-

kamme suomalaisten selän raa! Jopa joutui mies pahaan
Oinaansalmi

pulaan. Kuinka hän voisi tapat:aa veljensä, sotatoverin-
sa ia ldttää kotitanrereensa tallattavaksi. 

- 
Ei mitcn-

kään! Tapattaa itsensä. Se on parempi. Mutta jos samal-
la menisi vielä joku vihollinen, ei hänenkään kohdal-
raan taistelu olisi ollut turha.

Sotamies H lupasi viedä porukan suomalaisten selän

raa. Karrta levitettiin nenän eteen ja käskettiin osoittaa
reitti..Sehän oli helppo paikkakuntalaisen tehdä. Vähän
epäiltiin aukean järven selkää, mutta kovan vakuutuk-
sen jälkeen uskottiin että siellä ei ole yhtään suomalais-
ta.

Aamuhämärissä lähti vihollisioukko, käsittäen n.
200 miestä kävellen uivaltamaan kohti viimeistä mat-
kaansa. Järven Jåällä, jossa ei ollut paljon lunta, hajaan-
tui vihollisjoukko kuin karjalauma. Sotamies H johdat-
teli joukkoa kohri kahden saaren väliin tuntien mene-
vänsä kohti varmaa kuolemaa. Molemmissa saarissa oli-
vat konekiväärit. Kun vartiomies ampui ensimmäisen
laukauksen, hyppäsi sotamies H kuin salama iuoksuun
ryrkäten molemmilla sivuillaan kävelleet upseerit ku-
moon. Upseereilla olivat pistoolit kotelossa ja sotamie-
hillä aseet selässä. Sotamies H sai viidenkymmenen
metrin etumatkan, kun upseerit alkoivat ampua pistoo-
leillaan. Hän juoksi tehden mutkia ja riisui juostessaan

manttelin pois. Samassa alkoivat konekiväärit rätistä ja
häntä kohden ei rullut enää yhtään laukausta. Yajaan
puolen tunnin kuluttua oli kaikki ohi.

Ei mennyt oma henki, eikä toverienkaan, ainoastaan
parisaraa naapuria jäi hangelle. Tosin varpaat jouduttiin
leikkaamaan paleltumisen takia, mutta saihan niillä ia-
loilla kuitenkin juosta kunnolla. :
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KUJANHIIHTOA §UOIU
TAUNO J. NÄRHI

TAMAN tarinan nimenä olisi tietenkin kujanjuoksua,

ios tapahtuma olisi sattunut kesän aikana) vaan kun se

iso "talvisavotta" oli käynnissä näin kylmänä aikana,
luntakin oli metri, paikoin puolitoistakin, lienee tuo
ylläoleva otsikko paremmin paikkansa pirävä. Asiaan
siis!

Venäläinen 163. Divisioona oli kärsinyt jo tappionsa
ryhmä "Suden" ansiosta, jota komensi evluutn Paavo
Susitaival, erinomainen ihmistuntija, ja järkkymätön,
mutta silti inhimillinen ja esikuvallinen sekä alaistensa
keskuudessa erittäin pidetty vanha sotilas 

- 
niin, ve-

näläiset olivat siis kärsineet jo musertavan tappion Alas-
salmen ja Kiantaniemen maastoissa ja vetäytyneet itään
päin asettuen puolustukseen Juntusrannan - Tormuan

- 
[{ss52n kylien korkeudelle, siis muutamia kilomet-

rejä rajan länsipuolelle. Säännöllistä linjaa vihollisella
oli ainoastaan Juntusrannan kylän kohdalla, jossa jon-
kinlainen vanha polkutie nyt vihollisen sotavoimien
vilkkaasti liikennöitynä huoltotienä oli muodostunut ja

levinnyt täysin nykyaikaiseksi leveäksi maantieksi auro -

jen, rykkien ja tankkien polkemana ja tasaamana. Ve-
näläiset partioivat verrattain vilkkaasti sivusrojaan, ete-

Kiantajärvi-Juntusranta-Ruhtinaansalm i

lässä Rasilanvaaran taloryhmään, poh.joisessa Tormuan,
jopa Hossan korkeudelle saakka.

Omat joukkomme, em. "Suden" ryhmään kuuluva
pataljoona Er.P 16, olivat edenneet tapansa mukaan
korpien poikki Mustovaara-Hyökyvaaran kohdilta Saa-

rikylään ja edelleen - Juntusrantaan, aserruen asemiin
Mustallejoelle, josta niinikään partioivat samaisen Tor-
muan ja Hossan kylien suuntiin. Olipa sissiosasto Pessi
(kansakoulun op. kapt Kauko Pessi) muutamia vuoro-
kausia asustanutkin sekä etelässä Kiantajärven cakana
sijaitsevassa Rasilan erämaatalossa kuin myöskin pohj.
-länsipuolella varsinaista Juntusrannan tietä lähella si-
jaitsevassa Lavolan talossa.

Ryhmä "Suden" esikunta sekä kuormasto siirtyivät
laaditun hyökkäyssuunnitelman mukaisesti Tormuan
kylään, jossa sillä kertaa ei os. Pessin lähettämän par-
tion kertoman mukaan, ollut vihollisen joukkoja eikä
partioita. Muutamaa päivää aikaisemmin olin ryhmäni
kanssa käynyt yöllä lumisateessa noutamassa samaisessa

kylässä vielä venäläisten keskuudessa omassa mökissän
elelevän, erään Juntusen, aikamieheksi varttuvine poi-
kineen, parempaan talteen. Epäiltiin näiden toimivan
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USSALINETLA

vihollisen paikallisina tiedustelijoina ja oli muutakin
syytä tuohon noutamiseen. Venäläisten lentokoneista
pudotetuissa lentolehtisissä näet luki: "Suomen sotilaat,
näin sanoo Herra Matti Juntusen kautta: heittäkä
aseenne tai käntäkät ne Tanner-Mannerheimiläistä
rosvokoplaa vastaan, sillä Puna-armeijan sotilaat ovat jo
vallanneet suurimman osan etelä-Suomea ja tähän asti
olemme näin teitä säälien, jättäneet tämän seudun tu-
hoamatta, antaaksemme teille aikaa harkita, että on vii-
sainta alistua mahtavan ja voittamattoman urhean soti-
lasjoukkomme Puna-armeijan johdettaviksi. Tuhotkaa
teitä johtavat lahtarit, jne. " Se siitä! Tuon Juntusrannan
kylän valtaamista koskeva taistelupäivä oli joko sattu-
malta tai muuren osunut samanaikaiseksi venäläisten
suunnitteleman Tormuan §län valtausyriryksen kans-
Lienenkö jo edellä maininnut, että koko ryhmämme
esikunta ja taisteluosaston, pääasiassa Er.P 16:n kuor-
mzrsto ja huoltomiehet, lähetit ja muutama läkintä-
mies, vain jäivät §lään. Taistelevat osat, joita johti
kapt Salske, kolme komppaniaa + kk + krh-vahvistus,
olivat aamulla klo 6.30 Hhteneet etenemän taistelu-
ryhmiryksessä kohti Juntusrantaa, jakaanruen sitä lä-

Partio Suomussalmen tiellä hiihtoratsain

hemmåiksi päästyän saartoliikkeellä Juntusrannan §-
lästä itän vievälle isolle huoltotielle, ollen tämän ope-
raation tarkoiruksena saarta ja motittaa koko Juntus-
rannan §låän siioittuneet venäläisten pävoimat. Jun-
tusrannasta itän, raian takana on Lankan §la. Tassa

venäläisessä .kylässä olimme muutamaa päivä aikaisem -
min käyneet koko sissiosastomme kanssa, tyytyen sillä
kertaa vain kylä pohjoisesta saartavan pienehkön järven
niemestä tarkkailemaan venäläisten liikettä, vahvuutta
ja toimia ko. §lässä. Ja niitä näytti olevan paljon!

Tuona hyökkiiyspäivänä aamuna jo klo 5,30 sain läh-
teä ryhmäni kanssa sanotun kylän laitaan ja käskyn mu-
kaan haiaantua muutamine miehineni mahdollisimman
leveälle rintamalle jaavata kiivaan tulen. Sen tarkoituk-
sena oli vain harhauttaa vihollinen luulemaan, että mei-
kaHiset hyökkäisivät §län ja että he silloin vetäisivät
sitä suoiaamaan mahdollisesti joukkojaan myöskin Jun-
rusrannastakin asti, jolloinka varsinaisten omien taiste-
lukomppanioittemme tehtävä kavisi helpommaksi suo-
rittaa. Mainittakmn, että ryhmän oli märä avata tuli
klo 6.30 ja omat varsinaiset taisteluosastomme Juntus-
rannassa tuntia myöhemmin.

Etenemisemme aamupimeässä korvessa sujui tottu-
neilta raja- ja poromiehiltä §llin reippaasti. Mitiän
viivytyksiä ei sattunut, ennen kuin... !

Olimme noin kilometrin pässä Iankan kylästä. Lii-
hellä piti jo olla jänrenranta, jonka takana vilkkuisivat
venäläisten valot mökkien ja majapaikkoien ikkunoista.
Olimme verraten huolettomasti edenneet peräkkain
hiihtäen. Mitäpäs nyt aamupimeässä metsässä olisi va-
rott^vaa. Vaan, kun sitä oli! - 

Yht:iikkia räiskähti etu-
vasemmalta, ilman tunnussanan §selyä tai muuta va-
roittavaa 'dänä, kiivas kp, pk ja kiv tuli, joka pimedssä

kuitenkin karisti puista vain lumet niskaamme, rnen-
nen ryhmäni yli t?rydellisesti. Harkintani oli silmänrä-
päyksellinen. Tästä kohden ei hyökkziyksemme kylään
enä mene läpi, koska meidät yllätettiin. Tulen voimas-
ta ja kiivaudesta lisäksi piättelin, että taitaakin olla aa-

muvirkkuina vastassamme'I/allin"? prikaatin poiat... ?

Muuta ei osannut 
- 

äkkiä vain takaisin tulolatuam-
me, sikäli kuin sitä enä voimme palata, sillä vihollisen
tuliryöppy räsähti vastaamme latumme suunnasta heti
pari sataa metriä sitä hiihdetryiimme. Suunta otettiin
hiukan vasempzvrn etuviistoon ja eteenpäin, lumen tuis-
kutessa suksien ja sauvojemme alta. Jumalaa kiitän vie-
l?ikin näin pitkan aian påästiikin, että ryhmäni oli todel-
la ensiluokan suksimiehistä koottu. Käntyessämme
olin toisena kärjestä, edessäni kuusamolainen mesta-
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Venäläinen 163. Divisioona oli kärsinyt .io tappionsa

Suomussalmen taistelijoita etenemässä

riampuja ja hiihtäjä Eino Käkelä (rauha Hänen, tosito-
verin, muistolle), joka takaisin kääntyessäni siis jäi iäl-
keeni. Kiisimme aamun hämärän vaaletessa kuin val-
keat aaveet muutaman parisataa metriä eteenpäin. Taas
räsähti tuli konteuliaseista suoraan vastaamme. Teimme
iyrkän mutkan, nyt etuoikeaan ia eteenpäin. Ei ollut ai-
kaa asettua vastaamaan tuleen! Sen olimme jo heti huo-
manneet, että olimme etenevän, vain 150 m pässä toi-
sistaan hiihtävien vihollisjonojen välissä... ! Kuinka
monta näitä eteneviä jonoja oli, sitä ei ehtinyt ajarclla.

Suunta niillä tuntui olevan ja olikin sama kuin meillä

- 
Tormuaan ja siellä nyt sijaitsevaa esikuntaamme

päin, jolta oli juuri näillä minuuteilla raistelevat komp-
paniat lähteneet etenemään kohti Juntusrantaa. Mieles-
säni välähti 

- 
minun on ehdittävä ryhmäni kanssa ky-

lään ennen vihollisia! Muuten hukka perii koko huoler-
toman esikunnan, tappaa hevoset ja tuhoaa kuormaston!

Eteenpäin 
- 

etuvasempaan 
- 

etuoikeaan, aina piti
vaihtaa suuntaa, kun joka hetki räsähti tulta milloin va-
semmalta, milloin oikealta. Ilman mitän sopimusta
hyppäsi karjessä latua avaava mies aina syrjään, saaden
siinä vetää edes muutaman henkäyksen ilmaa keuhkoi-
hinsa, seuraavan pöllyttäessä auki latua vuorostaan. Pai-
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ta, villapaita, pusero, luminen suojatakki kostui ja höy-

rysi pian likomärkänä hiestä miesten selässä. Hikivesi
tahtoi peittä silmät, joita piti sitten aina hihalla pyyh-
käistä. Ei ehtinyt katsoa. Oliko risu tai oksa lyömässä
kasvoihin, se katkesi rasahtaen pakkasaamussa, mutta
vauhti ei hidastunut ja moittikoonpa sotamies venäläis-
tä kuka tahansa, sen sanon, että sillä kertaa heillä oli to-
siporukka sivuillamme ja takanamme, kaikkialla. Äla
luule, tämän lukija, että me hiihdimme pakokauhun
vallassa. Ei, vaan mdäränä oli kilpa, tosi sotilaspartio-
hiihto, kujanhiihto, jonka palkintona oli joko tai! 

