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V. J. MALMIVAARA

MLOK§I
MAAILMALLE

VUOSIKYMMENIEN takaiseen aikaan kuuluvat jou-
Iut, jolloin pimeän yön valaisivat häikäisevän kirkkaat
valoraketit ja jolloin taivaanrannan peittivät pahaa en-
nustavat putkivalot. Tämän päivän suomalainen voi
rientää jouluostoksille kirkkaasti valaistuihin kaupun-
keihin ja taajamiin. Poissa on sota kauhuineen, poissa
puute ja korvikkeet. Poissa myös yhteinen kohtalon-
runtu ja keskinäinen yhteys.

On merkillistä joskus pysähtyä ajattelemaan rinnan
nykypäivää ja sota-aikaa. Mikä valtava kehirys onkaan
rapahtunut muutamassa vuosikymmenessä. Aivan hen-
gästyksiin asti on riennetty eteenpäin ja pystytty pysy-
mään sivistyksellisesti ja taloudellisesti maailman kan-
sojen eturivissä. Tällä on suuri merkitys kansakunnan
tulevaisuudelle. Mutta eräs asia on aikakausia rinnastet-
taessa ihmetyttänyt. Miksi yhä enemmän painuu pi-
meään tietoisuus ja halu ymmärtää, että Jumalan salli-
muksesta kaikki tämä on tapahtunut? Vielä enemmän
ihmetyttää, että myöskin aivan tietoisesti pyritään sii-
hen, että tämä kansa unohtaisi hyväntekiiänsä. Apostoli
Paavali kirjoittaakin ystävilleen Korinttossa, että tar-
vitsemme hengen valoa tietääksemme, mitä Jumala on
meille lahjoittanut. Sitä valoa kansamme ja koko maail-
ma tarvitsee, ettei elettäisi harhaluulojen varassa.

Joulun sanoma kertoo meille valosta, joka ilmestyi

maailmaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ehkäpä tämä sa-

noma avaa silmämme näkemään elämää ja maailman-
menoa oikein. Hän voi avata sokeat silmät ja sokaistu-
neen näkökykymme. Jos näin tapahtuu, tulee joulus-
tamme kiitollisuuden ia rukouksen sävyttämä. Ehkä
jaksamme nähdä suurimmaksi lahjaksi joulun Herran,
jolla on val:.a ja voima.

Olin tilaisuudessa, jossa eräs vanha rovasti kertoi
nuorille teroittaneensa: "Mitä mustempi taivas, sitä
kirkkaammat tähdet". Kaikesta hyvästä huolimatta mo-
nen elämä on turvatonta ia saattaa sisältää vaikeuksien
kasautumista. Jos joulun lähestyessä taivas näyttää peit-
tyvän pilviin, voimme sanoa vanhan rovastin tavoin toi-
,ill.*-., että pimentyvän taivaan keskellä loistaa kirk-
kaana se valo, jonka Jeesus Vapahtajamme on tuonut
maailmaan. Sen valon loisteessa syttyy kynttilöitä iou-
luna sytytellessä myös toivon säde sydämeen, joka antaa

uurta rohkeutta elää. Joulusta muodostuu silloin juhla,
joka avaa silmämme näkemään, mitä Jumala on meille
Iahjoittanut.

Jeesus Vapahtajamme on tullut valoksi maailmalle,
valoksi jonka takaa ei häämötä uhka ja pelko, vaan ilo ia
rauha. Tämän valon toivomme loistavan myös ikäänty-
vän ja monella tavalla riisutun rintamamiehen sydä-
meen.

401



i

HISI

KEVYT OSASTO 23 oli Talvisodan hengen läpitunke-
ma, niinkuin koko Suomen kansa ja armeija silloin oli-
vat. Tämä ratsumesrari Paavo Rasin komenrama osasro
koottiin Mikkelissä joulukuulla 1939. Siihen oli koe-
tettu ohjata sellaiset miehet, jotka aikanaan olivat saa-
neet joko ratsuväki- tai polkupyöräkoulutuksen, mutra
jotka syysrä tai toisesta olivat jääneet pois yksiköistään
tahi omien sotilaspiiriensä joukoista. Itse olin vapautu-
nut vakinaisesta palveluksesta JP 3:sta Mikkelissä vasta
elokuun lopulla 1939 ja oli oman ikäluokkani miehet
miltei kaikki kutsuttu kohta sen jälkeen ylimääräisiin
kertausharjoituksiin. Sitä tierä he joutuivat rajanpin-
taan, jossa saivat ottaa vasraan venäläisten ensimmäiset
hyökkäykset kun ne 30.11.1939 alkoivat. Itselleni tun-
temattomasta syystä en saanut palvelukseen astumis-
määräystä kuten toiset ikäluokkani kaverit.

Kun rytinät sirten rajoillamme alkoivat, läksin omin
nokkineni kauppaamaan itseäni sotilastehtäviin ainoana
työtodistuksena sotilaspassi. Siitä kävi ilmi, errä olin
saanut konepistoolimieskoulutuksen ja kotiutettu täysin
paivelleena vakinaisesta väestä 3 kuukautta sitten. Mik-
keliin saavuttuani yririn ensin pyrkiä JP 3:een, jossa

vanhat, tutut kaverit palvelivat, mutra minua kehoter-
tiin menemään Rasin puheille, ioka parhaillaan perusti
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omaa osastoaan. Rasi kuulusteli ja tiedusteli erinäisiä
asioita, mm. hiihtotaitoani sekä palveluksessa oppimia-
ni sotilaallisia asioita ja käski sitten minun ilmoirtautu-
maan ensimmäiseen komppaniaan res.luutnantti Vuo-
relle, joka oli komppanian päällikkö. Jouduin IV jouk-
kueeseen, jonka johtajaksi ilmaantui rintamalle lähdet-
tyämme res.kornetti Tavasrjerna.

Tammikuun alkupäivinä osastomme kuormattiin ju-
naan, eikä ainakaan meillä, miehistöön lukeutuvilla,
ollut aavistustakaan minne olimme matkalla. Suurin
osa tunsikin pettymystä kun meidät purettiin Varkau-
dessa. Asemalta marssi 1. komppania elokuvateatteri
Maksimiin, joka tuli majoiruspaikaksemme, ja muuta-
man viikon lisäkoulurus alkoi. Varusreitamme täyden-
nettiin ja lisääkin varusteita jaettiin. Välillä kaivettiin
myös ns. sirpalemontruja ilmahyökkäysten varalta.

Rintamilta saapui jatkuvasti tieroja taisteluista ja

suurista voitoisra, joita oli saavutettu, kerrottiin paljon
sankariteoistakin. Mainirtiin kunnioituksella sellaiset
nimet kuin Suomussalmi, Tolvajärvi, Ägläjärvi, Raate
ym. Ylipäänsä mainirtiin kaikki paikkakunnat, missä
huomattavampia voittoja oli saavutettu. Huolimatta
tappioilmoituksista rai muista vähemmän miellyttävis-
tä asioista kasvoi tuo Talvisodan henki päivä päivältä ja
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Ratsumestari
Paavo Rasi

Korjattavia
hyökkäys- ja
panssarivaunuja
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innokkaimmat jo kiroilivat, että emmekö me ollenkaan
pääse sinne miesten töihin, ja että minkä vuoksi meitä
edelleen pidetään täällä kotirintamalla ja yksinomaan
naisten ilona. Vaikka osastomme olikin koottu enim-
mäkseen "reissumiehistä" oli sen henki innostunut ja

hyvä. Innostus kasvoi yhä kun katselimme Ahlströmin
konepajalle korjattaviksi tuotuja panssari- ja hyökkäys-
vaunuja, ja niitä tuli rautateitse tuhka tiheään. Niistä
saimme kouriin tuntuvan todistuksen aseveljiemme
sankaritöistä rajoilla.

Kun osastomme uudelleen kuormattiin junaan olikin
tällä kertaa tosi kysymyksessä. Sisämajoitus oli kohdal-
tamme päättynyt kun meidät Värtsilän asemalla puret-
tiin lämpimistä vaunuista ankaraan pakkaseen ja hiihto
itään päin alkoi yörä myöten. Se johtui kuulemma ilma-

Kertomuksen tapahtuma-aluena

Värtsilän tehdasaluetta

vaarasta. Paikat sellaiset kuin Jalovaaraym. jäivät taak-
semme yhä vain itää kohden lykkiessämme.

Ryhmäjohtajani oli alikersantti Reino Kahisto ja itse
ryhmästä muistan lähinnä kolme kaveria, joilla kaikilla
oli sama etunimi: Aati Ranta, Aati Hämäläinen ja Aati
Remonen. Sitten oli Kuuva Hermannia, Juutisen Ed-
vardia jne.

- 
Jzi6ln6pepa mennä Kollasojalle, tuumi Juutinen

hiihdellessämme. Hänelle olivat paikat tuttuja, sillä
hän oli ennen sotaa ollut metsätyönjohtajana näillä kai-
roilla.

Siellä sitten jossain Loimolan ja Kollaan välillä ma-
jailtiin teltoissa, pidettiin vartiota tien suunnassa ja

udeltiin tunnussanaa kulkijoilta. Partiossa hiihdeltiin
niinikään ja tutkiskeltiin vihollisen liikehtimistä sivus-
toilla. Joutuipa osastostamme joku joukkue asemiinkin
Kollaalle, jossa painostus tuntui kasvamistaan kasva-
van. EräälLä väkivaltaisella tiedusteluretkellä, missä
komppaniamme piti tuhota vihollisosasto Korpijärven
maasrossa, törmäsimme vastakkain vahvan porukan
kanssa, joka yritti katkaista paluutiemme. Tässä rähi-
nässä, muitten tappioiden lisäksi meni kaksi upseeria-
kin. I joukkueen johtaia, res.kornetti Sotama sai räjäh-
tävän luodin rintaansa. Hän oli ehtinyt hiihtää aivan
venäläisren sekaan ja oli melko isotöinen homma saada

hänet sieltä pois. Kornetti kuoli kohta sen jälkeen ah-
kioon, jolla yritettiin viedä sidontapaikalle.