-Ehtisimmekö varoittamaan Suden esikuntaa, vai ehtiikö
vihollinen lyömään aamuhämärän turvin yllättäen, ko-
ko jäljelle kylään jäneet, täysin pahaa-aavistamattomat
ja luultavasti ilman vartijoita olevat esikunnan jäännök-
ser. Olihan vast'ikään lähtenyt ensin oma ryhmäni
itäänpäin 

- 
5iftgn koko pataljoona itä- ja länsisuun-

taan. Niistä suunnista ei siis olisi mitään odotettavissa!
Karttaan ei ehtinyt vilkaista, mutta suunnasta ia ar-

violta hiihtämästämme matkasta ajattelin meidän pian
olevan Tormuan kylan laheisyydessä ja toivoin ajatuk-
sissani, että meitä vastaan aina ryöpsähtänyt pauke ja
räiske hälyttäisi edes ne muutamat hevosmiehet, jotka
mahdollisesti olivat kylän laidassa olevassa metsikössä
olevien hevosten luona, joka toive myöhemmin osoit-
tautui turhaksi, sillä kuuluuhan sitä räiskettä korvesta,
koska sinne oli lähtenyt samana päivänä sekä pieni että
isompi oma taistelujoukko! Nukutaan nyt pois vaan,
kun on hyvää aikaa ja rauhaa!

Kylän läheisyydessä aloin tuntea io maastoakin vähän
paremmin. Etuoikealla piti käsittääkseni olla korkea ja
jyrkkätörmäinen Tormuanjoki. Kunpa pääsisimme sen

uomaan, niin ehkä ohittaisimme ioen rantatörmän sa-

keassa näreikössä eteenpäin tallustavan ja hiihtävän vi-
hollisjonon.

Vuoroni tulikin siirtyä latua aukaisemaan ja nyt jos

koskaan! Käänsin suunnan suoraan kohti jokea. Ja vä-
läyksessä lasketimme peräkanaa venäläisten harvahkossa
hiihtävien sotilaiden välistä suoraan joen jälle, jolle
pästyämme aivan rantatöyrään suojassa taas suunta va-
sempaan kohti kylää Tormuan-Hossan tien sillan alitse
ja samaa kyytiä pellon yli taloryhmän pihaan. Samalla
kajahtelivat jo ensimmäiset laukaukset kylän itäpuoli-
sessa laidassa olevasta metsänreunasta, johon ensimmäi-
set vihollisjonojen karjet olivat ehtineet ja alkaneet le-
vittdytyd ympäri peltoaukean kaartavan maantien lumi-
vallin suojassa. Käskin hikisten ja lopen uupuneiden
miesteni ottaa talojen nurkilta asemat, mistä kukin vain
löytää. Itse juoksin rakennukseen, jossa tiesin esikun-
nan herrojen oleilevan. Ja olikin 

- käynnissä kaikessa
rauhassa aamukahvin juonti, kai jo toinen tämän aamun
varhaisina toiminnan hetkinä.

Katsomatta ympärilleni keitä herroja oli pöydässä,
karjaisin: "Joka mies kuin vaan kykenee, tussarit kou-
raan, ryssä on tuossa pellon laidassa ia taitaa tulla pan-
nuiamme kaatamaan tosissaan, jos ette siitä selviä hel-



vetin äkkiä asemiin!" Huoneen akkuna räsähti sirpaleik-
si ja seinien läpi tulevat luodit tehostivat herroille anta-
maani taistelukäskyä. Säntäsin samaa tietä ulos, eversti
Susitaival parabellum kädessään tuli perässäni. Adju-
tantti, silloin luutn Breitholtz (sittemmin kaatui kiilas-
sa Kiestingissä v. -4 f ) oti siepannut jostain käteensä ki-
väärin fa hänen kanssaan painuimme karjatarhan varrel-
la olevaan korkeaan nietokseen, polkien siihen jotakin
ampumakuoppia. Ylin aidanhala antoi tukea kivääreil-
le, lunta oli siksi paljon.

Meistä parinsadan metrin päässä aukean takana oli
mökki tien varrella. Siinä pitivät pioneerit suojapaik-
kaansa. Heitä oli jäänyt vain pari vanhempaa sinne, kun
pioneerijoukkue oli lähtenyt tst-osastomme mukana

Juntusrantaan.
Melske herätti nämä kaksi miestä aamu-unistaan ja

peräkanaa he hyppäsivät ovesta ulkorapuille. Toinen sai

venäläisten luodista heti osuman, mutta kykeni ryö-
mien menemään heinäladon alle piiloon. Jäljempi, joka
oli ilman asetta joutui kolmen venäläisen kanssa pistin-
taistelun maaliksi. En koskaan unohda sitä surkeaa rää-
kymistä, minka Braten kanssa kuulimme, kun mies
huusi häntä pistimillä tökittäessä. Ja tähän ei voinut
edes ampua, kun oma mies oli vaarassa. Viimen hän
kyllä sortui maahan ja jälkeenpäin löyryi yli 30 pisti-
menreikää vainajasta.

Tosin pidimme kyllä huolen, ettei yksikään noista
kolmesta teurastaiasta sen jälkeen ole koskaan asetta
tarvinnut. He kaatuivat uhrinsa päälle ja sivuille. Usein
jälkeenpäin, vielä vuosienkin päästä olen yöllä herännyt
tämän samaisen päivän hiihtoon ja tuon silmäini edessä

suoritetun teurastuksen tähden, kun kolme aseistettua
on yhtä aseetonta, jo vanhahkoa miestä pistimillä lopet-
tamassa, sitä ei kyllä unohda. Ja aina herätessäni ovat
vaatteeni olleet likomärät. Niin syvälle voi jädä sodan
kauhuhetkien muistot ihmismieliin!

Niin, hälytimme siis esikunnan ja kyllä silloin oli jo-
ka ase soimassa, mitä käsiin saimme. Navettarakennuk-
sen päässä oli lantatunkio. Äkkia siihenkin synryi pesä-
ke ja hyväpä tulikin. Olihan lämmin höyryävä lanta,
siinä ei palellut yli 30 asteen pakkasessa, paljain käsin
kp:n lippaita täyttäessä. Neuvoinkin sinne aina tdyttä-
mään tyhjät lippaat. Venäläisten hyvin suunniteltu aa-

muhämärän ylläryshyökkäys pysähtyi epäonnistuneena
peltoa kaartavan maantien laitaan. Sen lumivallin suo-
jasta he yrittivät useita kertoja lähteä ryntäämään au-
kean pellon yli, mutta aina kohtasi luotimme maalinsa.
Yhteydet olivat hyökkäavaan rst-osastoomme poikki.
Sen yrirys Juntusrannan valtaamiseksi oli pysähtynyt.
Esikunnalla oli tarpeeksi tekemistä itsensä suojelemi-
sessa Tormuan kylässä, jossa taistelu jatkui yli 5 tuntia.
Sinä päivänä oli ainoa yhteydenpitäjä partiokoira 'Ter-
ra", joka 4 eri kertaa kuljetti venäläisten linjan läpi
viestiä esikunnan ja pataljoonan komppaniain välillä.
Viidennellä retkellä 'Terra", tuo nöyrä ja uskollinen to-
sisotilas, vaikka vain koira, sai aukealla pellolla matala-

na ryomiessään sankarikuoleman vihollisen luotien re-
pimänä.

Talvisen lyhyen iltapäivän jo alkaessa hämärtä lähti
vihollisen hiihtopataljoonakin vetäytymään omia tulo-
jälkiän pitkin, vieden kaatuneensa ja haavoittuneensa
mukanaan. Jäljistä päätellen oli niitä ollut useampia
kymmeniä. Ja kuin kohtalo olisi ollut sen päivä erotta-
massa taistelukuntoista omaa pataljoonaamme, palasi
tämä vain tunnin kuluttua omalta retkeltään, yksi
omasta tst-pataljoonasta oli kaatunut ja 3 lievästi haa-

voittunut. Esikunnan puolustuksen tappiot olivat 7
kaatunutta ja 2 haavoittunutta, ne kaksi pioneeria mu-
kaanluettuina.

En ole koskaan ylpeillyt tuolla kujanhiihdollamme,
jossa suurempi ansio kuin itselläni, oli ryhmäni (6

Vihollisen miehittämä Juntusranta kk-asemistamme nähtynä

miestä) miesten, kuusamolaisten, poroien perässä hiih-
täneiden, sitkeiden ja nopeiden ansiota, sekä tiukassa
tilanteessa, kuin vaistonvarainen, ilman eri käskyä teh-
ry työ ja toiminta. Jos joku silloisista "Ryhmä Suden"
esikunnan herroista sattuu tämän lukemaan, pyydan
häneltä tai heiltä anteeksi, sitä antamaani hälytys- ja

taistelykäskyä siihen kahvipöydän luo hypätessäni -,katsokaas, en ehtinyt enä ohiesännön mukaan ilmoit-
taa. "Her:.a eversti, saanko puhutella 

- 
ilm9ig211, s61[

vihollisen voimakas hiihto-osasto on saartanut tämän

§län jne..." tr
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Kuva kirjasta: Panttipatalioona

O. A. HEIKKINEN

PUNÅ-ARMEIJAN talvioffensiivi v. L942 alkoi Kau-
kasiassa Suomalaisen Vapaaehtoispataljoonan kohdalla
myös kaikella rajuudellaan. Hyökkäyksen tavoitteena
alkuun oli Osetian- ja Gruusian sotilasteiden avaami-
nen. Kaukasian öljyalueiden takaisin valtaaminen ja
kenraalieversti von Kleistin eteläarmeijan saartaminen
Volgan liikenteen vapauttamiseksi. Venäläisen kenraali
Lvovin valiojoukot osaksi amerikkalaisine kalustoineen
"kirkasti kilpeään" edellisen kesän tappioiden tahroista.

Joulukuun 4 päivä,nä -42 T§ikolassa pataljoonamme ot-
ti mittaa venäläisestä kaartin divisioonasta. Taistelut
olivat rajuudeltaan ja mittasuhteiltaan ennen kokemat-
tomia. Hyökkääiänä olivat vakinaiseen palvelukseen
kuuluvat ja fanaattiset vapaaehtoiset. Puolustajina Suo-
malainen Vapaaehtoispataljoona, pitkien raskaiden
taistelujen loppuun kaluama jäännös täydennettynä
vasta Suomesta tulleilla "200 urhoollisella". Taistelujen
jälkeen on aina tapana kiitellä hyvin suoritetusra tehtä-
västä. Kerrottiin meidän tuhonneen noissa taisteluissa

't6

Suomalaispatalloonan taistelualuena Stalingradin lopputaistel aikana

kaksi venäläistä vuoristojalkaväkirykmenttiä esikunti-
neen. Kukapa ehti laskea, mutta paljon hyökkääjiä jo-
katapauksessa oli. Tlikolan taistelut oli loppuun saatet-

tu ja voimme ajatella muitakin elämän välttämättö-
myyksiä kuin taistelu. Polveen saakka ulottuvista lieju-
montuista nousivat jäljelle jääneet suorittamaan raskaan

velvollisuuden. 8. 12. kenttäpappi siunasi taisreluien
uhrit Kaukasian multiin. On raskasta peittää toveri
maan multaan, sen taakan kokee vielä raskaampana kun
tämä tapahtuu kaukana kotimaasta. Hitaasti, hyvin va-

rovaisesti peitimme veljemme, etteivät he heräisi näke-
mään meidän jättävän heidät tänne. Onkohan leponne
ollut rauhaisa, sitä ainakin toivoimme kun hyvästelim-
me teitä.

9.12. låhrivät pataljoonamme rippeet Ghasnitonin
kautta Toldsguniin. Vain ne tietävät, jotka ovat kah-
lanneet Kaukasuksen liejussa, mitä on tarPoa parikym-
mentä kilometriä saappaiden ollessa sisältä lieiua täynnä
ja ulkopuolelta ravistella aina muutaman askeleen pääs-



tä. Meillä oli lisäksi kiire. Määränpäässä tarvittiin ja
siksi jokainen pyrki voimiensa mukaan pysyttelemään
joukossa.

Toldsgunin kylä oli laaksossa Kaukasusvuoristossa.
Kylän ympäristöön ylös vuorten rinteille koversimme
asemia kuin törmäpääskyt. Saksalaisren puolustus pe-
rustui täällä tukikohtasysteemiin. Välit olivat auki ja
niistä pääsi kulkemaan ken halusi, jos pystyi liikku-
maan vuoristossa ja kyllä siellä liikuttiinkin. Partiointi
molemmin puolin aina selustaan saakka oli vilkasta.
Vuorten rinteillä paloi satoia nuotioita aseittemme kan-
tomatkan ulkopuolella. Kaikesta voi rodeta, ertä tämä
on lopun alkua.

Vietettiin joulukin äälld tapellen kukkuloiden
omistuksesta. Joulua juhlisti kuusenoksa ja kynttilä,
kuusia ei siellä ollut, joten vain oksa ryhmää kohden sai
riittää.

Näihin aikoihin alkoi kiertää huhuja lähdösrämme
jonnekin. Taas eräs tarina tiesi meidän jdävdn talveksi
mottiin ja kevään tultua vapauttavat sitten alkavalla ke-
sähyökkäyksellä. Toisaalta kerrottiin meidät vietävän
Ranskaan lihomaan. Lähinnä oikeata oli huhu, joka vei
pataljoonamme ionnekin Volgan varrelle laukaisemaan
parin miljoonan venäläisen mottia. Lähinnä oikeata,
sillä motti oli olemassa Volgan varrella, murra motissa
oli kenraali Pauluksen 6. armeija. Sitä kohden johti
myöhemmin Suomalaispataljoonankin taisrelujen tie.

Miehistön ja sotamateriaalin ylivoima oli jo nyt rar-

kaisevasti puna-armeijan puolella. Vaikkakin tavallinen
rivimies saa tietää yleensä hyvin vähän ja siellä ehken
vieläkin vähemmän, tuon kaikesta näki. Joukot olivat
vuoristo-olosuhteisiin tottuneita häikäilemärtömiä tais-
telijoita. Heillä oli hyvä varusrus, paljon konetuliasei-
ta, panssareita ja ilmaherruus. Omat joukkomme poti-
vat miehistö, kalusto ia yleensä kaikkea pulaa. Säilyk-
keitä tosin oli aivan kyllästyttämään saakka. Kaikesta
tuosta voi vetää johtopäätöksen, eträ Napoleonin v.
1812 kokema katkera kalkki ei voi olla kaukana.

Taistelut Toldsgunin kukkuloiden omistuksesta ei-
vät hellittäneet hetkeksikään. Ellei ollut suurempaa
hyökkäystä, niin partiot olivat sitä aktiivisempia.
30.12.42 iltapäivällä saatiin käsky, että varustusten oli
oltava autoissa klo 22.00 mennessä. Mukaan ei saanut
jäädä kuin vyövarustus, aseet ja paljon patruunoita. Tä-
mä oli ensimmäinen toimenpide marssikäskystä Sta-
lingradiin. Yö oli hyvin kirkas ja keväisen leuto. Olin
vartiossa ja ihailin vuorren lumipeitteisiä huippuja.

Ajatus, nähdä Kaukasus ja kuolla. Ajatus oli aika taval-
la irooninen kaiken koitun jälkeen.

Yön aikana ia ehken vielä aamun sarastaessa autot ja
muu kalusto koitti "hiipien" hävitä vuoriston kiemurte-
levia spiraaliteitä. Olo tuntui hieman kevyeltä kun
huoltokin oli häipynyt. Saatiin tosin vielä jotakin keit-
toruokaa säilykkeiden särpimeksi, ehkä olivat jättäneet
lähtiessään.

Alhaalla kylässä oli siviiliväestö paikallaan talojen
kellareissa tai maakuopissa asuen. Saksalaiset olivat
ylentäneet jonkun kylänvanhimmaksi ja muitakin luot-
tohenkilöitä ajeli pienillä hevoskopukoilla kylän kujia
valkeissa käsivarsinauhoissa komeillen. Joukkojemme
salaperäinen häipyminen teki rauhattomaksi myös ky-
län kanta-asukkaat. Valkeissa käsivarsinauhoissa kulke-
vat olivat ymmällään mitä tekisivät. Jotkut heistä ko-
kosivat maallisen mammonansa hevoskaakin selkään
roikkumaan ja astui satulaan häipyen suoraryhtisenä il-
lan hämärään. Niin mikä lienee ollut heidän kohtalon-
sa, ei ainakaan kadehtittava. Toiset taas valtasi ryöstö-
ja hävitysvimma. Kaikki kelpasi mikä meikäläisiltä
huolto-porukoilta oli hylätty. Samoin kotinsa iättänei-
den ratsastajien asunnot joutuivat ryöstäiien kasiin.
Rauhallisista kylän miehistä oli hetkessä tullut kyräile-
viä vastustajia. Nyt oli oltava entistäkin varovaisempi
pimentyvässä kylässä, kun ei tiennyt kuka oli viholli-
nen, kuka rauhallinen kylän mies. Pieniä kahinoita
syntyikin pahimpien metelijöitsijäin kanssa.

1.1.1943 klo 1 oli kasky pienen viivytysjoukkomme
irtautua asemista. Lähtöaikeemme oli vuotanut viholli-
sen puolelle, koska juuri samanaikaisesti alkoi venäläis-
ten hyökkäys tukikohtaamme. Vuotaminen lienee ol-
lutkin perin yksinkertaista, sillä aukkoja kyllä riitti ja
varmasti myös sanan saattajia. Aavemaiset laskuvarjova-
loraketit lepattivat ja loivat kelmeää valoaan taistelu-
kentän ylle. Konekiväärit työnsivät vöitä metrikaupal-

Venäjän talvi
on tullut
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la. Tiiviit hyppymiinakentät asemiemme edessä niitti-
vät omaa satoaan. Taistelu taukosi yhtä yllättäen kuin
oli alkanutkin. Viimeiset valopistoolin ammukset teki-
vät kaariaan aivan kuin uudenvuoden tervehdykseksi ja
jäähyväisiksi Kaukasukselle pataljoonaltamme. Klo 2

lähdimme "luistelemaan" vuoren rinteitä alas Leskenin
kylään. Marssi Stalingradin oli alkanut.

1. 1. klo 9 venäläiser hyökkasivat tulivalmistelun jäl-
keen yöllä ryhjentämäämme kylään. Hyökkäystä seura-
simme n. 5 km päässä olevista asemistamme. Hyökkäys
oli raju ja paljon siinä ruutia paloi. Paljonko lienee tais-
telun johtaja ilmoittanut suomalaisia kaatuneen tuossa
"ankarassa" taistelussa. Iltapäivällä tuli asemiemme
eteen venäläinen joukkueen vahvuinen ratsupartio ja
ajoi väijytykseemme. Tilannetta kuvasi satruvasri erään
kaverin nuotin vierestä hyräilemä "on sama missä kuolet
ratsumies, on sama missä päärtyy elon ties". Nyt se oli
heidän kohdaltaan päärtynyt. Rauha heidän tomulleen.

Vuoden ensimmäisenä päivänä klo 16.30 pataljoo-
namme kuormattiin autoihin ja marssi Pjatigorskiin al-
koi. En muista varmuudella olivatko italialaisia, jotka
ottivat viivytyksen vastuulleen. Joka tapauksessa ne ei-
vät olleer saksalaisia, koska pelkäsimme, ettemme ehdi
alta pois, kun viivyttäjät ovat niskassamme. Marka oli
n. 80 km ja se on nyt nopeasti kirjoitettu, mutta 1.-
2.1.4) se matka tuntui ikuisuudelta. Tiet olivat huo-
nokuntoisia. Kymmenien divisioonien kolonnat samal-
la "jotoksella" erilaisine kuljetus- ja liikuntavälineineen
pyrkivät pohioiseen. Yläpuolella venäläiset saattelivar
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kolonnia pommi- ja hävittäjälentäjien herkutellessa pit-
källä ia melko avuttomalla maalilla. Laskuvarjovalo-
pommit roikkuivat jatkuvasti kolonnan yllä. Tiellä ma-
tavan kolonnan yölläkin näki pitkalle eteen ja taakse-
päin, niin hyviä venäläisten soihdut olivat. Osuman
saanut kolonnan osa kierrettiin, tai heiteltiin sivuun.
Pommien ujeltaissa leikimme avonaisessa maastoautos-
samme jonkinlaista muunnosta venäläisestä ruletista,
osuu, ohi menee, osuu ja nyr se on niskassa. Niskat
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Kun vrela oli hevosia

kyyryssä kuuntelimme sitten maan repeämistä ja mul-
lan ropivaa. Jonkun hermot eivät sietäneet tätä hirte-
hishuumoria. Tämä ei ollut ihmekään. Joukko oli lop-
puun ajettu aivan ihmisen sietokyvyn rajoille saakka
viikkoja kestäneissä taisteluissa. Myöhemmin tälle ko-
ko arvailulle naurettiin.

2. 1. aamupäivällä kolonnamme saapui Pjatigorskiin.
Tämä normaalisti tunnin pari kestävä matka vei nyt ai-
kaa yli puolen vuorokautta. Kuitenkin alku "luuranko"-
marssista oli jo takanapäin. Silloin oli sota ja nämäkin
on osa sodan "ihanuuksista". Kaupungista en muista oi-
keastaan mitään. Aika varmaan meni vartiossa ja nuk-
kuessa. Jonkun palaneen talon nurkalla torkuin vartios-
sa ja se lieneekin ollut ainut nähtävyyteni.

Jossakin oli varmasti jo kiire, koskapa jo seuraavassa

aamuhämärässä sullouduimme autoihin ja arojen viima
herätteli viimeisetkin unen rippeet avoauton puskiessa

vastatuuleen kohden pohjoista. 4.1. kolistelimme
Aleksejevkan kylään. Se oli pieni arolle rakennettu kol-
hoosiryöläisten tyyssija. Kesällä -42 hyökkäysvaiheen
aikana pojat olivat syöneet kylän viljelyksiltä viinirypä-
leitä siinä määrin, että jokainen oli saanut valtavan ri-
pulin ja siksi sanoimme tai nimitimme kylän viinirypä-
lekyläksi.



Lepo ei nytkään muodostunut tarpeetroman pitkäk-
si. 6.1. illalla voimakkaan lumipyryn seasta työntyi pa-
taljoonamme Voro§ilovin kaupunkiin. Ilmojen valtiaat
olivat suojelleet suomalaispoikia vihollislenräjiltä, että
viime päivien matka sujui suuremmitta esreirtä. Olim-
me kiireemme vuoksi ohittaneet hitaammin liikkuvia
kolonnia, joten ruuhkakin loppumatkalla oli vähäisem-

Pä8.
Kaupunki oli aika suuri. Täällä ei ollut sodasta liioin

tietoa. Kaupat olivat normaalisti toiminnassa kuten to-
rielämäkin. Hinnat vain olivat sirä luokkaa, ertä koti-
maan mustapörssi olisi kadehtinut siellä saatavia hinto-
ja. Maito litra esim. Suomen rahaksi muutertuna lienee
ollut n. 280 mk. Suolaa ostaessaan sai pulittaa painonsa
"tservonettsej a".

Ryhmämme majoittui taloon, jossa oli asunut kor-
keampaan kastiin kuuluvia punaupseereja. Joukossam-
me oli eräs venäjänkielen taitoinen poika. Hänen kaut-
taan oli tilaisuus jututtaa talossa asuvia "leskiä". Kun
oli selvinnyt ettemme ole saksalaisia vaan suomalaisia,
näyttivät rouvat saavan shokin. Aikoivat karata teepöy-
dästä suin päin. Tiedusteltuamme syytä moiseen, kertoi
everstin rouva miehensä olleen Suomen rintamalla Tal-
visodassa ja kuvailleen suomalaiset metsäläisiksi, jotka

puukolla katkovat kurkkuia ihmisiltä ilman aihetta.
Selvitettyämme, ettei meillä ole pienintäkään tarkoi-
tusta ,puuttua heidän kauniisiin kauloihinsa, rauhoit-
tuivat he sen verran, että kertoivat kovasta kohtalos-
taan. Everstin rouva suri miestään, joka oli jäänyt sak-
salaisren vangiksi Kievin motissa. Lupasimme hänen
kunnon everstinsä takaisin, kun sota loppuu. Kysy-
mykseen koska sota sitten loppuu, emme ymmärrettä-
vistä syistä voineet antaa tarkkaa päivdmdärää, vain lu-
paus, pian! Kaupungissa olimme aina 9.1. aamuun
saakka, että ehtivät jo tulla mieleen kaikki sotilaan pa-
heet. Lahdimme kaupungille etsimään votkaa. Liikenne
iltasella oli hiljaista. Kadulla taapersi sen näköinen uk-
ko, jolra voi tiedustella asiaa. Hämmästyksemme oli
molemminpuoleinen, kun mies kuuli meidän puhuvan

Venälainen sotka T-34 ammuttu tuleen arolla Kuva kirJasta:
Panttipatalioona

suomea, ja kysyi selvällä suomenkielellä olemmeko suo-
malaisia. Pyysimme hänet istumaan teekupin ääreen ja

hän kertoi olevansa kotoisin Kemijärveltä ja tulleensa
salaa raian yli joskus 30-luvulla. Erinäisten seikkailujen
jälkeen hänet oli siirretty etelä-Venäjälle, kun saksalai-
set olivat alkaneet uhata niitä seutuja, missä silloin oli.
Mies olisi ollut halukas lähtemään mukaamme ja sitä
kautta Suomeen. Emme voineet auttaa ja mies oli hyvin
murheellinen hyvästeltyämme häntä tuossa kuppilassa.