Sen aukean reunassa, missä meidät yllätettiin, sai

!oukkueemme johtaja Tavastjerna luodin käsivarteensa.
Hypätessään luodin osuessa pystyyn, iski toinen välittö-
mästi reiteen, ja niin hän oli liikuntakyvytön. Jouk-
kueen johto jäi alikersantti Paasoselle. Tavastjerna saa-

tiin haalatuksi korvesta tien varteen ja sitä tietä hän
pääsi sairaalaan. Sillä reissulla selvittiin kun kahdeksan
miesrä oli menetetty, eikä edes tehtävä tullut sillä ker-
taa täytetyksi. Jääneiden joukossa oli mm. ryhmätove-
rini Aati Hämäläinen.

Sen tapaista touhua siellä riitti aivan tarpeeksi, em-
mekä päässeet kehumaan suurilla voitoilla, vaikka
"täystyöllisyys" vallitsikin joukossamme. Innokkaim-
millaaan ei ollut sen suhteen mitään valittamista. Joil-
lakin oli varsin epämiellyttäviäkin tehtäviä. Niinpä eräs

komppaniamme ajomies, Kalle Teittinen, joutui tämän
tästä kyyditsemään "hiljaisia poikia", kuten hän nimitti
sankarivainajia, taakse.

Ranta Aatille tuppasi joskus tulemaan masennus
mieleen hänen aprikoidessaan, että lopullinen voitto on
työn takana. Suomalaisen sotilaan pitäisi tappaa tai
muuren saada pelistä pois jopa 50 vihollista, että pysyt-
täisiin tasoissa, hän laskeskeii. Tähän oivallukseen hän
oli tullut yksinkertaisesti tietäessään molempien soti-
vien maitten väkiluvun. Kieltämättä tämä suhdeteoria,
yksi viittäkymmentä vastaan, askarrutti vastoinkäymis-
ten hetkellä joskus itseänikin.

Oli maaliskuun 5. päivän ilta. Kuinka ollakaan, oli
koko osasto suksilla ja lähtövalmiina koossa. Lippaat
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olivat täynnä ja patruunia jokaisella niin paljon kuin
jaksoi kantaa. Joukkueemme johto oli edelleen alik
Paasosella ja I joukkuetta iohti kersantti Kuronen Sota-
mon haavoittumisen jälkeen. Komppanianpäällikkökin
oli vaihtunut. Luutnantti Vuoren tilalle, joka oli siirty-
nyt osaston komentajan adjutantiksi, oli ilmestynyt re-
s.vänrikki Valkama. Vähäisestä hiihtotaidostaan päätel-
len oli hän jonkinlainen lonkainvalidi. Muuten oli vän-
rikki karski ja peloton mies, joka ei aikonut ajaa par-
taansa eikä tehdä muutamia muitakaan siisteyden yllä-
pitämiseksi "pruukattuja" tehtäviä ennenkuin sota olisi
päättynyt.

Oli kuulunut huhuja, että varsinaisista Kollaan ase-

mista vihdoinkin lepcon päässeen JR 34:n ioukot olisi-
vat joutuneet ankariin erämaataisteluihin Ulismaisten
ja Korpijärven maastossa Kollaan asemia saartamaan
pyrkivän venäläisdivisioonan kanssa. Tänne nyt oli
matka meilläkin. Itse komentaja oli vetämässä osastoa,
kun yötä myöten hiihtelimme kohti taistelutannerta,
josta !o muutamia päiviä oli kuulunut ankaraa ialkavä-
kiaseitten rätinää. Kollaan asemista oli useitten kilo-
metrien laajuudelta jo vuorokausikaupalla pauhannut
ennen kuulumaton tykistön rumputuli, joka pani ajat-
telemaan, että kukahan tuolta enää selviää elävänä. Yön
pimeimpinä hetkinä olivat aseet suhteellisen hiljaisia.
Kun sitten 6. päivän aamu alkoi valjeta huomasimme
olevamme melko aukealla suolla. Edessämme oli oikeal-
ta vasemmalle iatkuva korkeampi harjanne, joka oli
sankan havumetsän peitossa. Tiesimme meistä oikealla
olevan JR 34:n II pataljoonan miehiä asemissaan. Edes-
sämme oli pelottavalta vaikuttava hiliaisuus. Olimme
väsyneinä pysähtyneet tuolle harvaa koivun käkkärikköä
kasvavalle alueelle. Olimme hiihtäneet koko ytin. Äk-
kiä edessämme oleialta harjanteelta rämähti! Silloin
taas maistui paksu lumihanki kovin makealta, mutta
joukkueemme sai käskyn työntyä eteenpäin. Koko muu
osasto alkoi samalla levittäytyä oikealle, jonne ammun-
ta oli levinnyt ja ennenkuin huomasimmekaan, olimme
ankarasti ampuen rynnänneet harjanteelle. Sen päällä
iski suihku II joukkueen johtajan, res. kornetti Iha-
mäen olkapäähän hänen viittoessaan ja kehottaessaan
meitä yhä eteenpäin. Hän iätti suksensa siihen hypätes-
siän niinkuin hirvi taaksepäin. Ilmeisesti hän selvisi JS-
p:lle ja sitä tietä hoitoon, koska hänen nimeään ei sodan
päätyttyä näkynyt kaatuneitten luettelossa. Komppa-
niamme viidestä upseerista oli nyt iäljellä enää kaksi,
päällikkö, res.vänrikki Valkama ja nuori res.kornetti,
jonka nimi ei enää tule mieleeni. Hyökkäyksemme jat-
kui yhä! Vihollisella oli ollut harjanteella ionkinlainen
etuvarmistus, joka meidän kohdallamme perääntyi suh-
teellisen helposti. Oikealla puolellamme sitävastoin otti
lujille. Raivokas rätinä kuului sieltä jatkuvasti. Venä-
läisten kone- !a pikakiväärit lauloivat pitkia sarjojaan ja
meikäläisten konepistoolit kurnuttivat niinkuin sam-
makot kevätlätäköissä. Epätoivoisesti huudettiin aina
välillä lääkintämiehiä ja sairaankantajia, ioilla oli työtä
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enemmän kuin tarpeeksi. Eteenpäin sentään kaikesta
huolimatta vyöryttiin ja ryömittiin. Olimme sivuutta-
neet harjanteen ja edessämme olevan noin 1G-60 met-
rin levyisen suoaukean, jonka takana oli jälleen synkkää
metsää ja juuri siellä oli myös ankarin vastus. Olimme
jängän puolivälissä kun metsänreunasta alettiin paah-
taa. Edelleni ehtinyt Kuuvan Herminni vaipui ääntä
päästämättä hankeen. Siellä kaatui lisäksi kolme tai nel-
jä miestä Parviaisen ryhmästä. Takanani sai Ramosen
Aati luodin läpi kaulansa. Polvilleen nousten hän syl-
jeskeli verta kun toinen luoti iski keskelle otsaa ja hänen
matkansa oli päättynyt siihen. Nyt ei ollut enää ajatte-
lemistakaan eteenpäin pääsystä. Päinvastoin alkoivat
venäläiset kahlata syvässä lumessa meitä kohden ja tåtä
etenemistä tuettiin heidän takaansa sekä konekivääri-
että pikakivääritulella. Aurinko oli tällä välin noussut
pakkastaivaalle ja sen loisteessa nähtiin, että venäläisillä
oli hohtavan valkoiset lumipuvut. Kypäränsäkin he oli-
vat maalanneet valkoisiksi, mutta tehneet siinä virheen,
että olivat käyttäneet valkoista emaliväriä, joka pani
kypärät välkehtimään heti kun auringon säteet niihin
sattuivat. Näin oli hangessa ryömivät helppo havaita.
Ryhmästämme oli jängällä lisäkseni Kahisto sekä taka-
namme metsän reunassa Aati Ranta ja Martti Vitikai-
nen. Viimeksi mainittua seurailin huvikseni, kun hän
vaikutti olevan niin tosissaan. Suruton ja reilu poika
hän oli muutenkin. Nyt hän nopeasti tämän tästä ko-
hotti päätään !a silmät etsivät salamannopeasti maaleja.
Hetkeksi hän painui suoiaan ja päästi sitten nopean tu-
lituksen kiväärillään. Tästä kiireestä huolimatta tote-
sin, että jokainen laukaus tähdättiin. Itse päästelin sääs-

täväisiä sarjoja välähtelevien kypäröiden alle, ia useim-
missa tapauksissa ne jäivätkin liikkumattomiksi. Kävin
siinä kaksintaistelunkin erään vihollissotilaan kanssa,
joka kiväärillään paukutteli minua vasten naamaa vain
ehkä 15 metrin päästä. Onneksi luodit menivät ionkun
millin pääni yli. Lyhyiden sariojeni vaikutuksesta hän
alkoi kiireesti kaivautua edessäni olevan mättään taakse.

Sieltä miestä ei näkynyt lainkaan, lumi vain pöllysi
kahta puolta. Sain ampua monta sarjaa ia välillä aina
suojautua hänen päästellessään vastaan. Lopulta hän
lähti yrittämään päästä konttaamalla taaksepäin, mutta
se jäi vain yritykseksi ja loppui lyhyeen.

Nyt huuteli Paasonen meitä taakse, harjanteen pääl-
le, johon Vitikaisen kanssa selvisimmekin. Ketjua alet-
tiin järjestää uudelleen ja levittää enemmän vasemmal-
le. Harjanne rlousi siihen suuntaan jonkin verran. IV
joukkue joutui taaskin äärimmäiseksi vasemmalle ia
ketjusta tuli harvan puoleinen. Äkkasimme Vitikaisen
kanssa olevamme harianteen laella rinnatusten, kumpi-
kin valtavan hongan takana. Edessämme oli hieman le-
veämpänä sama jänkä missä äskettäin makasimme 400

-500 
metriä oikealla. Sovittiin siitä, että aika ajoin lä-

hetettiin mies mieheltä oikealle tiedustelu: "Onko yh-
teys oikealle?" Myönteinen vastaus oli aina merkkinä
siitä, ettei ketiu ollut katkennut, eikä meillä tällä sii-



Taistelusta tuotava haavoittunut toverikin ahkiossa

Suksille asennettu panssarisuojalevy ja pikakivääri

vellä ollut vaaraa tulla eristetyiksi. Oikealla jatkui tuli-
tus lujana. Takanamme, johon harjanne laskeutui oli
täysi tulisuoia. Sinne muodostui piankin aikamoinen
huoltopolku kun lähetit ym. toivat meille uusia lippaita
ja patruunia, saimmepa jotain suuhun pantavaakin.

Erään kerran kun tavan mukaan tiedustelimme: "On-
ko yhteys oikealle?" ei vastausta kuulunutkaan. Joku
lienee jää,nyt pois pelistä. Kuului levottomia ääniä, että
täältä on lähdettävä ettemme jäisi mottiin. Eihän meitä
tarvinnut monesti kaskea kun jo olimme matkalla huol-
topolkua pitkin oikealle, missä tiesimme osastomme
pääosien olevan. Siellä oli komppanianpäällikkö ja ties
mitä. Emmehän olleet upseerismiehiä tavanneetkaan
sitten aamuhämärän. Harjanteen yli viheltelivät suih-
kut korkealta päittemme yli. Olisimmekohan olleet
niillä main menossa missä aamulla olimme harjanteen
ylittäneet, kun vastaamme hiihteli kaksi upseeria. Toi-
sen tunsimme heti omaksi komppanianpäälliköksi,
vänrikki Valkamaksi, toisen saatoimme atyata JR 34:n
6. komppanian päälliköksi, legendaarisen nimen saa-

vuttaneeksi res.kapteeni Juutilaiseksi, jolla oli annettu
lempinimi "Marokon kauhu. " Nyt kuulimme kunniam -

me!

- 
Kgngnkä luvalla läksitte asemistanne? Helvetin

kyytiä sinne takaisin! Mars! Mars! Tuollaiset miehet pi-
täisi ampua siihen paikkaan. Teillä ei ole siellä mitään
hataal

Tunsimme itsemme kuin pikkupojiksi, jotka oli ta-
vattu pahan teosta.

- 
Pysytte asemissanne niin kauan kun teille anne-

taan lupa sieltä lähteä! ärjyivät Juutilainen ja Valkama
yhteen ääneen. Juutilainen näytti jättiläiseltä pitkässä,
savustuneessa turkissaan, joka joskus oli ollut valkoi-
nen. Hetken kuluttua löysimme Vitikaisen kanssa it-
semm€ kumpikin oman honkansa takaa. Osa miehistä

lienee takaisin palatessa eksynyt, koska olimme vain
kahden.

Mutta eteemme suolle oli ilmestynyt elämää. Jokai-
sessa meitä kohti kahlaavassa ryhmässä oli 6-7 miestä
ja kullakin ryhmällä oli keskellä eräänlainen panssarile-
vyllä varustettu ahkio. Panssarilevyn aukosta pisti esiin
pikakivääsin piippu. Ryhmät etenivät meitä kohti hi-
taan rauhallisesti. Laskin lippaani. Vyöllä oli neljä täyt-
tä ja puoliksi ammuttu konepistoolissa. Vitikaisen lei-
pälaukku.oli puolillaan kiväärin patruunakampoja kun
aloitimme. Lähimmästä ryhmästä näki kuinka toppata-
kin toppags pö[ysi. Mitään mahdollisuutta ei heillä ol-
lut päästä takaisiir metsän suojaan. Vitikaisen kiväärin
piippu hehkui kuumuuttaan, kun suon takaa metsästä
luukut aukenivat. Sieltä alkoi tulla tulta useammasta
kone- ja pikakivääristä. Mutta jälleen venäläiset ampui-
var liian ylös. Painaessamme päätämme hongan juureen
tuntui kuin olisi jättiläisjusteerilla yritetty sahata run-
koa poikki päittemme yläpuolelta. Heittimen am-
muksia alkoi niinikään lennellä ylitsemme, mutta ne

menivät todella reilusti yli ja räjähtelivät takanamme
syvässä lumessa. Lienevätkö sitten luulleet vaientaneen-
sa meidät lopullisesti, ainakin heidän tulensa päättyi.
Karselimme honkiemme takaa suolle, jossa jo uudet vi-
hollisryhmät olivat tulossa. He etenivät entisiä jalkiaan,
joten heidän ei enää tarvinnut kahlata hangessa. Suun-
nilleen samanlaisena toistui näytös kolme kertaa. Huo-
masin kiinnittäneeni viimeistä edellisen täyden lippaan
aseeseeni, kun edessämme olevasta rinteestä jo kuului
ryömimisen rahinaa. Nyt oli venäläisten tuli päällämme
melkein katkeamatonta, mutta Vitikaisen kivääri pauk-
kui joka välissä, ja liikkumattomia kasoja oli kasvanut
ereemme niin, että oikein hirvitti. Minulla oli sellainen
tunne, että konepistoolini sarjoista oli sinä päivänä val-
taosa löytänyt maalinsa. Aseeni oli tarkka ja moneen
kertaan kokeiltu.

Maaliskuinen ilta alkoi hämärtyä kun takanamme
olevasta rinteestä huuteli komppanianpäällikön lähetti
tiedustellen keitä siellä mäellä oikein on? Tuntiessaan
meidät hän kertoi tulleensa meitä noutamaan kertoen,
että tämä harianne lätetään vielä tänä iltana. Hiihdel-
lessämme jälleen oikealle ohi sen paikan, josta harian-
teelle oli aamulla hyökätry, näimme mitä jälkeä osas-

tomme oikealle levittäytyneet joukkueet olivat saaneet

aikaan. Siellä oli kasoittain puna-armeijan sotilaita,
joilla oli vitivalkoisen puhtaat lumipuvut. Omamme
olivat nokiset ja risaiset viikkokausien käytön jälkeen.

Sinä iltana jätimme valtaamamme harjanteen JR
34:n miehille ja saimme levätä seuraavan yön pari kilo-
metriä taempana olevissa teltoissa. Rivimme olivat sinä
päivänä harventuneet, mutta toiselta puolen tunsin
suurta tyydytystä kun uskoin omalta osaltani täyttänee-
ni homman, joka perustui suhdeteoriaan 1:50:een.
Vaihtelevien Talvisodan viimeisten päivien kuluttua
löysimme itsemme vielä 13. päivänä maaliskuuta näiltä
maisemilta, joilla olimme puolustautuneet. tr

palatessa oli

T]F-l*h't
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Ammu lmlopattGrilla

LAURI JÄNTT!

PATTERINpÄÄfUffÖ 
- tuleva tykistöntarkastaja

- pelasti mottiin joutuneet kylmäverisellä rulenkäy-
tolla.

Tämä tapahtui joulukuun alkupäivinä 1939. Talvi-
sota oli juuri sytrynyr. Olin ilmoittautunut vapaaehtoi-
seksi rintamalle lähtijäksi kun olin saanut kuulla va-
kanssin avautuneen Kollaalla. Ilmoittauduttuani pari
päivaa ennen seuraavassa selostamiani tapauksia 12.
Div:n tykistönkomentajalle, eversti Pallewuorelle Loi-
molassa. Hän määräsi minut lyhytputkisen kanuuna-
patterin 75 K 02 jaosupseeriksi. Rintamalinja oli suo-
malaisten paonomaisen alkupelästyksen jälkeen vasta
kiteytymässä Kollaanjo paremminkin -ojan 

- 
ja

Kollaanjärven rantamille. Rintaman vasen sivusta oli
tässä vaiheessa avoin.

Asevelvollisuusajastani oli kulunut kymmenen vuot-
ta. Tykistölliset taitoni olivat niukar. YH:n aikana
Kankaanpäässä kotirintaman tykistöupseereille annettu
koulutus oli ollut pääasiassa "suljettua" tähdäten jonne-
kin muualle kuin tykistöllisen tietouden lisäämiseen. Ei
ihme, että ryhtyessäni tehtäviini epäily kyvyistäni pär-
jätä tiukan paikan tullen jyskytti aivoissa.

Jo parin päivän kuluttua syntyi kiperä tilanne. Patte-
ri pyöri kolmen nuoren vänrikin varassa. Kun muuan

Koko paneri - tulta

t

I.IyI§TATTEffi
jälkaväen konekiväärijoukkue oli lähetetty puhdista-
maan erästä aluetta Kollaan avoimessa vasemmassa si-
vusrassa, oli patterin päällikkö, tulenjohtaja ja tulen-
johtoryhmä mddråtty kk-joukkueen tueksi. Miehemme
olivat puhelinyhteydessä patteriasemaan, jossa nyt olin
ainoa upseeri. Kaikki sujui hyvin kunnes patterin pääl-
likkö äkkiä ilmoitti miestemme joutuneen saarroksiin
erääseen metsäsaarekkeeseen. Vihollinen saattoi hetkel-
lä millä hyvänsä katkaista hiihtäen liikkuneen tulenjoh-

Tykistön tarkastaja, kenrm Tapani Klöf

lrcllo18.00

*
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tueen vetämän puhelintapsin. Lisäksi läheni mottia ki-
ristävien piirittäjien rengas lähenemistään. Aikaa ei ol-
lut hukattavana. Nyt olivat hyvät neuvot tarpeen. Nuo-
ri patterinpäällikkö päätti rämäpäisesti turvautua
l-tuumaisen kanuunapatterinsa tuleen. Suunnitelma oli
tämär Tuli-iskulla aukko saarrostusrenkaaseen ja siitä
sukset suihkien turvaan.