9. 1. aamulla lahjoitettuamme säilykepurkkeja talon
vuokrasta rouville ja lohdutettuamme majurin leskeä,

että jos hänen miehensä ei olekaan kaatunut Rostovissa
vaan jdänyt vangiksi, ia palaa aikanaan kotiin, olimme
valmiit suunnistamaan kohden päämddråämme. Siitä ei
vieläkään ollut meillä tdyttå selvyyttä, mutta sitähän
sotilas ei jouda suremaan, nehän ovat yleensä johtajien
murheita.

Sää oli seestynyt ja ilmavaaran vuoksi ajoneuvoien
etäisyydet komennettiin tavallista pitemmiksi. On
muuten todettava, että saksalaiset osasivat säilyttää tiu-
kan marssikurin kaikissa olosuhteissa. Jo tähän saakka

koetut vastukset olisivat jonkun muun maan armeijassa
muodostaneet kaaoksen, siitä täällä ei ollut nähtävissä
merkkiakaan.
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Matkamme oli edistynyt jo pitkalle, sillä Kalmuk-
kiaron suolainen tuuli puhalsi läpi luihin ja ytimiin. En
ole koskaan uskonut millaista todellisuudessa on tais-
tella suola-arojen tuulia vastaan, nyt senkin tiesimme.
Vihollislentäjät kaasuttelivat kiemuroitaan pakkaskirk-
kaalla taivaalla. Nyt näkyi myös omia hävittäjiä niitä
ahdistelemassa. Rannattomilla aroilla näimme taas

maajalassakin liikkuvia vihollisia. Saavuimme Besopas-
nojeen kylän lähelle. Juuri täällä muistelen olleen sak-
salaisten suuren lentotukikohdan, josta oli ilmasilta
Stalingradissa taistelevien joukkojen huoltamiseksi.
Suuria kuljetuskoneita nousi ja laski jatkuvasti. Touhu
näytti valtavaka, vaikkakin todellisuudessa niiden tuo-
ma apu motissa taisteleville on ollut olematon. Meidät
oli heitetty aivan toiselle rintamaosalle, Stalingradin
saartorengasta murtamaan. Olipa siinä urakkaa kerrak-
seen. Aloimme myös aavistaa, että matka Stalingradin
ei tule olemaan paraatimarssia.

10.1. yövyimme Rassvilnojen kylään. Kylä oli arolle
rakennettu hökkelikasauma. Iltamyöhällä kierrelles-
sämme kylää näimme "kukuruusan" maissiviinan val-
mistusta. Viiksipartaiset starikat ylen onnellisina tiput-
tivat tuota hieman ruskeahkoa nestettä. Ahkeraan siinä
tuoppi kiersi kokijaisten merkeissä. Kun saivat tietää
ettemme olleet "komentantti", jota he kovasti tuntuivat
pelkäävän, tarjottiin tuoppia meillekin. Lämmintä ja
pahanmakuista se oli vaikkakin kiittelimme "haroosi".

Jätimme ukot nauttimaan kielletyn padan antimista,
sillä emme katsoneet suureksi rikokseksi starikoiden
ilonpitoa näissä ankeissa oloissa.

11. päivän aamun sarastaessa jatkui matkamme Sals-
kin kautta Rebritlanskin kylään. En tiennyt vielä, että
jo lähiaikoina tuo Salskin kaupunki tulee näyttelemään
kohtalokasta osuutta elämässäni. En tiennyt, että mi-
nut tuodaan palavaan kaupunkiin paikkailtavaksi ja

pitkä sairaalakierros alkaa tdåhå. No sehän on vain hy-
vä, ettei ihminen tiedä mitä huomispäivä tuo tulles-
saan.

Kylän Iaidalla valmistimme taisteluasemat, sillä
olimmehan nyt jo Pauluksen motittajien tuntumassa.
Vihollinen oli ehken noin kilometrin päässä olevassa

kylässä omissa koloissaan. Yön levosta ei tullut mitään
tiukan vartiopalveluksen vuoksi. Silmät punaisina ja

huulet pakkasen turvottamina tuijottelimme vastusta-
jan touhuia.

12.1. tasasimme venäläisten kanssa suurehkon Or-
lovskajan kylän siten, että molemmat saivat jonkinlais-
ta elintilaa. Olin yöllä vartiossa aukean torin laidassa ei
kenenkään maalla. Ihailin kirkasta tähtitaivasta jaym-
pärillä vallitsevaa hiljaisuutta. Tykkien suuliekkien loi-
mut valaisivat pohjoista taivasta. Paulusta pehmitettiin
oikein perusteellisesti. Kylän pohjoislaidasta nousi il-
maan kirkkaita palloia useasta kohden. Ennätin ihme-
tellä mitä mahtavat olla, kun ympärilläni alkoi oikea
kranaattien karkelo. Syöksyin alkuun kuin ahdistettu
jänis, mutta kun joka suunnalla leimusi jäin matalana
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Väsynyt soturi taisteluien lomassa

maaten ihmettelemään ammusten paljoutta ja sirpalei-
den vähyyttä. Kun tuli-isku loppui asia selvisi mikä ih-
meen kone ampui. Löysin maasta läheltäni ammuksen
kuoren, joka muistutti kuorittua banaania. Lähellä oli
Stalinin urkuja "hehtadripyssyjä", jotka olivat suhteelli-
sen vaarattomia, ellei aivan kohti sattunut. Vartiovuo-
roni loputtua kerroin omistavani syöksymisnopeuden
maailman ennätyksen kun sirpaleet eivät tavoittaneet
vaikkakin vieressä räjähti ja sen jälkeen syöksyin lentä-
viä sirpaleita pakoon tasaisella toriaukeamalla. Joku
viisas valisti, että niistä ammuksista sirpaleet lentävät
aina maalista poispäin, pyrkien tällä mitätöimään ennä-
tykseni arvon.

Eteneminen jatkui. Kaukanahan pulassa oleva Paulus -

vielä oli. Suunta osoitti suoraaÅ pöhjoiseen. Venäläiset
välttivät jostain syystä ratkaisutaistelua ja löivät läh-
tiessään aina kylän perusteellisesti palamaan. Tämä
taistelun välttäminen ei ollut mitenkään ihmeteltävää.

Joukkojamme vedettiin ovelasti varmaan tuhoon. Si-
vustoilla vaeltavat loputtomat venäläisten kolonnat an-
toivat aavixaa mihin olimme matkalla, omaan hau-
taamme. Yli kolmenkymmenen asteen pakkaset r.an-

nattomilla aroilla ilman polttopuuta, ilman minkään-
laista lämmityslaitetta ja poltetun maan taktiikka lä-
hensivät tuota hautuumaan tuntua. Nyt viimeisillekin



epäiliöille selvisi, ettei Suomalaispataljoona koskaan tu-
le näkemään Stalingradia. Vuorokausien eri ajat olivat
menettäneet merkityksensä. Tienoot peitti kitkerä jo-
kapaikkaan tunkeutuva savu. Kylät, kaupungit, junat
ja varastot paloivat. Näimme aaveita, savun seasta
työntyviä vihollispanssareita. Tuulen selvittäissä joskus
hetkeksi näkyqryttä, oli suuri helpotus hengittää rai-
kasta ilmaa ja todeta vihollisen kolonnien olevan
kauempana kuin oli luullut. Levottomuutta herätti to-
sin se, että nuo loputtomat jonot vaelsivat selustaan ke-
nenkään pahemmin häiritsemärtä.

Olimme saavuttaneet olotilan, joka on jokaiselle so-
tilaalle hyvin vaarallinen. Silloin menettää kaikki elä-
män arvot merkityksensä ja ihminen on tuolloin hyvin
lähellä petoeläintä. Syöminen on pedon ahmimista. Le-
po muistuttaa lähinnä koiran unta, joten nukkuessaan-
kin on valmis puolustamaan luutaan. Kertoa se on vai-
kea, mutta luulen omillakin rintamilla loppuunajettu-
jen joukkojen sen olotilan tietävän.

14.-15.1. Donskojen kylän laidalla nirhasimme

suojaa vihollisen tulta ja pakkasta vastaan. Työtä teh-
tiin olemattomin työvälinein, pistimillä ja konepistoo-
lilla ampuen teräksen kovaan aron jäiseen pintaan. Maa,
vaikkakin se oli vierasta, tarjosi parhaan suojan jos sai
pienenkään syvennyksen. Marssi Stalingradiin oli sula
mahdottomuus. Sen oli todennut johtommekin, sillä
tämä kylä oli pohjoisin kohde minne Suomalainen Va-
paaehtoispatal joona eteni Kaukasuksessa saamansa
marssikäskyn perusteella. Käsky marssista Stalingradiin
peruutettiin. Käskyn peruutus pelasti pataljoonlmme
rippeet varmaakin varmemmalta tuholta. Sivustoilla
puristuivat puna-armeijan pihtien karjet uhaten jo pa-
tal joonamme vetäytymistä.

Taistelut Suomalaispataljoonan osalta eivät olleet
päättyneet. Sivustoilta päälle tunkevaa vihollista oli is-
kettävä jatkuvasti. Moni rehti taistelija sai vielä viimei-
sen leposijansa Kalmukkiaron ikuisesti tuivertavien
tuulien alla. Heille kunniaa tehden totean, että ennen
kaikkea Teille sopii vyömme tunnus "Meine Ehre heisst
Treue". Kunniani on Uskollisuus. n

Yhä uudelleen
taisteltiin
lokaisesta
rakennuksesta

JPrHämJP
HÄMEEN JI{ÄKÄRIPATAL.
JOONAT{ HISTORIATEOS
ON ILI'TESWNYT.
Kiria on 377 sivuinen ia se si-
sältää seuraavat luvut: patal-

ioonan synty ja alkuvaiheet,
patalioona Kiviniemessä, pa-
talioona talvisodassa, väli-
rauhan aika, patalioona iat-
kosodassa, patalioona Lapin
sodassa, patal,oona Hä-
meenlinnassa, patalioonan
perinteistä, sanomalehti
"JP4" la joukko-osastolehti
"Hämeen Jääkäri" sekä Hä-
meen Jääkäripatalioonan Kil-
ta.
Kirian havainnollisuutta lisää
sen runsas kuvitus sisähäen
198 valokuvaa sekä 31 piir-
rosta kokoonpanoista ia tais-
telutilanteista.

Teoksen hlnta on 30 mk la
se on .tllettavlssa os: Hä-
meen Jåäkärlpatalloone PL
138 13101 Hämeenllnna 10
tal puh. 917-25631/365.
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Eröis eluvortiolclistelu
Ailroioellcr
EINO SAHARI

PALVELIN Talvisodassa JR 16:n I pataljoonassa kk-
ryhmän johtajana.

Erikoisesti on jäänyt mieleeni eräs etuvartiotaistelu
Aittojoella, joka oli kayda kohtalokkaaksi koko ryhmäl-
le. Otimme vastaan etuvartioasemat ioulukuun 2p. pnä
klo 18.00. Vartiossa tuli olla aina kaksi vuorokautta
kerrallaan. Meille sattui siis Uudenvuoden aatto ja sen

edellinen päivä. Vihollisen asemar olivat Aittojoen vas-
takkaisella puolella. Meidän etuvartioasemamme oli ai-
van Suojärvelle menevän maantien laidassa olevalla har-
janteella. Siihen kiväärikomppanian miehet oli järjes-
tetty asemiin ja siinä oli myös konekivääriasemat. Mi-
nun kiväärilleni ei siinä ollut kuitenkaan sopivaa paik-
kaa, mistä olisi voinut tarpeeksi tehokkaasti tulitraa
mahdollisen hyökkayksen sartuessa. Niinpä sain tuki-
kohdan päälliköltä luvan ottaa kk-aseman noin 50 met-
riä alemmas eturinteeseen. Sieltä oli parempi näköala
viholliseen päin, joskin se oli vaarallinen paikka saarros-
tuksen uhatessa. Tukikohdan paallikkö lupasi lähettää
ilmoituksen siinä tapauksessa, että joutuisimme vetäy-
tymään. Ensimmäinen päivä kului melko rauhallisesti
lukuunottamatta jotain pienempiä ammuskeluja.

Kun sitten valkeni 31. päivä, eli Uudenvuoden aat-
to, alkoi toiminta jo varhain'aamulla. Vihollisen puo-
lelta alkoi aamuhämärissä kuulua torventoitotusta ja
muutakin liikettä, mikä oli merkki siitä, että he aikoi-
vat ruveta hytikkaamaän. Siinä me sitten lumivallin ta-
kana odotimme mitä tuleman pitää. Eihän siellä sen

kummempaa pesäkettä ollut, minkä häthätää lumesta ja
risuista teimme näkösuojan. Koska ne paikat oli vasta
äsken viholliselta vallattu, niin ei olru ehditty parempia
pesäkkeitä valmistaa. Vihollinen levittäytyi, mutta ei
käynyt sdoraan rintamahyökkäykseen, vaan alkoi tehdä
saarrostusliikettä molemmilta sivustoilta. Joitakin us-
kaltautui etumaastoonkin, ehkä sillä harhauttaakseen
meitä. Kun annoimme tulta, vetäytyivät he aina takai-
sin. Niin kului aikamme siinä etumaastoa ja vihollisen
liikehtimistä tarkkaillessa. Oli se vihollinenkin keksi-
nyt meidän konekivääripesäkkeemme, koska yritti tulla
sitä tuhoamaan. Kun satuin katsomaan vasemmalle si-
vustalle, näin kun piippalakki kurkisti kiven takaa,
noin ehkä kolmenkymmenen metrin päässä meidän ase-

mastamme. Minä annoin konepistoolimiehen tehtäväk-
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si pitää silmällä sitä, koska minun itseni oli pidettävä
silmällä koko aluetta ja siellä kehittyvää tilannetta.