Vastaanotin vasra vänrikiksi ylennetyn patterinpääl-
likköni - tulevan tykistöntarkastajan 

- ensimmäisen
tulikomennon: X se ja se, Y se ja se. Vapisevin käsin
suoritin patteritasolla valmistavat laskelmar. Sydan
pamppaillen kiljaisin teltan ovelta komentoni perusty-
kille: Perussuuntaan niin ja niin paljon lisää, korotus se

ja se, perustykki, laukaus. Jännittyneenä odotin tulos-
ta. Osuiko sirpaleita omiin? Vielä pahempaa olisi tien-
nyt tapsin katkeaminen, sillä olihan saarroksissa olevien
elämä nyt sen varassa. Mutta huoleni oli aiheeton. An-
tamansa korjauksen jälkeen patterinpäällikkö ilmoitti
tulen osuvan ketjuun, joka nyt oli vain parin- kolmen-
kymmenen metrin päässä saarrostetuista. Sain tärkeän
kaskyn: "Ammu tähän pisteeseen koko patterilla tasan
kello 13. Kelloni on nyt... Tulen loputtua karkaamme
motista. "

Aikaa oli vain muutama minuurti. Kynänpätkä ei ol-
lut pysyä kädessäni laskiessani eri tykeille tulevia sivu-
suuntalukemia. Piirunkin virhe olisi voinut olla kohta-
lokas. Ensikertalainen vänrikki tunsi suunnattoman
vastuunsa. Loppukomennoksi tuli: "Koko patteri, yh-
distä toiseen kolmella, 5 ryhmää." Komento tarkoittaa
patterin nel jän tykin yhdensuuntaisen tuliviuhkan
suuntaamista yhteen pisteeseen, samaan, joka oli ollut
maalina perustykillä ammuttaessa. Se oli vaarallista am-
muttamista, mutta tässä tilanteessa välttämätöntä.

Tykinjohtajien valmiusilmoitusten jälkeen jäi aikaa
kello 13:een vain puolisen minuuttia. Tulikomentoani
"ampukaa" seurasi kumea jyrinä. Kukaan ei enää vas-
tannut tulenjohtueen puhelimeen.

Jännitys laukesi vasta kun tulenjohtue ja patterin-
paallikkö aamuista hiihtouraansa seuraten loputtomalta
tuntuvan odotuksen jälkeen palasi patteriin. Silloinen
vänrikki, myöhemmin tykistöntarkastaja ja kenraali-
majuri Tapani Klöf ja minä puristimme lämpimästi
toistemme kättä. Nuo parikymmentä laukausta olivat
menneet tarkoitetulla osoitteella. Asiaankuuluva pi-
tuushajoitus oli tehnyt vihollisketjuun riittävän mitta-
van aukon, josta miehemme olivat pinkaisseet karkuun
ennen kuin tuli-iskusta elävänä selvinneet olivat tajun-
neet tapahtuman. Klöfin patteri oli kunnialla selvinnyt
ensimmäisesrä tositilanteesta Talvisodassa.

Kun seuraavana päivänä hiihdimme tarkastamaan
kranaattien tekemää tuhoa vihollisketjussa, todettiin
kaatuneita saarrostajia olleen toistakymmentä. Joukossa

Minulla oli niska- ja selkäkulumasta iohluva iatkuva särky. Pienikin kävely aiheutti
jalkojen puutumis€n. Piti pysähtyä ja liikutella varpaita pystyäks€en iaas iatkamaan
matkaa. Käytettyäni nyt sähkökorkoia on kipu poissa, eikä pilkälläkään matkalla me-
ne jaloista tunto. En tiedä mikä taika nåissä levyisså on, mutta särkyyn ne auttavat.
Olen suositellul muillekin ja kehoittanut tilaamaan. Niistä
on pauon apua kaikkiin särkyihin. 'nlaan taas 3 paria li-
sää, ettå saan kaikkiin kenkiini.

Alma Rissanen, Raiakivenkuja, Helsinki.

SÄnKöKOROT
sen saivat aikaan!
Maailmankuulu lääkäri ja luonnontutkija
LUIGI GALVANI totesi jo parisataa vuotta
sitten metallien välisten alhaisten sähkövir-
tojen vaikutuksen ihmisen lihas- ia niveltoimintoihin. Tämän van-
han keksinnön perusteella amerikkalaiset lääkärit ovat kehittä-
neet kenkiin asetettavat metallilevyt. On todettu, että ne suoras-
taan yllättävällä tavalla ovat auttaneet satojatuhansia särkyvai-
voista kärsiviä ihmisiä kaikkialla maailmassa. Tällaisia vaivoja
ovat mm. reumatismi, niveltulehdus, hermokivut ja näihin liit§rvät
sairaudet.
Sinkkilevy toisessa ja kuparilevy toisessa kengässänne voi todel-
la auttaa myös Teitä vaivoissanne. Lukuisat suomalaisetkin ovat
jo saaneet avun. Tässä muutamia poimintoia kiitollisilta asiakkail-
tamme:

Sen iälkeen ei ole särkvlääkkeltä tarvlnnut
syödä.
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Sähköi$t kmtapåålevyt ovat
auttanet minua niin paljon, eG
tå voin jo kävellä. Olin malksin
liikuntakyvytön. Olen puhunut
tuttavills. Joien paljm kiiioksia
ja menestystå työllanno.

Visno Nurminen, Jyvåskylä.

Tekniikan Maallma
17t75
...Usea henkllö on
koekäyttänyt puoles-
tamme näitä levylä ia
ihmeellistä, lokainen
on myös kertonut ai-
kovansa hankkla sel-
laiset itselleen pysy-
vään käyttöön...

Minulla on ollut toislakymmgntä
vuotta kipua polvessa. Olen
käynyt Roumatoimiston läåkä-
rin luona u$ila kertoja. Kah-
desti on snonu olevan vettä
polvessa. Piikkien ja pillereiden
avulla olen saanut avun hetk6k-
si. Kipuien kuitankin yhä jat-
kuessa ja lisääntyossä menin
taas kerran reumalääkärin luo.
Hän totesi polvessa olsvan ni-
volrikon. Uusi vain enti$t lååk-
k@t. Muna niiden antma åel-
potus on vain holkellistä. Niinpä
tilasin nämä såhköist kanta- fli
päälevyt. Ja ihme jä kumma: Ne r\: a
auttoivat. Sain jättäå iopa idoalsite€nkin pois, jota ilman en vii-
me aikoina ole lainkaan kårsinyl kävellå. Apu lodslla iuli näistå
kantapåålevyistä. Kiitos korkeimmalle, kun on antanut viisu-
den näitäkin keksiä ja valmistaa 

Erma viiiara, ouru.

lhmeiden aika ei ole ohi!
Aikaisemmin tilaamamme levyt ovat aivan ih-
meelliset. Minulla on ollut sääressä puutunei-
suutta, joka on vaivannut varsinkin kävellessä.
Laitettuani kantapäälevyt paikoilleen rupesin
odottamaan. Nauroin vaimolleni, että jokohan
se näin nopeasti vaikuttaa. Minulla on myös ol-
lut hartioissa reumatismia. Käsien nosto ylös ia
sivuille tuotti melkoista tuskaa. Uudestaan nau-
roin, että hartioihin asti näillä levyillä ei aina-
kaan ole mitään vaikutusta. Mutta kuinkas kävi-
kään? Säärestä on puutuneisuus kadonnut ko-
konaan ja hartioista kipu melkein kokonaan. Ti-
laan 3 paria lisää.

Toivo Torpo, Kauhaioki.

Parhaisiin tuloksiin ovat päässeet ne, iotka käyttävät
levyiä kaikissa kengissään.

Miksiturhaan kärsisit kipuja kun apu on postim.atkan
paassa.

Saatavana alnoastaan maahantuoialta. Hlnta l6:-/parl +
postlmaksu 3:50 (postlennakolla)

SOMNUS OY 20100 Turku 10 Pltkämäentle 13 KT 1
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TUI.ffiASTE
EVERT MEROLA

VUOSI 1939. Manaskuu. Mainittiin Mainila, 
- 

syt-
tyi sota... Se siis syttyi sitrenkin... Valriomiesten neu-
votteluissa ei päästy rauhanomaisiin ratkaisuihin.

Maamme itdrajalla alkoivat aseet puhua. Helsinkiä
pommitettiin. Kannaksella ylirtivät vihollisen joukot
valtakunnan rajan. Vihollisen lentokoneet alkoivat mil-
tei lakkaamatta surista ilmassa.

Sekin jalkaväkikomppania, nim. 8./JR 12, johon
kuuluin, sai jo joulukuun alkupuolella rulikasreensa.
Kuolemajärven Inkilän kylästä me marssimme Uuden-
kirkon pitäjän puolelle. Komppania jourui Makulan
kylässä miehiträmään erään korkeatörmäisen metsärin-
teen, josta oli avara näköala Mamian tienhaaran suun-
taan. Siihen rinteeseen kukin joukkue sijoitettiin puo-
Iustusasemiin.

Sinä päivänä, kun näin tehtiin, ei vihollinen vielä ol-
Iut päässyt niille main. Saatiin vielä viettää rauhallinen,
mutta silti jännittävä yö. Ne miehet, jotka eivät olleer
vartiopaikoilla, yrittivät nukkua mukana tuoduissa tel-
toissa. Heidän untansa häirirsivät kumminkin pahasti
Koiviston Saarenpään parterit, etenkin se kauaskantava
tykki, joka säännöllisin väliaioin jymähytti laukauksen-
sa. Mihin sen putki oli suunnarru, sitä ei tiedetty, sillä
ammuksen räjähdystä ei kuultu. Vaikka tuo öinen jy-
mähtely sellaiseen vielä rotrumattomia miehiä häiritsi,
loi se samalla jonkinlaisen turvallisuudentunteen. IJs-
kottiin vihollisen tuollaista asetta niin kunnioittavan,
että se halusi pysyä sellaisen ulottuvilra poissa.

Jos nyt vielä oikein muisran, niin raisi olla joulu-
kuun seitsemännen päivän ilta, kun sieltä mäen törmäl-
tä katsellen näimme vihollisen ensimmäiset elkeer. Pi-
meän tultua he olivat näet Halilan suunnalle sytyttäneet
palamaan monta nuotiota. Monenlaisten arvelujen jäl-
keen viimein uskoimme, että vihollinen noilla leimua-
villa nuotioilla yritti houkutella suomalaisia aloitta-
maan ammunnan ja siten ilmaisemaan sijaitsemispaik-
kansa ja samalla kenties tulivoimansa. Tuohon ansaan

emme kumminkaan takertuneet. Nuotioita kohti em-
me ampuneet ainoatakaan laukausta.

Seuraavana aamuna sitten pantiin kireälle miesten
hermor, miesren, jotka nyt ensimmäisen kerran elämäs-
sään joutuivat olemaan vihollisen tulen alla. Varhain
aamun hämärissä rupesi nimiträin vihollinen omalla ta-
hollaan liikehtimään. Kaikki miehet hälyrettiin ase-

miin sinne korkeaan mäenrinteeseen. Lunta oli jo reki-
keliksi asti. Sentähden olivat mieherkin pukeutuneet
puhtaan valkoisiin lumipukuihin. Varoen he hiipivät
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etukäteen katsottuihin asemapaikkoihinsa. Joukkueen-
j ohta j ar ja ryhmän j ohrajar valvoivat rinteen miehitystä.

Ennen pitkää rupesi vihollisia kosolti ilmestymään
näköpiiriin. Asemissaan valppaina tähystelevät miehet
kokivat oudon, vavahduttavan elämyksen. Siihen elä-
mykseen sekaanrui vihaa ja tuskaa. Vihaa sentähden,
että nuo vieraan valtakunnan miehet olivat yli rajan
työntyneet meille kuuluvalle maaperälle ja halusivat
kukistaa meidät asevoimin meidän omassa maassamme.

Tuskaa taas sentähden, että nuokin, joira nyt täytyi pi-
tää vihollisina, kuitenkin olivat ihmisiä, eläviä ihmisiä,
ja niir'ä nyt olisi ruvettava tuhoamaan, murhaamaan,
tappamaan...

Mutta sota ei siedä tunteilua. Se merkitsisi tunteili-
jan omaa tuhoutumista, melkeinpä kuin itsemurhaa.
Siispä luoteja nyt vain noiden runkeilijain liiveihin!
Nuo ilmeisesti pyrkivät Uudenkirkon kautta valtatietä
myöten Kuolemajärvelle. Niirä ruli näkösälle ensin vain
pienehköinä ryhminä, mutta vähän ajan kuluttua näkyi
etäinen valtatie olevan niitä mustanaan täynnä. Ilman
lumipukuja ne marssivat, tummat manttelit niillä oli
päällä. Seassa kulki myös hevosajoneuvoja.

Kiväärinperiä olkapäihinsä ja poskiinsa puristaen
katselivat Makulan rinteessä makaavat miehemme
etäällä tarpovia vihollisporukoita. Hermot värisevinä
odoteltiin edeltäpäin sovittua merkkiä, joka antaisi lu-
van tulen avaamiseen. Merkki annettiin, 

- 
ja samalla

hetkellä alkoi räjähdyksenomainen ammunra. Tuohon
alkuräiskeeseen sekaantui vielä valtava pamaus, kun
pienen joen laaksossa ennen Mamian tienhaaraa ollut
silta räjähdytettiin ilmaan. Silta oli jo aikaisemmin val-
miiksi panosrettu, ja räjähdyspanos sysytettiin tasku-
lampunpariston sähkövirralla.

Hirveän sekamelskan nähtiin syntyvän vihollisen
joukoissa. Juoksua, huuroa, käsien huisketta... Selvästi
näkyi, että miehiä kellistyi tielle. Erääsrä reestä näyttiin
rento mies kiskaistavan pois ja viskattavan tienoheen.
Toinen mies hyppäsi tilalle rekeen, ja sitten ryhdyttiin
hurjaa vauhtia ajamaan. Pitkälle ei meno kumminkaan
jatkunut. Luoti lienee sattunut hevoseen, sillä tämä
suisrui eteenpäin tielle ja jäi siihen makaamaan. Mo-
Iemmat reessä olleet miehet loikkasivat ajoneuvostansa
pois ja jatkoivat juosten matkaansa.

Sitten vihollisen puolella kumminkin ruvettiin pää-

semään hämmingin herroiksi. Tuli avatriin sielläkin.
Luodit alkoivat vinkua suomalaisten päiden ylitse. Nuo
ilkeästi vinkaisevat vihellykset, joita nyt ensimmäisen
kerran kuultiin, painoivat miehet entistäänkin mata-
Iammalle maahan. Joitain luoteja jysähti sorapenkkaan
lunta tuprahuttaen. Jo alkoi kuulua vihollisen puolelta

iäreämpääkin pauketta! Tykkien jyskettä se ei ollut,
mutta jotain vähän sinne päin. "Kranaatinheitintulta!"
selittivät joukkueenjohtajat miehillensä. Kranaatit su-

hahtelivat miehitetyn rinteen ylitse takamaastoon. Siel-
Iä ne räiskährelivät. Onneksi ei niistä yksikään osunut
tarkoiretruun maaliin. Mutta aivan lähelle sitä notkel-



Kuolemajärvi - Uusikirkko Papinsilta Kuolemajärvellä

maa, minkä olin valinnut ja varustanut haavoittuneiden
sidontapaikaksi, putosi useita heittimen sinkoamia sii-
piniekkoja, joten matalana piri sielläkin oleilla.

Monta tuntia, pitkälle ilrapäivään, joutuivat miehet
makaamaan asemasijoillaan ja kivääritulella pitämään
vihollista kurissa. Tämä oli viivytystaistelua, 

- 
niin oli

komppanianpaällikkö, luutnantti Elomaa sanonut. Hän
oli myös edeltäpäin ilrhoittanut, mikä oli hänen tulen-
lopettamiskäskynsä. Kun hän huutaa: "Tuli ja leimaus!"
lopetetaan ammunta ja koetetaan irtaantua asemista si-
ten, ettei vihollinen tätä toimenpidettä huomaa.

Aikanaan tuo huuto lähtikin kiirimään pitkin linjaa.
Halilan säilynyt parantola

Joukkueenjohtaiat lähtivät viemään joukkueitansa mää-
rättyyn kokoontumispaikkaan. Metsäpolkuja myöten
joukkueet toisensa jälkeen sinne saapuivat. Siellä selvi-
si, että vain yksi mies oli lieväsri haavoittunut, 

- 
mur-

ta että myös yksi mies, yhden joukkueenjohtajan lähet-
ti, oli sankarivainajana kohdannut matkansa pään.
Kahdeksas komppania oli joutunut luovuttamaan en-
simmäisen uhrinsa isänmaan vapauden puolesta jo tätä
tulikastetta kokiessaan.

Sitten järjestettiin sivusta- ja iälkivarmistus ja alet-
tiin palata takaisin Inkilään, josta tälle Uudenkirkon
retkelle oli jouduttu lähtemään. Kun oli suuren metsän
läpi vievää tietä melkoinen matka marssittu ja oli jo Pa-
pinsiltakin jääoyt taakse, pysähdyttiin lepäämään.
Ruokaakin saatiin, ja vilkkaasti keskusteltiin tänä päi-
vänä saaduista ensimmäisistä varsinaisista sotakoke-
muksista. Aprikoitiin myös, päästäänkö enää esteettä In-
kilään. Enräpä, jos vihollinen on jo ehtinyt valtatietä
myöten Kuolemajärvelle ja miehittänyt sieltä päin jo
tämänkin tien? Tai jos tien ohessa on vaanimassa vihol-
lisen väi jytys! Jotain tämäntapaista lienee pelännyt
komppanianpäällikkökin, koskapa määräsi kiinnittä-
mään pistimer kivääreihin, ennen kuin taas lähdettiin
liikkeelle. Mutta juuri, kun oltiin lähtemässä, pelästyt-
ti hirmuinen jymähdys ja tulen leimaus koko komppa-
nian. Mitä se oli? Ampuiko vihollinen jonkun jättiläis-
paukun meikäläisen perään? Eipä vainkaanl Omat mie-
het siellä vain lennättivät ilmaan panostetun Papinsil-
lan. Vaikea oli nyt vihollisen päästä takaapäin suoma-
laisia yllättämään, kun silta hävisi. Sitäpaitsi oli sillan
molemmin puolin järeään metsään kaadettu laalalle
ulottuva murros, ja sellainen este oli hyvin hankala ylit-
tdd.

Ilman mitään kommelluksia saavuttiin myöhään yöl-
lä Inkilään. Tuota pikaa pystytettiin teltat entisille si-
joillensa. Olo tuntui taas melkoisen turvalliselta, vaik-
ka sodan humu ja jymy etäältä kuuluikin korviimme.
Oltiinhan jälleen niiden tarunomaisen maineen saanei-
den varustusten takana, jotka muodostivat niin sanotun
Mannerheimin linjan.

Pataljoonan muiden komppaniain keskuudessa mei-
dän onnellinen paluumme sai aikaan vilpittömän ilon.
Kun taistelun tuoksinassa viestiyhteydet pataljoonaan
olivat katkenneet, niin karmea huhu oli ruvennut kuis-
kimaan, että kahdeksannen komppanian oli vihollinen
täydellisesti tuhonnut.. tr

Verot vievät liikaa
Veronmaksalain etu- ja turvajäriestön jäsenena saat Sinua
auttavan Veronmaksaja-lehden (9 numeroa vuodessa) ja
ilmaista neuvonta-apua veropulmissa.
Jäseneksi lii§minen tapahtuu ilmoittautumalla alla olevaan
osoitteeseen.

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO ry
puh. 601 822 Kalevankatu 4, 00100 Helsinki 10
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Sotilosptfon
muisloh

Icllvi.
YRJU SIPPOLA

SEISOIN marras-joulukuun vaihteessa Perniön Erve-
Iän rautatiesillalla vartiomiehenä. Olin 1o 16 vuotta
täyttänyt, tinkimärön, innokas "maanpuolustaja". Teh-
tävänä oli mm. tarkastaa sillan yli kulkevien lupakortit.
Olin jo aikaisemmin käännyttänyt muutaman "oikotie-
mummon" takaisin ja laskenut useita kortin omaavia lä-
pi. Oli aikainen aamu ja yön hämärä häipymässä pellon
yltä. Joki juoksi allani uomassaan sulana, vaikka oli
pieni pakkasen poikanen käynyt ja kohmettanut mul-
loksen.