Hetken päästä kuului lyhyt konepistoolisarja ja am-
puja sanoi: "Eipä kurkista enää". Siinä oli sen vihollisen
matkan pää. Hän varmaankin luuli, etten minä häntä
huomannutkaan, eikä tiennyt, että toinen mies pitää
häntä silmällä, vaan nousi vyötäisiään myöten yli kiven.
Meillä ei ollut aikaa mennä katsomaan, oliko hänellä
kasapanos vai käsikranaatti, jolla aikoi meidät tuhota.
Se vaara oli nyt kyllä torjuttu.

Mutta nyt alkoi tilanne kehittyä nopeasti. Etumaasto
pysyi edelleen melko rauhallisena, vain joidenkin siellä
hiippaillessa. Sitä vastoin molemmilla sivustoilla alkoi
taistelun melske kuulua yhä kovemmin ja siirtyä mei-
dän selustamme. Me pysyimme kuitenkin asemassam-
me, koska vetäytymiskäskyä ei tullut. En tullut tietä-
mään miksi sanaa ei kuulunut, unohtiko tukikohdan
päällikkö sen, vai eikö lähetti enää päässyt perille. Em-
me tarvinneet kovin kauan arvioida tilannetta, sillä vi-
hollinen hyökkasi suoraan selustasta konekivääriase-
maamme kohti. '1Jraa":ta huutaen kahlasivat he syvässä

lumessa ioukolla pistimet suorana. Me yritimme kään-
tää konekivääriä sinne, mutta siitä ei tullut mitään sy-
vässä lumessa ja kivikossa.

Nyt selvisi muillekin tilanteen vakavuus. Oli turvau-
duttava lähitaisteluun, joskin se näytti toivottomalta
niin suuren ylivoiman edessä. Mutta me päätimme tais-
tella viimeiseen mieheen, emmekä antautua vangiksi.
Niinpä tartuimme pistooleihin, kun meillä oli vain
vyöaseet henkilökohtaisena aseistuksena. Me käytimme
aseitamme, johon he aina vastasivat kivääritulellaan
meihin kuitenkaan osumatta. Heillä oli kai tarkoitus
ottaa meidät elävinä vangeiksi, sillä eihän heillä ollut
aavistusta, että meillä olisi mahdollisuutta enää siitä
motista pois selviytyä, koska heidän omat miehensä oli-
vat jo Suojärven maantiellä, jota kohden me vetäydyim-
me. Vaikka emmehän mekään olleet varmoja että siellä
olisi meille pelasrus.

Minulle oli siinä vielä käydä huonosti ja tulla viholli-
sen pistimella lavistetyksi. Silloin olivat käytössä pitkät
lumivaipat, jotka olivat erittäin hankalat, varsinkin sy-
vässä lumessa. Minä kuljin ihan viimeisenä ryhmäni jäl-
jessä. Miten lienen sotkeutunut jaloistani siihen lumi-
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vaippaan ja kaaduin. Siitä ei niin äkkiä selvinnyt ylös,
kun toisessa kädessä oli vielä pistooli, jota tåytyi varoa
lumeentumasta. Kun vihdoin selvisin ylös, seisoin vas-

rakkain kookkaan vihollis-sotilaan kanssa, vain muuta-
man metrin etäisyydellä. "Rukiver" karjaisi tuo viholli-
nen minulle kivääri pistimineen nostettuna pään päälle,
kai lyöntiä varten. Nyt ei ollut aikaa pitempään mietti-
miseen, sillä oli vain kaksi mahdollisuutta, joko antau-
tua tai kaatua.

Olin melko varma, että ios minä ammun, niin he
ampuvat minut. Mieluummin valitsin jälkimmäisen.
Niinpä ojensi pistoolini ja laukaisin kohti vihollista, ja
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osuma oli varma vain muutaman metrin päästä ammut-
tuna. Siihen jäi hänen lyöntiyrityksensä, en tiedä, päät-
tyikö siihen myös hänen sotansa, vai haavoittuiko hän
vain.

Ihme kyllä he eivät ampuneet siitä huolimatta. Siitä
voi päätellä, että heillä oli vakaa aikomus ottaa meidät
elavinä vangeiksi ollen varmoja, ettå meillä ei ollut enää

mitään pakomahdollisuuksia heidän käsistään.
Me saimme taasen vähän etumatkaa, kun viholliset

jäivät sen kaatuneen ympärille. Me vetäydyimme niin
nopeasti kuin siinä syvässä lumessa oli mahdollista Suo-
järven maantietä kohti. Niin saavuimme vähitellen
maantien läheisyyteen, missä oletimme viimeisen pelas-
tumismahdollisuuden olevan.

Niin saimmekin ihmeeksemme nähdä, että siellä
maantien laidassa olevan santakuopan suojassa odotti
meitä Kurkioja ja viittoili meitä tulemaan nopeasti, ei-
kä ihme, sillä hän näki edessä olevan tilanteen, mikä ei

ollut suinkaan mikään lohdullinen, ja olihan vihollinen
miehittänyt sen maantien levittäytymällä ketjuun pit-
kin tien reunaa ehkä parinsadan metrin matkalla, jota
pitkin meidän oli yritettävä päästä omien puolelle.

Kun saavuimme ajoneuvojen luokse, näimme itsekin
tilanteen vakavuuden tällakin reunalla. Niinpä hevos-
mies sanoikin: 'Nyt pojat rekeen ja pitäkää lujasti kiin-
ni, joka putoaa, se jää, sillä ei ole mahdollisuutta iäädä
odottamaan". Niinpä sijoituimme rekeen toisistamme
lujasti kiinni pitäen ja lähdimme aiamaan kovaa vauhtia
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Lumgsta tehtyiä pesäkkeitä

pitkin maantietä vihollisen kiväärinpiippujen välitse.
Samalla pidimme tulta yllä ampumalla pistooleillamme
heidän ketjuunsa. Näin ollen pakotimme heidät pai-
nautumaan matalaksi.

Siinä ohittaessamme heitä huusivat he "stoi" ja alkoi-
vat ampua perään kuitenkaan osumatta, sillä kovaa
vauhtia etenevää maalia he eivät saaneer tähtäimeensä,
ainoastaan reen resloissa oli reikiä, vaikka perästä alkoi
jo kuulua pikakivääriammuntaakin. Vihdoin pääsim-
mekin heistä irti ja voimme hengittää vapaammin.
Niin olimme selviytyneet melko toivottomasta tilan-
teesta.

Emme selvinneet siitä millään omalla avullamme,
vaan koska Korkeimman varjelus oli mukana, ja koska
meillä oli hevosmiehenä todellinen aseveli, joka pani
oman henkensä alttiiksi meidät pelastaakseen.

Kun tältä Kurkiojalta kysyin, miksi hän ei lähtenyt
toisten mukana, vaikka vetäytymiskäsky oli annettu,
sain vastaukseksi: 'Ei minun henkeni olisi ollut sen kal-
liimpi kuin teidänkaan. Jos te koko ryhmä olisitte jää-

neet, niin olisin minäkin joutanut jäämään." Se osoitti
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todilla suomalaisen sotilaan asevelihenkeä ja uhrimiel.
td.

Kun saavuimme viimein komppaniaamme ja tein il
moituksen komppanianpäällikölle, kysyi hän ensim,
mäiseksi: 'Tuliko sieltä kaikki miehet, kun luulimmt
teidän jääneen sinne." Saatuaan kuulla, että miehet tu,
livat, mutta konekivääri jäi, sanoi hän, että vähät siitä
otamme viholliselta uusia. Pääasia on, että miehet tuli
vat ja vielä kaikki ihan naarmuakaan saamatta, mik2
tuntuu näin jälkeenpäin ajatellen aivan ihmeelliseltä.

Mutta tähän tämä ei vielä päättynyt, sillä ruokail
tuamme lähdimme vastaiskuun, koska asemat oli otet
tava takaisin. Saimme kiväärit, koska meillä ei ollur
kuin pistoolit. Vihollinen oli kaivautunut ja piti sit
keästi puoliaan kuopissaan. Mutta aina vähän kerrallaar
sitä saatiin työnnettyä takaisin, vaikka ampui kovir
piiskatykeillaankin.

Viimein saavutimme entiset asemat ja vihollinen ol
työnnetty Aittojoen taakse. Nyt tuli tehtäväksemmr
katsoa uudelleen konekivääreille asemapaikat. Kun yri
timme erään toisen alikersantin kanssa hakea asema
paikkoja, ammuttiin meitä aina pikakiväärillä.

Siinä Aittojoen rannalla oli tuhottu vihollisen hyök
käysvaunu. Sen alle oli jäänyt kaksi vihollis-sotilastr
väijymään, ia ampuivat. Ne oli sa^tay^ sieltä pois. Mini
olin katsonut itselleni sopivan paikan erään männyr
juurelta, mistä oli hyvä ampua.

Sain juuri vihollisen jyvälle ja sormi liipasimelle lau
kaisua varten, kun tunsin kovan iskun, kuin nuijar
lyönnin korvalleni ja menetin samalla tajuntani. Sitten
kun ryhmäni mies, korpraali Tirronen, ja eräs toinet
kantoivat minua pois, heräsin ja tunsin kuinka veri va

lui suupielestäni.
Samalla tuli paikalle pataljoonan komentaja, kaptee

ni Puhakka, joka määräsi minut heti vietäväksi joukkc

sidontapaikalle. Siellä lääkäri tarkasti ja totesi, että se t

ollut sentään sen vakavzrmpaa. Varmaankin se oli ollt
piiskatykin arnmus, joka räjähti viereisessä puussa

sen sirpaleet hakkasivat poskeni täyteen pieniä reikiä
haavoja tuottaen samalla lievän aivotärähdyksen. Nä
ollen sain lepäillä jonkun päivän teltassa ja olin ta
kunnossa.

Tässä oli yksi minun henkilökohtaisista kokemukr
tani Talvisodassa. Muuta en voi kuin sanoa Luojalle k
tos, että tällaisista tilanteista hengissä säilyin.

Se Uudenvuoden aatto varmasti säilyy muistoissa lz

elämän. Sodassahan on aina jännitystä, varsinkin niil
iotka joutuvat olemaan tulilinjoilla, mutta sielläkin s

tuu vielä erilaisia tapauksia, kuten tässä olen kertont
. Vietä nytkin, kun muistelen niitä aikoja, kuinka'
teenkuuluvaisuuden tunne oli miesten kesken, niin
nä nähdäänkin tekijä, ioka luo voimaa pieneenkin
meijaan.

Hyvä yhteisymmärrys !a asevelihenki vallitsi kail
sa. Jokainen oli valmis uhraamaan kaikkensa tämän
teisen isänmaan puolesta.
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PEITENIMTTTÄÄN ORJA-komppanian, (2.lPion.P
28) päällikkönään kapt Armas Linnamaa selvittyä tal-
vella 1942 Kuuttilahden kurjuudesta ja Segesan seik-
kailuista seuraavaksi tehtäväksi määrättiin parakkien
rakentaminen kenttäsairaalaa varten Pidmajärven ran-
nalle Pankaniemeen (Pang Ostrow). Rakentamiseen
tottunut komppania oli tehtävään sangen tyyt1ruäinen,
kun vielä löytyi kanta-asukkaiden hylkäämiä peruna-
kuoppia ja heinäsuovia järven rantatöyräistä. Tällöin
myös kalaonnen koitos tuli ajankohtaiseksi. Erään Rau-
talammin pojan repusta löytyi 5 iskukoukkua, joilla
tehtiin tuntemattomaan järveen ensi tiedustelu. Saalis
ylittikin kaikki odotukset, sillä aamulla saimme näistä
5 koukusta 6 haukea ja kaikki verrattain kookkaita. Se-

lirykseksi mainittakoon, että kokiessamme syötimme
koukut välittömästi uudelleen, palatessamme havait-
simme äsken syötitetyssä koukussa hauen jälleen mel-
lastavan. Lääkintäaliupseerimme oli paraikaa lomalla,
jolle sähkötimme: 'Tuo kaikilla rahoillasi iskukoukku-
ja". Hän toi näitä melkoisen määrän, jolloin kalastus-
kamppailu alkoi toden teolla. Lankavaikeudet olivat
seuraavina, sillä usein havaitsimme lankojen katkeil-
leen. Käytimme osaksi puhelintapsia, joka kesti isom-
pienkin vonkaleiden rimpuilut. Kyllä komppania oli
tyytyväinen, kun kenttäkeittiössä hyvien perunoiden
päällä kypsyi erikokoisia haukia aina 14 kiloisiin saak-
ka.