Kas vain! 
- 

Tuolra tulee Perniöstä päin resiina, tot-
ta kai niillä on lupalappti, murra yksitoikkoisen vartio-
palveluksen (vai liekö ollut tärkeyden) vaihteluksi nos-
tin käteni ylös pysähtymismerkiksi. Rautatieläiset eivät
taitaneet välittää tuosta tuon taivaallista 

- 
senkun vain

pumppasivat vehjettään. Huusin: "Seis ja lupalappu
esiin!". Oliko noita ukkoja telinsä päällä 3 tahi 4, useita
suira siellä joka tapauksessa oli ja suut melkoisessa nau-

Nuori vartiomres

runvireessä. Vieläpä he jotain toisilleen sutkauttelivat-
kin ja pumppasivat entistäkin ahkerammin. Silloin mi-
nä poika kimpaannuin, nappasin kiväärin olaltani, ve-
din patruunan piippuun, osoitin aseella miehiä jakar-
jaisin karskisti:

- Ja perkele, seis tai tulee kuulaa. - Kulkulupa!"
Paapoille tuli kiire jarrutuspuuhiin ja siinä touhussa

hävisivät naurunkureetkin naamoilta. Pysähdys tuli
juuri ennen siltaa. Pyysin vielä saada kulkuluvan näh-
däkseni. Miehet yrittivät osoitella pientä punaista lip-
pua resiinan nokalla ja sanoivat siivottomin sanoin

.§Å 'hra
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höystettynä, ertä mitäs poika osoittelet ja "tuossahan on
valtion lippukin jne". Olin puolestani kovanaama ja an-
noin tuolle "valtion lipulle" sille kuuluvan kunnian.
Yhä vaadin kulkulupaa nähtäväksi ja valistin miehiä sil-
lä, että vielä tietääkseni on Suomen valtion lippu sini-
valkoinen eikä punainen.

- Kulkulupa esiin! Ja viimeisen kerran kasken!
Kaivettiinhan se lopulta esille, viittasin mokomia

menemään, väisrin sivuun heittäen kiväärin uudelleen
hihnasta olalle. Ohittaessaan minut kysäisi joku heistä,
että olisinko tosissani ampunur mikäli he vain olisivat
ajaneet kohti. Vastasin lyhyesti.

- 
Takuulla, moisia häntyreitä!

Miehet urahtivat jotain rumaa ja painuivat tiehensä.
Minua nauratti: Eivät takuulla olisi äijät pysähty-

neet, jos olisivat tietäneet, että yöllä vartioon tullessani
olin unohtanut patruunat kämpille.

Seisoin samalla sillalla pari vuorokautta myöhemmin
ylläni ruokottoman iso ja paksu lammasnahkainen sisä-
turkki. Joki oli ohuessa jäässä ja kuu paistoi taivaalta.

- Sydänyö oli käsissä.
Turkin taskussa oli pitkähkön narulenkin päässä jon-

kun pojan taskukello. Kaivoin sen esille, katsin aikaa
ja tungin kellon takaisin taskuun. Varmuuden vuoksi
yritin työntää vielä narunkin sisälle. Kuului pari pientä
napsahdusta - kolahdusta. Voi onneron minua! Kello
oli iäänyt taskun ulkopuolelle, naruperiä olin vain yrit-
tänyt taskuuni. Se oli napsahtanut sillan ratapölkkyyn,
pudonnut raosta jään läpi kevyesti ripsahtaen ja makasi
nyt ioen pohjassa.

Manailin tovin aikaa ja sitten riisuunnuin. Mikäs sii-
nä muukaan auttoi! Pyssy pois, samoin turkit ja perään
muutkin vaatteet ja kohta olin kahlaamassa kohti joen
keskiuomaa. Onneksi ei ollut syvää. Löysin ohuesta
jäästä taskukellon kokoisen reiän. Siitä vain käsi läpi ja
aloin kopeloida. Kopeloin mutaa kopeloimalla ja lopul-
ta sattui naru sormiin. Iloissani nostin kellon ylös, se

kavi vielä kun panin sen korvalleni. Hienoa! Ellei olisi
ollut niin tavattoman kylmä, olisi kaikki ollut hyvin.
Kahlasin takaisin rantaan ja kiipesin ylös radalle. Kun
vahingossa astuin ratakiskon päälle poltti kuin tulessa ja

ialka tarttui kiinni. Piti oikein repäistä se irti. No, läh-
tihän se, mutta niin lähti myös aikamoinen levy nahkaa
jalkapohjistäni. Pyyhin itseni turkin karvoihin ia p..-
keuduin kiireesti. Pian oli taas lämmin olo. Kello kävi
edelleen, mutta minä en paljoa käynyt. - Jalkapohjia
kirveli tuhottomasti. Aikanaan tuli sitten vaihto ja tur-
kin sekä kellon luovutus. Pitkään aikaan en kertonut
kenellekaän tapahtuneesta. Ihme kyllä en sairastunut

- eikä kellokaan. Se vain kävi ja kohtapuoleen minä-
kin.

Talvisotaa oli kestänyt jo jonkin aikaa ja minä olin
muuttanut Perniöstä Lohjalle jossa asustimme sk-talos-
sa. Harjoitusten, it-hommien sekä desanttien perässä

hiihtämisten välillä seisottiin vartiossa milloin missäkin
ja niinpä nyt kerronkin vartiosta Lohjan Uudenmaan

Auton hallissa, jonne oli evakuoitu osa Asevarikko I:stä
Helsingistä.

Siellä sorvattiin ja plöijättiin alakerrassa pyrstöiä kra-
naatinheittimien ammuksiin. Yläkerrassa taas tehtiin
jotain muuta, mm. kiskopanossiteitä, vetoauto-"latiile-
ja" yms. Varikkolaiset touhusivat kahdessa vuorossa,
mutta öisin oli tyhjää ja äänetöntä. Olimme vartiossa
siviilipuvuissa ja aseena oli taskussa mahdoton espanja-
lainen pistooli 

- 
liekö ollut kaliiperiltaan 12 m/m. Se

oli raskas kuin mikä.
Tarkastellessani ovia huomasin, että alakerran suuren

oven lukko oli rikki. Lukitsin kuitenkin oven työntä-
mällä tautakangen kädensijan alle. Kas noin 

- 
nyt kes-

tää! Lähdin kävelemään kohti yläkerran portaita jakat-
selin miten ja mitä siellä päivällä oli tehty. Aika kului
hil jalleen.

Yhtäkkiä kuului vakavaa kolinaa. Katsoin ovelle 
-"hantaaki" oli poikki ja rautakanki rysähtänyt maahan.

Minä juoksemaan yläkertaan ja sieltä ulos espanjalainen
kourassa valmiina tulittamaan. Pääsin alakerran gven
luo eikä ketään näkynyt, ei liioin mitään kuulunut.
Tutkin maata ja näin, errä vastasataneessa lumessa oli
jäljet, jotka tulivat kadulta elokuvateatterin takaa ly-
hyin välein ja kulkivat sinne takaisin pitkin välimat-
koin. Siinä oli juostu ja kovaa! Tiellä sekottuivat jäliet
muitten joukkoon.

Palasin sisään ja soitin sk-talolle. Kohtapuoliin tuli-
kin sieltä ukkoja tutkimaan asiaa. Mitään ei kuitenkaan
pystytty selvittämään, jäljillekään ei löytynyt mitään
jatkoa. Otettiin siinä kuvia jäljistä ja tutkiskeltiin rau-
takankea ja oven lukkoa. Kaikki touhu päättyi arve-
luun, että joku oli jo päivällä kopeloinut lukkoa aiko-
muksella tulla yöllä takaisin. Mutta tekosen tekijää ei
vain löydetty. Ei taitanut kansa sittenkään olla aivan
IOO 7o yksimielistä silloin lienee ollut vain
99 Ll2Vo.

OIipa iännittävä tuokio 16-vuotiaan elämässä. tr

K A U N E I M M I N ;:'l'jåT,".","Jrr!r!nnc
KARJAIAi{ tllTON., ONNITTEIU- ja SUBUADRESSTTLA

Adresccia, myöt lautellla varuatcttula, aaatavam pankelrte,
odru.k 3rolrta, klrla ym. kaupolrtr, karlalalrreurollta' ia lttton
tolmlrtort Karlalatalo, Kullcrvonpulrto, 00610 Hcblnkl 61,
El (901799 1177.



Haarakaukoputki käytössä

pÄrvÄrrRJAN LEHTrÄ (KRrvr)

26.11.-43.
Tänään menivät korsun ikkunat jo toisen kerran katolle
tulleesta täysosumasta. Kumma juttu, että taas olin pa-
rahiksi päässyt pois vartiosta, enkä siis joutunut koke-
maan tilannerra ruolla pesäkkeessä.. .

Kello oli siinä yhdeksäntoista paikkeilla. Välimaas-
tossa oli havaittu muutamia "sloboja" ja heti kun yhteys
oli saatu, alkoi oma tykistö toimia. Parinkymmenen
minuutin kuluttua oli taas rauhallista.

Tilanteen aikana oli ryske niin kova, että tulenjohtaja
ei päässyt "Silmään", vaan hänen oli käännyttävä jo en-
simmäisessä ampumahaudan mutkassa takaisin. Vähän
myöhemmin tehtiin uusi yritys kolmen miehen voimal-
la, mutta heidänkin täytyi taipua tuliseinän edessä. Yh-
teys säilyi kuitenkin pesäkkeeseen ja vartiomiehet johti-
vat tulta. Myöhemmin laskettiin venäläisten ampuneen
sinä aikana noin 500 erisuuruista kranaattia. Omat put-
ket taisivat antaa vieläkin enemmän.

27. Lt.-43.
Yöllä olin Osmon kanssa klo 24-2:een vartiossa. Van-
jakin oli vähän hermona sen kovan rytinän jälkeen ja
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Periskooppi pesäkkeessä

ampuili valoraketteja. Myös kuulaa tuli niin palion, et-
tei ollut puhettakaan penkalla seisomisesta.