Onnistuimme pitämään kalaonnemme salassa pitkan
ajan, mutta erdrätä aamuna sattui pataljoonan adjutantti
kapt Veikko Lampola pistäytymään komppaniassa ja sa-

manaikaisesti vetivät töpinän pojat hankea pitkin rauta-
laogalla kalakuormaa, joka oli tavallista runsaampi.
Tästä oli seurauksena, että pataljoona lähetti järvelle
kalastuspartionsa ja tätä seuraten myöhemmin kaikki
rykmentir ja divisioonakin. Varsinaisen puhdistuksen
järvessä suoritti armeiiakunta 10-miehisellä nuottaret-
kikunnalla, joka kahdella nuotalla haroi kalat järvestä
jokseenkin tarkkaan. Pilkkimiseen järvi oli ihanteelli-
nen ja sitä harrasrettiin varsinkin !ärven takana olleen
lepokodin asukkaiden ja torvisoittokunnan jäsenten
keskuudessa ahkerasti.

Jonkinlaista jännitystäkin oli kalamatkoilla, sillä jä-
lestäpäin havaitsimme 20-miehisen vihollisen kauko-
partion seurailleen rantapensaikosta kalastuspuuhiam-

me ja iltapimeällä he sitten kävivät polttamassa kenttä-
sairaalan ruokalan, mutta muilta menetyksiltä onneksi
sillä kerralla vältyttiin.

Nyt kohta 25 vuoden kuluttua mielellään muistelee
silloisia kalakavereita ja toivoisi tämän kalajutun tavoit-
tavan edes muutamia heistä. Tietämäni mukaan osa

heistä palvelee nykyisin isänmaataan kenraaleina jup*å-
johtajina, mutta kuitenkin useimmat poistettiin muo-
navahvuudesta vielä samaisen eräretken aikana. I

vuoDEN tgta
SOTIEN

1(ORr'AUI(SET

Suomen kansalainen, joka on osallistunut vuoden
191 8 sotaan, voi saada korvauksen valtion varoista.

Korvaus on kertakaikkinen la sen suuruus on enin-
tään 1 000 markkaa henkeä kohden. Korvauksen
suuruutta määriteltäessä otetaan huomioon hakijan
taloudelliset olosuhteet.

Korvaukseen ei ole oikeutettu henkilö, joka jo saa
vuoden 1918 sodan johdosta vangittuina olleille
myönne§ä korvausta tai vapaussodan rintamamie-
hille ja jääkäreille myönne§jä ylimääräisiä eläkkeitä
tai korvauksia.

Korvaushakemuslomakkeita saa kuntien sosiaali-
toimistoista. Korvaushakemusten käsittely käynnis-
tyy sosiaalihallituksessa syys-lokakuussa, joten kor-
vausten maksatus alkaa vasta tämän jälkeen.



LIITYIN ns. täydennysmiehenä lJomaan suunnalla,
Salmissa, mottirinramalla JR 36:een tammikuun puo-
livälissä 1940. Rajaka Käsnäselän kautta kulkevaa tietä
olivat puna-armeijan "Jarloslovilainen" 34. panssaripri-
kaad ia 118. jv-divisioona joulukuussa jytistäneet, ede-
ten Suojärvsn-Ivl2iksselän rataa lähelle, Syskyjärvelle.
Suomalaiset joukot olivat polrtaneet kaikki talot peräy-
tyessään. Myöhemmin joukkomme "morirrivat" tien
suunnan.

Jouduin majailemaan sodan viimeisellä viikoila Uo-
maan kylän laidassa metsänvartija Kokon punaiseksi
maalatussa talossa, mikä ollen sivummalla oli muuta-
mien muiden talojen mukana kiireessä jdånyt poltta-
matta. Kyseinen "punainen talo" oli vähän vaarallisessa
paikassa, IJomaan kylän keskustaan saarrettujen vihol-
listen ja raiaka hyökkävän ns. metsäryssänvälissä. Ta-
lo oli ihmeellisesti varjeltunut, vaikka pommien jakra-
naattien kuoppia oli tienoo täynnään, vain pari akkunaa
Uomaan kylää

Punainen talo

PUNATNEN
IAIO
VEIKKO KARHUNEN

oli mennyt rikki. Taloon venäläisillä ei kyllä ollut nä-
köyhteyttä, ja luulivat, että meikäläiset eivät lainkaan
asuneet koko talossa. Pidimme nimittäin vain yhden la-
dun taloon, emmekä käyttäneet sauvoja lainkaan pellon
yli taloon kulkiessamme. Venäläiset lennellessään ahke-
rasti paikan yllä, olisivat huomanneet sauvojen jälkien
lisääntyessä, että talossa majaillaan. Mutta kun näkyi
vain latu, arvelivat he heti, että siitä on vain yksi mies
joskus hiihtänyt.

Emme päiväsaikaan liikkuneet taloon, jos vain vihol-
lisen lentokoneita oli näkyvissä. Ja kun tulimme ta-
loon, otimme suksemme eteiseen. Yöllä lämmitimme
pirtin muurin aivan vieressä sijaitsevan, pommeista ja

kranuista murskautuneen talon "puutavaralla". Yöllä tai
hämärässä pilkoimme polttopuut. Peitimme akkunat
yöksi taloon jääneillä täkeillä ja raanuilla ja huovillam-
me. Oli suhteellisen mukava kortteeri, lämmin ja tur-
vallisempi kuin metsässä teltassa.
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Aivan nurkkajuuressa oli ehjä saunakin, jota myös
öisin lämmitimme. Sain kylpeä itsekin kerran. Sauna
oli öisin melko ahkerassa käytössä. Vihtojakin oli löyty-
nyt. Saunassa varmaan olivat vanjatkin kylpeneet talon
ollessa aikaisemmin heidän hallussaan.

Kerran oli päässyt kolmimiehinen vanjan partio yöllä
motista läpi harvojen linjojemme. Yksi heistä oli luut-
nanrti arvoltaan. He olivat hiipineet tai hiihdelleet ai-
van "punaisen talon" pihaan meikäläisen vartiomiehen
ollessa vähän ulompana. Yksi vanjoista heitti kasikra-
nun ikkunasta pirttiin, jossa toistakymmentä meikä-
läistä oli levolla, mutta kranu ei onneksi räjähtänyt.
Miehemme hyökkäsivat aseisiinsa kiinni! Samalla räjäh-
ti porstuvan oven edessä vanjain heittämä käsikranu!
Eräs meikäläisistä näki akkunasta, että seinävierellä
vanja viritteli kranua. Miehemme ampui vanjan seinän
läpi. Vartiomies ehti ampua toisen vanjan ja kolmas
lähti pakoon, saaden myös surmansa. Vanjat olivat va-
rustetut hyvillä "eväillä", olipa votkaakin mukana. Vot-
kalle olivat lemunneet vahvasti vanjat, ja se selittää hei-
dän epäonnistuneen partioretkensä. Kuulin, että kysei-
nen vanja-luutnantti oli "käristynyt" sen rakennuksen
mukana seuraavana päivänä, jonka seinän viereen hän

oli saanut surmansa, venäläisten kranaatti oli sytyttänyt
talon tuleen. Luntakin oli jo satanut sen jälkeen vaina-
jain peitoksi, joten en niitä nähnyt.

"Punaisessa talossa" oli oma kissa. Sitä hoidettiin hy-
vin. Uskoinkin sen ansiosta talon säilyneen niin hyvin.
Kissa kävi venäläisten vieraana "motissa" öisin, sen jäl-
jet lumessa osoittivat.

Kaksi päivää ennen rauhan tuloa kissa katosi. Se oli
tietenkin venäläisten motissa vierailulla, jossa olot pa-
ranivat päivä päivältä venäläisten kuljetuskoneiden
"pommittaessa" mottia säännöllisesti ruoka- ym. pake-
teillaan.

,Toka päivä kävi venäläinen hävittäjä ampumassa ta-
loamme kk:lla, mutta pysyimme sisällä, emmekä näyt-
täytyneet. Jouduimme kyllä "kiertämään muuria suoiaa

hakiessamme. Myös heittimillä vanjat antoivat joka
päivä tuli-iskun "punaiseen taloon". Yksi kranu sattui
katon harjaorteen repien vain kattoa. Yksi sattui aivan
vierellä olleen "kahvinkeittosaunan" seinään, tehden
suuren aukon, ja samalla "kahvipuita". Yksi kahvin-
keittäjä haavoittui sirpaleista. Sauna olikin luhistumi-
sen partaalla muutenkin, kun seinät oli veistelty kahvi-
puiksi sisältä päin, niin, ettei ollut kuin ohut kuori sei-

nissä jäljellä. Talossa ei ollut lupa oleskella silloin vii-
meisellä viikolla ollenkaan. Komppaniamme (Kiteen
komppania) päällikkö Otto Pitkänen arveli talon tu-
houtuvan millä hetkellä hyvänsä pommista tai tykin-
kranusta, mikä olisikin ollut aivan varmaa, jos venäläi-
set olisivat todenneet meikäläisten siinä majailevan.

Emme kuitenkaan halunneet luopua majastamme,
vaan asuimme talossa viime minuutteihin saakka rau-
han astuttua voimaan l3l3 klo 11.00. Olin viimeinen,
joka poistui silloin "punaisesta talosta".
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MAKASIMME tiheään kuusikkoon pystytetyissä pah-
viteltoissa Kemijärveltä Sallaan menevän maantien var-
rella, muutaman kilometrin päässä Joutsijärvellä ole-
vasta etulinjasta uudenvuodenaatrona 1940. Ensi kertaa
sodan aikana saimme nauttia teltan lämpimästä ja olo
oli koetettu tehdä kaikin puolin viihtyisäksi. Pari mies-
tä oli tehnyt evakuoimismatkan läheisyyteen majoittu-
neen vapaaehtoisen ruotsalaispataljoonan alueelle, ja sen

tuloksena riippui teltan katossa reidenvahvuinen mak-
karanpätkä, koko telttakunnan vapaassa käytössä.

Edellisenä iltana oli komppaniamme 6./JR 40 saapu-
nut Savukoskelta eikä tässä varmasti kauaa viivyttäisi,
sen tiesimme jo kokemuksesta. Olimme olleet mukana
kovissa taisteluissa, ja uskoimme tietävämme sodasta
paljon 

- ehkä ei vielä kaikkea. Tässä kerrotaan mitä
tavallinen sotamies näki ja koki Talvisodan aikaan Jout-
sijärvellä.

Heti pimeän tullen toi lähetti kaskyn valmistautua
marssivalmiiksi. Etulinjaa siirrettäisiin vielä tänä yönä.
Lähtö tapahtui sitten joukkueittain. Kaikkia oli ennalta
kehotettu pukemaan vaatetta niin paljon kuin mahdol-
lista, linjassa ei ehkä tulisi olemaan tilaisuutta lämmit-
relemisiin, ia niinpä sotilaat muistuttivat suksien päälle
nousseilta lumiukoilta, kun joukkue toisensa jälkeen

solui äänettömästi pakkasyössä kohti jyrisevää etulinjaa.
Olin sotamies Konolan kanssa jäänyt teltta-aluetta jär-
jestelemään, nyt linjassa olevat siirtyisivät näihin telt-
roihin lepäämään. Määräys oli tulla heti, tehtävän tul-
tua suoritetuksi, perässä ja pimeän atkaao perille asti.

Huoltoteitä oli kaksi siten, että toista mentiin ja

toista palattiin. Tykkitulen ja ilmavaaran takia ei voi-
nut maantietd käyttåd, ei edes öisinkään. Nyt oli "sop-

pakanuunan" edestä hevonen ilmeisesti haavoitcunut,
koska tapasimme kenttäkeittiön tielle jätettynä läm-

Kuusikkoon pystytetty pahviteltta
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mintä kahvia täynnä. Niin ainakin päättelimme, kun ei
ketään näkynyt läheisyydessä. Pakit otettiin esille ja
kahvin juonti alkoi. Totta kai sotamies käyttää tilai-
suutta hyväkseen, ja harvoin kahvi on maistunutkaan
niin hyvältä. Edessäpäin tykkituli yhä voimistui, joira-
kin kranaatteja räfähteli jo tähänkin huoltotien lähei-
syyteen. Oliko vihollisella tieto vaihdon saapumisesta?

Oliko Konolalla aavistus vai puhuiko hän sattumalta,
että hän ei kyllä tästä selviä hengissä? Niin hän vain sa-
noi kahvia juodessaan ja varmantuntuisella äänellä. Mi-
täpä siihen osaisi vastata, varsinkin kun kranaatteja tuli
yhä lähemmaksi 

- ei mitään.

Joutsijärvi on pitkä ja kapea, asutus ja viljelykset
ovar länsirannalla. Itäpuoli raas on metsäistä, järvestä
kohoavaa rinnettä. Ympärillä on peninkulmittain erä-
maata,

Metsän laidassa oli huoltotien

maan potkaisin sukset liikkeelle ja aloin kiivaasti sau-
voa.

Siihen jäi Konola, enkä sen koomin häntä nähnyt.
Lääkintämiehet kertoivat hänen kohta kaatuneen kra-
naatinsirpaleesta samoille suksien sijoille johon jäi sei-
somaan.

Tuntui tosiaan siltä, että kranaatteja tuli eniten tä-
hän huoltopolun ympärille. Taitavat olla kaikesta sel-
villä tuolla vastarannalla, ajattelin. Yhtenä möykkynä
lenteli mullansekainen lumi ilmassa kranaattien iskiessä
jäiseen kamaraan. Vähän väliä heittäydyin hengäsrynee-
nä maahan samalla hartaasti toivoen keskityksen heik-
kenemistä. Siinä tuntui elämä epävarmalta, mutta jos

kerran matkan pää on oleva tässä kaikista vähiten sitä
voi muuksi muuttaa. Niin ajattelin ja se ikään kuin
rauhoitti. Asemiin ei pitäisi olla enää pitkalti ja siellä
tuttujen luona olisi toki turvallisempaa, kuin yksin täs-pääte,

Tarvikkeet kulietettiin kantamalla

siitä edelleen

lr-.
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kuljetettiin kaikki kantamalla. Pysähdyimme kysy-
mään töpinän miehiltä tiesivätkö ehkä 6. komppanian
sijaintipaikan. Hiljaisella äänellä tehtyyn kysymykseen
he vastasivat kiukkuisesti sähähtäen, käskien olla hiljaa,
ettei vihollinen kuule. Olipa totta vie hermot lujilla...
Oudolta se vaan tuntui kun joka puolella räiskyi, ja silti
kuiskaten piti puhua. Aukealla olevaa matalaa oiaa pit-
kin kulki polku, se meni asemiin, sanottiin lopulta.
Toimin pikakiväärin ampujana II joukkueessa ja kun
automaattiaseista oli puute ja kun voitasiin minua ase-
missa tarvita, kiirehdin lähtöön. Konola ehdotti, että
odotettaisiin vähän, ehkä keskitys siirtyisi piankin
muualle. En halunnut odottaa, vaan kehottaen seuraa-

sä sirpalesateessa, pimeässä yössä kaiken lisäksi.
Lähellä färven rantaa olevan kivinavetan suojassa oli

lääkintämiehiä ahkioineen odottelemassa turvallisem-
paa hetkeä ylittääkseen haavoittuneitten kanssa aukean.
He olivat lepoon pääsevän komppanian miehiä, eivätkä
hekäan rienneer, mikä oli se komppania, joka oli tullut
tilalle. Joka tapauksessa asemat olivat tuossa takana,
siellähän sen sitten näkee.

Rikkiammutun isokokoisen talon nurkalle, aivan jär-
ven viettävällä rinteellä oli parivartio. Voimasanat vaih-
dettiin ja selvisi että tässä oli saman ryhmän poikia.
Suoraan olin tullut omieni luo. Mielen täytti aivan eri-
koinen turvallisuuden tunne. Hengästyneenä ja hikise-
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Eteneminen
jyrkkää rinnettä

Puolustusasemissa
Joutsiiärvellä

nä kompuroin rakennuksen alla olevaan semenrtiseen
perunakellariin. Siellä oli joukkueen johtajan vänrikki
Tolvasen komentopaikka. Jäätävän kylmän ja kuuraisen
kellarin lattialla istui hänen lisäkseen muurama mies.
Kiroillen aloin kertoa hänelle, kuinka täällä ei kukaan
muka tiedä missä ovat asemat, olinpas silti osunut oi-
keaan paikkaan.

'äh pyha veli kiroile, kun ei tieda mika on oleva vii-
meinen hetkemme" alikersantti Mattonen, Sodankylän
poika sanoi. Tosiaankin, ulkona pyrähteli yhä kranaat-
teja ioukoittain, tänne alas ääni kuului hiukan vai-
meammin. Silloin kun ammus sutkahti yläpuolellamme
olevan rakennuksen läpi, tärähtivät kellarin seinätkin.
Olin siitä pahoillani, että olin tuon tosimiehen mielen
ajattelemattomuuksissani pahoittanut. Tein siinä pai-
kassa päätöksen, etten ainakaan Mattosen kuullen enää

koskaan kiroilisi. Päätös myös piti.
Vielä pimeän aikaan neuvottiin kukin paikoilleen

asemiin. Sana oli hieman liioitteleva tässä tapauksessa.
Aukea, tuulille altis paljas rinne, siinä harvakseen pit-
kin järven sivua muutamia kranaattien rikki repimiä ta-
loja. Tähän oli venäläisten hyökkays pysäytetry. OIi
vain kyyristäydytty juuriin ja mataliin maastokohtiin
sekä pysytty niissä viikosta toiseen. Päivien kuluessa oli
kranaattikuoppia syvennetty ja multakokkareita jäädyt-
tämällä saatu vähäistä rintasuojaa. Yhtenäistä, selvää ja
ampumahaudalla yhdistetryd linjaa ei saatu syntymään

- miehiä oli liian vähän.
Idän suunnalla olevan yaaran takana loimusi taivas

verenkarvaisena, matalalla olevat huurupilvet syttyivät
leimuten palamaan tykkien yhteislaukausten jyrähtäes-
sä. Oli kaamean juhlallinen näky, kun sitä tehostivat
vielä konetuliaseitten kiukkuiset sarjat. Valaisevan hel-
minauhan tavoin syöksyivät surisevat valojuovat mer-
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Kranaatit viuhahtelivat ja vihollisen
lentokoneet kiersivät päällä

sästä.

Komppanian päällikkö, luutnantti Tourula kavi viela
tarkastuskierroksella miestensä luona (pidetty päällikkö
kaatui kuukautta yöhemmin). "Edelliset miehetkin
ovat kestäneet tässä viikkokausia mitä kovimman pai-
neen alla, eikä me olla sen huonompia, kestetään vaan
samalla tavoin", niin hän sanoi ja miehet olivat oppineet
luottamaan hänen sanoihinsa.

Verkkaan vaaleni vuoden 1940 ensimmäinen päivä
harmaana, jädtåvdn kylmänä, jos sitä nyt yleensä päi-
väksi voi sanoakaan napapiirin takana. Jo iltapäivällä oli
pimeää, vain keskipäivällä tuossa kahdentoista, yhden
maissa oli hieman valoisampaa. Miehet kyyristelivät
kuopissaan silmät ja korvat tarkkoina, arveltiin viholli-
sen yrittävän hyökkäystä vuoden alkajaisiksi. Sitä oli
mielestämme enteillyt tavallista pitempi ja kovempi
tykkituli. Monikaan ei tainnut muistaa sitä, että oli
vuoden ensimmäinen päivä ja päivien kuluessa viikon-
päivät menettivät kokonaan merkityksensä. Oli yhden-
tekevää mikä päivä kului, elettiin vain sitä hetkeä. Va-
loisamman vuorokauden aika oli tukalin, kun vastaran-
nan metsikössä piileskelevär tankit suorasuuntauksella
pyyhkivät säästelemättä kaikkea epäilemäänsä. Kuopas-
saan kyyhöittävä tunsi olevansa kuin vainottu metsän
eläin. Ikuisuudelta tuntuivat ne hetket, jotka joutui
olemaan liikahtamatta jäisessä kolossa. Se rasitti hermo-
ja ja ruumista monessa suhteessa enemmän kuin liikku-
vassa taistelussa, jolloin ei ollut aikaa turhia ajatella.

Lohkollamme ei tapahtunut erikoisempaa. Vihollis-
puolen vaaralla jymähteli edelleen, ia kranaatit viuhui-
vat. Vähänkin kirkkaammalla säällä olivat lentokoneet
jatkuvasti päällä. Raskaat pommit saivat maan huoju-
maan. Tätä kaikkea säestivät vielä kivääri- ja konetuli-
aseitten särähtävät sarjat. Hyökkäystä eivät venäläiset



kuitenkaan yrittäneetkään, aikoivar varmaan murhaa-
valla tulellaan hävittää kaiken elollisen. Ammuksia
heillä oli eikä tarvinnut niitä säästää. Ajattelimme, et-
tei pahempaa voinut olla Summassakaan, josta jokapäi-
väiset tiedotukset kertoivat ihmeellisiä sankaritarinoita.
Hiukan hymähdeltiin näille. Mikäs siellä oli taistella,
varustetut asemat olivat valmiina, ei muuta kuin odot-
taa lämpimissä korsuissa vihollisen tulevan näkyviin, ja
kun kranaatteja ei enää tippuisi, käveltäisiin ampuhau-
taa pitkin asemiin ja ammuttaisiin hiukan maaliin. Tu-
lisivat tänne, kyllä tietäisivät mitä on sota hirmupakka-
sessa.

Kotirintama oli tälle rintaman osalle roimittanut
muun muassa poronnahkaisia peskejä niin palion, että
niitä riitti joka miehelle. Ainakin meitä muistettiin
kaikin tavoin Kemijärvellä. Kerran rullessamme kahvi-
laan jäi mieleen kuinka nuori, korkeintaan kahdenkym-
menen ikäinen tyttö tarjoillessaan sanoi: "Kyllä minä
joka ilta rukoilen Jumalaa ennen nukkumaanmenoani,
että Hän varjelisi teitd ja antaisi voimaa." Hän oli meil-
le kaikille ihan tuntematon, jostakin aivan rajalta ko-
tinsa menetränyr, ja silti hän jaksoi toisista huolehria. ..
Kuinka tahansa, sotilaan karussa elämässä se oli läm-
mittävää.

Pimeän tullen saatiin yhteys lähimpään kuoppaan ja
yhdessä ihmeteltiin, etteipä sattunut. Huolto toimi!
Öisin saatiin runsaasri lämmintä keittoa ja postiyhtey-
detkin pelasivat. Lepoon ei kuitenkaan ollut mahdolli-
suutta, ei ollut telttoja, ei korsuja ja mikä pahinta,
miehiä oli liian vähän. Rikkiammuruista taloista saatiin
kyllä lämpimiä vaatteita. Niitä kannettiin juurikuop-
piin ja kun coinen asettui makuulle niiden päälle ja toi-
nen peitteli hyvin, voi saada hiukan unta.

Vuorokausien yhtämittainen valvominen sai aikaan
lyijynraskaan väsymyksen. Se ilmeni välinpitämättö-
myytenä ympärillä tapahtuvaan. Entisestäänkin hiljai-
sempina istuivat miehet kuopissaan, tuijottaen tyhiyy-
teen ajattelemarta entistä tai huomista. Joukkueen joh-
taja koetri saada miehiin virkeyttä, mutta partaisina ja

likaisina, unen puutteesta punaisiksi palloiksi turvon-
nein silmin, aikoja sitten vitivalkoiset lumipuvut repa-
Ieina, vilusta kankeina ja juroina he saivat vilkkaan, pa-
rasta yrittävän vänrikin melkeinpä epätoivon partaalle.

Hiihtopartiot ahdistivat taukoamatta vihollista si-

^lta. Saattoi kuulua kovaakin taistelun melskectä.
Ehkä siellä hy<;kkaa vahvoja joukkoja, ja panevat vihol-
lisen mottiin? Pohjoisempana Päävaarassa alkoi eräänä
aamuna kova, kaikkia aselajeja käsittävä taistelu, tauo-
ten vasta vuorokauden kuluttua. Puolenpäivän aikaan
alkoi järven takana olevasta metsiköstä kuulua valitta-
vaa dåntd: 'Tulkaa auttamaan, olen haavoittunut."
Kuuntelimme huutoa, joka tuntui liikkuvan järven ta-
kana. Viholliset olivat käyttäneet suomalaisia huutoja
houkutellakseen meikäläisiä ansaan. Oliko tuo ansa vai
ei, siitä ei valoisampana aikana voitu saada selvää, ja pi-
meän tullen ääni lakkasi. Surkeaa kuunneltavaa se oli

Joutsiiärven täistetulen 1ätxia

joka tapauksessa. Vasemmalla, maantien lahella yllätti
vihollispartio tuulisena yönä konekivääripesäkkeen ja

tuhosi sen käsikranaateilla, vain yhden miehen pelas-
ruessa tekeytymällä kuolleeksi. Konekivääri oli sijoitet-
tu aukealle pellolle olevan perunakuopan päälle. Sen ja

miesten varusteet viholliset lastasivat ahkioon ja katosi-
vat. Sitä ennen vetivät kuopasta tappamansa miehet
hangelle riviin ja päällä hyppimällä varmistautuivat
näiden vaaratromuudesta. Vasta myöhemmin uskaltau-
tui kuolleeksi heittäytynyt, pahasti haavoittuneena läh-
teä toisten luo, ja vasta nyt saatiin asiasta tieto.