Tähän asti en ole vielä seisonut ylhäällä. En ymmär-
rä, miten muutamat kykenevät sen tekemään, vaikka
valojuovaluodit koko ajan suihkivat ympärillä. Törmä-
nen, Lyytikäinen ja lWikman seisovat melkein aina öisin
penkalla, varpaitaan myöten tulelle alttiina. Tietenkään
haarakaukoputkesta, sen paremmin kuin periskoopista-
kaan ei ole pimeällä apua, mutta sittenkin... Osmon
kanssa me vuororellen seisomme vain penkillä, tai kor-
keintaan pesäkkeen pöydällä.

Päivällä olin vartiossa tavanmukaisen tuntini, enkä
huomannut erikoista. Opettelin vielä maaleja ja tarkas-
telin niitä HK:lla. Tuossa vastapäisessä rinteessä on
kolmarrakymmentä bunkkeria ja paikoitellen sinne on
vain parisataa metriä matkaa. Piikkilankoja on paljon
sekä oman, että vihollisen puoleisen välimaaston reuna-
milla.

Siitä eilisestä "sodasta" vielä puhuakseni: täkäläinen
komppanian päällikkö kävi äsken muutaman miehen
kanssa välimaastossa !a sieltä he toivat isot kantamukset
kp:n lippaita, kasapanoksia ia käsikranaatteja, jotka
"rysy" oli jättänyt iälkeensä lähtiessään hatkaan. Kai-
kesta päärtäen se oli aikonut vyöryttää meidän ampu-



mahautojamme, murra tykistön nopea tuli antoi heille
muuta ajateltavaa.

Kello on nyt kahtakymmentä vaille 19. Edessä on
taas havaittu jotakin liikettä, sillä tulenjohtaja kutsut-
tiin sinne. Hän on jo viipynyt puolisen tuntia, eikä
minkäänlaista soittoa ole tullut. Eilen se alkoi juuri näi-
hin aikoihin. Tykistö ei ole kuitenkaan vielä ampunut.
Saa nähdä, rupeaako kohta paukkumaan.

Äsken kokeilimme radioyhteyttä ja se oli silloin kun-
nossa. Päivällä oli Lyytikäinen nähnyt kolme vanjaa,
jotka olivat hommanneer iotakin asemiensa edessä.

Heillä oli ollut aivan uudet, valkoiset turkit.
Nyt tuli Lattu takaisin. Siellä ei siis toistaiseksi ole

nähty mitään varmaa. Vartiovuoroni alkaa yhdeltä.

28. tt.-43.
Tuntia myöhemmin se oli varm^a. Venäläinen alkoi
hiippailla todella ja noin kymmenmiehinen porukka
pääsi esteittemme väliin. Jalkaväki miehitti kuitenkin
nopeasti asemat ja kranaatinheittimien ja konetuliasei-
den avulla karkoitettiin vanja omalle puolelleen. Lähin
ryssä oli päässyt ainoastaan kolmenkymmenen metrin
päähän ja vartiomies laski siihen melkein koko lippaan.
Pari miestä heitteli käsikranaatteia. Tykistö ei tällä ker-
taa syystä tai toisesta ampunut.

Yö kului verrattain hiljaisesti. Jalkaväki oli koko
ajan valmiina ja hälytysmerkiksi oli sovittu 'Maaselän

marssi", eräänlainen "konepistoolisävellys" eripituisine
sarjoineen.

29. tt.-43.
Viime yönä rysy yritti parin kilometrin päässä vasem-
malla. Tykistö paahtoi niin, että koko taivas oli pitkän
aikaa aivan valkeana.

Ollessani keskipäivällä vartiossa tykistö jälleen am-
pui vasemmalla molemmin puolin. Eräs jv:n mies kävi
pesäkkeessä juttelemassa. Räjähtäviä tuli koko ajan niin
että paikat vinkui. Mies halusi katsella vähän haara:lla
ja oli yllättänyt kun se toi asemat niin lähelle. Sanoin,
että suotuisassa tapauksessa sillä saattaa nähdä naapurin
silmänvalkuaisetkin. Lähtiessään mies tokaisi: - Kyl-
läpä se perkele taas ampuu noita "riihikuivia". Minusta
se oli osuvasti sanottu ja luulenpa, että tästä lähtien
täällä ei kukaan enää puhu räjähtävistä kiväärinluodeis-
ta, vaan pelkästään riihikuivista.

Viime päivinä olemme kuluttaneet paljon konepis-
roolin patruunia samoin valoraketteja on mennyt run-
saasti. On muuten ihme, miten huonoja nämä suoma-
laiset raketit ovat. Vihollisella on paljon parempia,
kirkkaita, kauan palavia ja etäälle lentäviä. Ilmeisesti se

ampuu niitä pienoisheittimellä. Eilisiltana ne huvitteli-
vat ampumalla raketteja suoralla suuntauksella erääseen

kk-pesäkkeeseen, ionka vartiomies ei malta olla pau-
kuttamatta kivääriään.

Illalla Lyytikäisen kanssa 2l-23:een.

30. rL.-43.
Päivävuoroni aikana vanja rupesi haarukoimaan viisi-
tuumaisella. Ei ollut epäilystäkään, etteikö se olisi tar-
koittanut juuri tätä tj-paikkaa. Otin suunnan, soitin
sen korsuun ja painuin nakumontun pohjalle niin lit-
teäksi kuin suinkin. Sillä tavalla en ole ennen pelännyt.
Säännöllisten väliaikojen perästä lähtölaukaus kajahti

- 
kaikki hermot keskittyivät kuuntelemaan suhinaa...

Präks! Neljäkymmentä metriä yli. Sitten tuli jokainen
kranaatti lähemmäs 

- 
lähemmäs ja lähemmäs, aina

vain lähemmäs... Kolmekymmentä metriä 
- 

kaksi-

Piikkilanka-aitaa aseman edessä

kymmentä metriä 
- 

Pam! Soraa ja sirpaleita löi pesäk-
keen hirsiseiniin ja kun lopulta uskalsin nostaa päätäni,
huomasin, että koko monttu oli aivan mustunut. Olin
jo varma, ettei se lopeta, ennenkuin on saanut täysosu-
man. Seuraava kranaatti putosi takana olevaan yhteys-
hautaan. Nähtävästi vania nyr luuli osunee parin-
kymmenen merrin syvyyserotusta on mahdoton määri-
tellä näissä olosuhteissa 

- 
koskapa lopetti siihen.

Illalla kuului vihollisen puolelta kummallista kalket-
ta, jonka alkuperästä emme päässeet selville. Räjähtä-
viä, "tulikärpäsiä" ja valoraketteja lensi kaiken aikaa.

Nyt ovat meikäläisetkin pistäneet oman isomman
sissiporukan kasaan ja ehkä siitäkin alkaa pian kuulua.

r.12.-43.
Tänään oli jo aika pakkanen. Haarakaukoputki oli men-
nyt niin jäähän, että se täytyi tuoda korsuun sulamaan.
Talvi näyttää kuitenkin olevan tulossa, vaikka lunta on
hyvin vähän.

Iltapäivällä soitti vääpeli ja kysyi, oliko minulla si-
viilissä tarkoitus jatkaa opintojani. 

- 
Opintoja? Osasi-

pas tulla ajankohtainen kysymys. Pstossa kuulemma
tehdään listaa kaikista lukuhaluisisra.

- 
En tiedä, vastasin, mutta Hanski vaati selvempää
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määritelmää ja minä sanoin:

- Kyllä kai sirten, jos elossa ollaan.
Illalla en rarvinnut käydä vartiossa, sillä vein yhden

paperin Pston komentajalle ja viivyin siellä pari tuntia.
Oli aivan pilkkopimeä ja se oli ihan siinä, että yleensä
löysin perille.

Nyt on vanja asettanut johonkin bunkkeriinsa mega-
fonin ja sieltä kuuluu sekä musiikkia, errä propagan-
daa. \Wikman, joka tuli juuri vartiosra kertoi, ertä nyr-
hän siellä seisoo ihan mielikseen, kun ei ole puutetta
aj anvietteestäkään.

4. t2.-43.
Pari päivää meni häiritsemisammunnan merkeissä, sit-
ten se alkoi taas - tällä kertaa 

- oikealla. Kova rähi-
nä. Vihollisen partio pääsi läpi ja vei yhden meikäläisen
mennessään. Pari muuta oli kuollut. Jos aikataulu pitää
paikkansa, rupeaa täälläkin kohta paukkumaan.

Tulenjohtaja vaihtui. Edellinen olikin vain väliaikai-
nen ja vänr. Liuhto 

- palattuaan sairaalasra - on tä-
män porukan varsinainen päällikkö. Samanrapainen
nuori vänrikki hänkin. Vielä pitempi kuin Lattu ja luo-
tettavan tuntuinen. Ensi töikseen hän tarkasti krh:n
uudet sulut ia neuvotreli komppanian päällikön kanssa.
Kranaatinheittimillä me muuten saamme ampua aika
vapaasti, kun tykisrö sensijaan on paljon tiukemmassa.

Päivällä satoi lunta. Jos tätä jatkuu, on kohta otetta-
va lapior kouriin, ertä haudat pysyisivät kunnossa. Pat-
terin päällikkOkin kävi täällä katselemassa ympärilleen.

Myöh.
Illalla ei tapahtunut mainittavaa, vaikka ilma oli ry-

sylle otollinen.

5.12.-43.
Olin juuri tullut vartioon kun pojat soitrivat korsusta,
että pistä äkkiä kypärä päähäsi, sillä "Kopo" on tulossa.
No, tein työtä käskeryä ja tuskin niin oli ehtinyt ta-
pahtua, kun patteriston komentaja, pitkä, laiha kaptee-
ni tuli pesäkkeeseen Liuhdon saattamana. Tein tietysti
ravanmukaisen ilmoituksen ja sitten käskettiin ottaa
yhteys korsuun. Siella oli jo valmis yhteiskytkentä pat-
tereihin. Komentaja rupesi tarkistamaan tykistön sul-
kuja. Kaikilla pattereilla ammuttiin muutamia lau-
kauksia. Se tunti meni nopeasti tulikomentoja sanellen

- kuusi, ja kolmetuumaiset menivät sinne minne piti-
kin ja kapu tuntui olevan tyytyväinen.