Hellittämättömän kovana jatkui pakkanen, kovim-
millaan yli viisikymmentä astetta. Sellaisessa hirmu-
pakkasessa liikkumatta paikallaan oleminen kysyy lujaa
tahdonvoimaa. Huulet lujasti yhteen puristettuina -muuten ne olisivat jäätyneet, hengitettiin ja sittenkin
tuntui kuin olisi niellyt teräviä lasinsiruja. Kylmyys loi
lamauttavan väsymyksen, se sai aikaan oksennuskoh-
tauksia, ja voi luulla jo lopun olevan lähellä. Rauhan ai-
kana on vaikea kuvitella, mitä ihminen kestää, mutta
silloin kun henki on kysymyksessä, eikä vaihtoehtoa
ole, kestää vielä paljon. Kaikki puheet ilolla henkensä
antamisesra ovat roskaa, on vain niin, että mitä lähem-
pänä on kuolema, sitä hurjemmin taistellaan. Epätoi-

Saunassa Joutsiiärvellä
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von hetkinä saattoi tulla ajatus - kun pääsisi taakse
huoltoporukoihin. 

- Mutta 
- 

jonkun täytyisi kuiten-
kin tulla tilalle, eikä tällä olisi yhtään helpompaa. Kävi
miten tahansa, täällä pysytään, eikä istuta toisen taka-
puolella tulessa.

Ympäristössä näkyi aikaisemmin käytyjen taistelujen
iälkiä. Kivenkoviksi jäätyneitä vihollisruumiita sovitta-
van lumen peittäminä.

Vihollisen varusrelut järven takana jatkuivat kiihty-
vässä tahdissa, eikä heidän tarvinnut edes varoa työstä
aiheutuvaa melua. Kuului moottorin jurisevaa itäntd,
kun tankit ajoivat liki metsän reunaa. Kokonaisia auto-
kolonneja ajoi täysin valoin tuoden mukanaan tuhansia
ammuksia; huomenna ne lentäisivät tänne! Iltaisin tyk-
kitulen heiketessä kuului kalinaa kun kaivettiin jäistä
ma ta, kuului puun hakkaamista ja yskimistä. Tosiaan
tuntui koko porukka olevan kovan puoleisessa yskässä,
siellä rykiä karruutettiin että rinteet raikui. Tankit tu-
littivat suorasuuntauksella kaikkea epäilemäänsä am-
muksia säästämättä. Kun ammus oikein läheltä pyyh-
käisi, tuntui selkä halkeavan ja entistä matalammaksi
painuttiin kuoppiin. Ruudin savu kuin pakkasusva las-
keutui öisin järven jeålle ja silloin venäläiset liikkuivat

sillä. Usvan seasta kuului askeleita, olivat aina suurin
joukoin. Yksinäisiä miehiä juoksi meitä kohti palatak-
seen noin sadan metrin päästä akkia takaisin. Härnäsi-
vät konetuliaseita ilmaisemaan paikkansa. Oltiin jo jol-
lain tavoin sodan kovettamia ja ajateltiin - tulkaa vaan
lähemmäksi, niin piru teidät perii.

5. päivän iltana tuli kasky hytikätä järven taakse ja
ottaa selvää mitä siellä puuhailtiin. Kuvittele tätä tilan-
netta! Oli taisteltu vuorokausia jäisissä kuopissa yli 40
asreen pakkasessa ilman lepoa, ja nyg yöllä oli hyökättä-
vä aukean iärven yli. Hiljaisina ja vaiteliaina miehet
lähtivät kuten aina. Vain sotamies Ristinen, siviilissä
huoleton maankiertäjä kiroili: "Ioisivat, piru vieköön,
niitä sankareita tännekin, ettei meidän tarvitsisi olla jo-
ka reiiän tukkona."

Niinhän se oli, että monikin meistä taisi ajatella
näin. Metsän reunassa järven takana löytyi ladon katolta
hyvin naamioitu tulenjohtopaikka, paljon kuljettu tos-
supolku metsiköstä johti sinne. Sen viereen oli upotettu
lumen sisälle puhelinjohto. Arvelimme tulenjohtajan
olleen siinä vain valoisamman ajan. Tiheäoksaisten
kuusten alla oli kovaksi tallattuja kuoppia, vihollisen
tarkka-ampujat olivat näissä kytänneet.
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- rniehet kertovat
Kansa taisleli - miehet kertovat ilmestyy kerran kuukaudessa
12 numeroa vuodessa

6 tapaa tilata Kansa Taisteli - miehet kertovat
1. Täyttäkää ja postittakaa viereinen kuponki - 

postimerkkiä
ette tarvitse.
2. Soittakaa suoraan tilaajapalveluumme puh. . vaihde 79OB 22,
suunla 90
3. Kirjoittakaa osoitteella: Kansa tarsteli - miehet kertovat, Ti-
laalapalvelu, Postilokero 820, 00101 Helsrnkr 10 ja ilmoittakaa
viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme
tar asioimistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyh-
tiö.
5. Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 86 00-8, Sanoma
Osakeyhtiö ja kirjoittakaa Tiedonantola-kohtaan viereisessä ku-
pongissa pyydetyt tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne jollekin asiamiehellemme, Rautatiekirja-
kauppaan, kirjakauppaan tar postrn.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisämaksu. Lä-
hempiä tietoja saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista ia
asioim istoista.

Osoitteenm u utokset
Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa joko kirjeellisesti tai pu-
helimitse Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse io-
honkin asiakaspalvel ukonttoriimme.
Tällöin on ilmoitettava nimi ja nykyinen osoite siinä muodossa
kuin se on lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osoite niin,
että uusi osoitetoimipaikka on selvästi ilmaistu. Kirjeellisessä
osoitteenmuutoksessa pyydetään osoitelrpuke liittämään mu-
kaan.

Huomautukset
jotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään
tekemään Tilaajapalveluumme, johonkin asiakaspalvelukontto-
riimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
Tilaus .ia osoitteenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kuluttua
siitä, kun se on tullut Tilaajapalveluumme.

32



Eteneminen upottavassa hötylumessa ja ryteikköises-
sä maastossa kävi väsyneiltä miehiltä äärimmäisen hi-
taasti. Maantietä eikä liioin vihollisen tallaamia polkuja
uskallettu kdyttäd, miinoista oli näet saatu kokemusta.
Lämpimiä nuotionsijoja, kaivettuja ampumakuoppia ja
havukatoksia löytyi - mutta ei vihollista. Olivat tie-
tysti huomanneet rulomme, ja nyt perääntyneet edulli-
sempaan maastokohtaan, kuten jälkeenpäin selvisi.

Olivat 6. päivän ensitunnit kulumassa, kun saavut-
tiin jyrkästi kohoavan rinteen alle. Viholliskranaatit
lensivät vonkuen korkealla yläpuolellamme, muuten oli
yhä enteellisen hiljaista, kun sotamies Svaalan kanssa
hiihdin kärjessä rinnettä ylös. Seisahduimme tähystä-
mään. Heikko vieras haju pisti nenään ja vaisto varoitti
voimakkaasti vihollisen läheisyydestä. Kuulin ensin ly-
hyitä vieraskielisiä sanoja, metallin helähtäviä napsah-
duksia - varmistimia poistettiin aseista - siinä oli vi-
hollisketju aivan lähellä. Telttakankaitten päällä maat-
tiin nakOiään tiheässä rivissä, takana oli kokonainen
korsukylä täynnä elämää. Kaiken tämän ehdin tajuta
välähtävässä sekunninkymmenesosassa, kun oudon voi-
man heittämänä lensin suinpäin syvälle hankeen. Sa-

malla räsähti huumaava pauke ja"araa" huudot täyttivät

öisen korven. Svaala haavoittui ja huusi lääkintämiestä.
Avun saanti tuntui sentään mahdottomalta murhaavassa
tulessa.

Makasin syvällä hangessa, säikäyksestä enemmän
kuolleena kuin elävänä ja varmana, että olin saanut osu-
man. Olinko siinä kauan, muutaman sekunnin, vai
muutaman minuutin, sitä on vaikea sanoa. Vähitellen
aloin kuin unesta herätä, näin kuinka taivaalla loisti
kuu. Riemastuin, jospa ei sittenkään sattunut! Kuohu-
va elämänriemu poreili koko ruumiini yli, kun huoma-
sin olevani aivan terve.

Pikakivääri olisi lähitaisteluun ollut kömpelö ja li-
säksi täyttynyt lumella, siitä ei siis ollut turvaa. Olin
aina pitänyt taskussa käsikranaattia rautaisannoksena
kaiken varaka. Kohmeisilla käsillä en saanut sitäkään
esiin, ehkä liiaksi hätäännyinkin. Oli pirullista tulla
ammutuksi kun ei voinut puolustautua mitenkään! Pois
ja pian pois, takoi ajatus!

Pysyen tarkoin lumen sisällä näkymättömissä aloin
varovasti ryömiä takaperin. Ei ollut varaa kääntyä, suk-
set saivat jaada. Matkaa ei ollut kuin korkeintaan 15

metriä, mutta syvässä lumessa se oli kova urakka, se

tukki hengityksen, työntyi jääkylmänä ihon ja paidan
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väliin. Mitäpä tuolla väliä, kun vain pääsisin omien luo
ja pääsinkin. Olin hiestä märkänä, vaikka se ei johtunut
suinkaan kuumuudesta tai kovasta työstä. Haavoittu-
neet oli jo viety pois ja kun vasemmalla edennyt kärki
perääntyi, olivat kaikki koossa. Vihollinen rohkaisi
omiaan huutamalla ja oikealta kiertäen yritti päästä
taaksemme, mutta rohkeat konepistoolimiehet Marko
ja Soukka pakottivat heidät pysymään matalina.

Vihollisen tuli voimistui, konekivdäreiö, tuotiin il-
meisesti lisää ja pienoisheittimet yhtyivät leikkiin. -Oli aika irtaantua. Lähetti, alikersantti Ylämäki lähe-
tettiin viemään irtaantumiskaskya pohjoispuolella ete-
neville. Käsittämättömästä syystä hän lähti juoksemaan
kohti vihollisen ketjua. Koetimme huutaa, mutta me-
teli oli niin kova, ettei ääni kuulunut. Olimme yksi-
mielisiä, ettei hän tahallaan etsinyt kuolemaa. Jokin
värinkäsitys täytyi siinä tapahtua. Ruumis jäi sinne.
Murhaavan tulen alta oli mahdotonta sitä noutaa. -Kun venäläiset joutuivat myöhemmin perääntymään,
löytyi hänen alaston ruumiinsa useitten luotien lävistä-
mänä. (Sivuseikkana mainittakoon, että venäläiser oli-
vat haudanneet omat kaatuneensa ja jokaisen haudan
päällä oli puusta veistetty paalu, iohon kiinnitetyssä
metallilevyssä kunkin sotilasarvon ja nimen alla - niin
joku kielitaitoinen minulle luki - kaatui taistelussa
Suomen vapauttamisen puolesta 6.1. 1940.)

Jostain levisi tieto, jota sotamies pitää kuolemaakin
pahempana. Olemme saarroksissa - se osoittautuu
kuitenkin perättömäksi. Paluu tapahtui kenties vielä-
kin varovaisemmin ja hitaammin katkeamattoman ko-
nekivääri-, pikakivääri- ja konepistoolitulen saattele-
mana. Vielä satoi kranaatteja joukoittain jäähän ja joka
puolella syntyi avantoja joista ryöppysi vettä kastellen
monet likomäräksi. Muonantuojat odottivat tutussa
paikassa runsain annoksin, sitähän saatiin koko ajan yl-
lin kyllin. Ei muuta kuin kiireesti entisiin asemiin en-
nenkuin päivä valkenisi. Kuopat, joissa oli niin paljon
pelätty, ja paleltu, tuntuivat nyt turvallisilta ja kotoi-
silta.

Vielä pari jyrisevää päivää 
- sitten tuli vaihto, kah-

deksatta päivää vasten keskiyöllä. --

ILMAILU M USEOYHDTSTYS RY.

PL 42
O153O HELSINK!.LENTO

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia Iehden
iakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä
osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki 300. Toimitus
(Töölönkatu 35 B) ei niitä käsittele. Puh. 90-
7§O822 tai 790355
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TYKISTOKESKITYKSESSA sotamies Mikkosen lä-
helle tuli kranaatti ja räjähdys heitti hänet takapuoli
edellä puuta vasten. Ahteri meni tunnottomaksi, ja Mik-
konen oli varma, että oli saanut sinne sirpaleita. Tove-
rien avustamana laskettiin housut alas ia ruvettiin tut-
kimaan, miten pahasti oli osunut.

- 
Kyllä täällä on reikä, sanoi ryhmänjohtaja, mutta

ei se ole tämän sodan aikaisia.

EVERSTI oli tullut tarkastusmatkalle etulinjaan ja astui
pilkkopimeään korsuun.

- 
No pojat, mitäs täällä puuhataan?

- 
Ootellaan valoisampaa tulevaisuutta, herra eversti.
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