Kyllä nyt ollaan valmiita.
Törmäsen kanssa vartiossa klo 19-21:een. Kuu

näyttäytyi nyt ensimmäisen kerran ja vaikka se kohta
menikin pilveen, ei enää ole niin pimeää kuin aikaisem-
min. Vanja ampui viisituumaisella muutamia laukauk-
sia Silmän välittömään läheisyyteen. Sitten se yritti ru-
veta ampumaan krh:lla tuolla oikealla, mutta tuskin
kranaatit olivat ehtineer maahan kun joku meikäläisten
raskas patteri päästi sinne neljä ryhmää. Sen jälkeen tuli
hiljaisuus, jota häiritsi vain kk:iden ja pk:iden tuli.
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Krivin asema tuhonuna

7.12.-43.
Itsenäisyyspäivänä satoi kovasti lunta ja illalla annoim-
me aika kovan tuli-iskun ruonne vasempiin maaleihim-
me. Tänään luotiin sitten lunta pois. Illalla olin Törmä-
sen kanssa vartiossa. Kirkas kuutamo. Vanjat olivat saa-
neet viinaa ja pitivät kovaa melua, mutra ihme kyllä ei-
vät ampuneet juuri ollenkaan. Kun meikäläiset eilen
saivat ostoviinat, paloi ruutia niin tulen peevelisti.
Tuossa oikealla olevan kk:n suuliekki tuskin välillä
sammui ja pk:n lippaita meni varmasti läiittäin.

8.t2.-43.
Töpinästä tuotiin neliä vartioturkkia, jotka joutuivat
heti käytäntöön. Päivä on kulunut rauhallisesti. Nu-
kuin melkein koko päivän.

ro.12.-43.
Väsyttää. Tairaa olla keuhkokuumeen alkua. Kävin ei-
Ien Törmäsen kanssa "Kino Vallilassa" elokuvissa. Mat-
kaa sinne ei ole kuin kolme kilometriä ja totisesti se on
iso korsu, murta sittenkin... Ei pitäisi poiketa asiasta.
Sieltä tullessa näytti maailma niin harmaalta, niin kur-
jalta ja lumiselta... Kun uppuroimme pilkkopimeässä
takaisin liniaan, sanoin Törmäselle, että nyr saisivat



Rautatiepatterin yöammuntaa Krivin suunnalla

elokuvat riittää minun puolesrani pitkäksi alkaa.
Tykistö on ampunut puolin ja toisin. Vartiovuoror

ovar aika raskaira, sillä täällä on vain yhdeksän miestä,
muut ovat lomilla.

1t.12.-43.
Taas on vihulainen saanur meikäläisen vangiksi. Jälleen
se tapahtui oikealla 

- 
kello seitsemän aikaan aamulla.

Ne pojat osaavat tulla hiljaa.
Päivätuurin aikana rysy yritti Pst-kiväärillä ampua

haarakaukoputkea mäsäksi. Käänsin sakarat alas ja tä-
hystin vain periskoopilla. Ilkeitä tällejä ne olivat nekin.
Illalla olin Siilin kanssa, siellä Törmänen lähti lomalle.
Väsyttää.

12.t2.-43.
Kirkas kuutamo ja vilkasta lentotoimintaa. Vanja pom-
mitti Karhumäkeä ja tuossa takana olevaa Malua. Mei-
käläiset puolestaan naapurin koniakkiportaita. Suuri
tulipalo näkyi koko yön idän taivaalla.

13.t2.-43.
Kummallinen väsymyksen ia rympeyrymisen aalto on
vallannut meidät kaikki. Jokainen vain makaa ja tupa-
koi ja odottaa seuraavaa vartiovuoroaan. §Tikman ei
enää laula, Heinonen ei enää puhu ja vänrikki Liuhto
näkyy täydellisesti vajonneen omiin mietteisiinsä.

Malun asema-aluetla

Saadaksemme hiukan vaihtelua yön pitkiin tunteihin
otimme Siilin kanssa puoliautomaatin mukaan 1a päÄ-
timme ruveta hiukan "nokittamaan". Se on aika kum-
mallista peliä. Pari iippaa tuli heti hanakasti mukaan ja

me ammuimme toistemme suuliekkejä: sinä 
- 

minä

- 
sinä 

- 
minä... Meilla oli valojuovaluoteja ja rysyllä

oli valojuovaluoteja... Sitä kesti niin kauan, kunnes
naapuri yhtä aikaa avasi pk-tulen monesta kohdasta ja

meidän oli pakko hypätä alas keksimään muuta ajanvie-
teträ.

Kaltiola, eräs radisteista, joutui lähtemään toiseen tj -

paikkaan, joten meitä on vain seitsemän miestä.

t4.12.-43.
Väsyttää ja kyllästyttää. Kaikki tuntuvat olevan kuin
kivettyneitä. Mitään ei tehdä. Kukaan ei uskalla enää

ammuttaakaan mitään. Jokainen pingottaa jotakin.
Tuntuu siltä kuin miehet kyräilisivät toisiaan, ja jalka-
väen korsuissa pelataan kuulemma hurjaa pokkaa. Toi-
set eivät välitä kulkea endd hautoja pitkin, vaan kuuta-
mossa käyttävät oikoteitä ja antautuvat tarkka-ampu-
jien saaliiksi. Jv:n poikia on mennyt useita lyhyessä
ajassa. Me emme ole ampuneet tykeillä moneen päi-
vään.

t5.12.-43.
Jälleen oikealla! Golgatan seudut ovat nyt kovasti kurs-
sissa. Hiekkapussilla vain miestä päähän ja ei muuta
kuin ahkioon. Osaavatko nuo hiippailijat tekeytyä nä-
kymättömiksi? Miinakenttien, pikkilankojen ja valoan-
sojen läpi ne vain tulevat niinkuin ei mitään... Onhan
konepistoolissa tiettävästi herkkä liipasin? Ehtiihän sitä
nyt iärien nimessä sen verran kääntyä, mutta ei... On-
neksi siellä oli tälla kertaa partio valmiina - 

pojat läh-
tivät heti perään ia ihmeellistä kyllä tavoittivat vanjan
välimaastossa. Ahkio !äi siihen ja vangittu mies pääsi

pelkällä säikähdyksellä.
Kaksi viikkoa vielä täällä, sitten pääsemme taakse le-

päämään. Kunpahan jaksaisi siihen asti. tr
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]ÄÄKÄRIPATALJOONA 2 oli telttamajoituksessa
Alakuusan kylän laidassa, Punnukseen johtavan tien
varrella. Kaivoimme korsuja kovalla touhulla, jotta sai-
simme lämpimät asuinsiiat jo jouluksi. Saimmekin
montun valmiiksi, kun meille, pst-porukan miehille
tuli hälytys:

- 
Heti lähtövalmiiksi!"

Eiväthän siinä pitkästi nokat tuhisseet kun olimme
valmiit lähtemään. Tykki vain auton perään, ammukset
lavalle ja poiat mukaan 

- 
suuntana Oinaala, jossa vi-

hollinen kuulemma hyökkäili jatkuvasti panssarivaunu-
jen tukemana.

Kylän reunaan saavuimme jo puolenpäivän tienoissa.
Auton jouduimme jättämään paraljoonan töpinään, jos-
ta jatkoimme hevospelillä lähelle etulinjaa. Pataljoonan
komentajana oli majuri K. Pöyry ja koko porukka oli
lähiseudun miehiä Kyyrölästä ja Parkkilasta, he siis
taistelivat aivan kotinurkillaan. Poikkesimme maan-
tieltä vasemmalle johtavalle huoltotielle, joka vei Oi-
naalan kylän laitaan Parkkilan kylän puolelle. Tykin-
johtaja, alikersantti Virtanen sai jostakin määräyksen:

- 
Heti asemiin!"

Edessä ja ympärillämme räiskyivät kranaatit ja kk:t
pitivät kummaa rätinää etulinjassa, jonne matkaa oli
enää noin parisensataa metriä. Venäläisten hyökkäys
tuntui olevan parhaillaan käynnissä, murra eteenpäin
oli meidän yritettävä, kävi sitten miten tahansa. Maasto
edessämme oli aluksi tasaisra, mutta alkoi sitten, ehkä
150 m:n päässä laskeutua kohti pellon reunaa ja ialka-
väen asemia. Kiskoimme miesvoimin ja hampaat irvessä
tykkiä eteenpäin eikä se helppoa ollut laajalle alalle
ulottuvassa riuhassa risukossa. Päästyämme jonkin ver-
ran laskeutumaan rinnettä, ruli kohdallemme ankara
tykistökeskitys. Syöksyin oikealla olevan suuren petäjän
juurelle suojaan, murta roiset pojat olivat viisaampia.
He juoksivat vasemmalla kasvavaan petäjätaimistoon,
jossa suuria puita ei ollut lähimaillakaan. Kun he kasil-
lään viittoilivat minulle, että tulehan sinäkin poika tän-
ne, täällä on turvallisempaa, niin syöksyin toisten luo.
Samassa hyppäsi tilalleni sen suuren puun taakse joku
jalkaväen mies. Silloin osui kranaatti ruon puunrungon
keskivaiheille ja latvapuoli putosi pystyssä kaverin nis-
kaan. Emme tosin tienneet miten kaverin lopulta kävi,
mutta joka rapauksessa joku viisas neuvoi minua:

- 
Katsos, älä mene suuren puun juurelle. Siihen'jos

osuu kranaarri, on sirpalevaara suuri ja voi hyvinkin
käydä kuten ruolle äskeiselle kaverille. 

- 
Otin neuvon
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EINO HERMUNEN

opikseni ja kiirin Luojaani hengestäni ja siitä, että Hän
oli minua varjellut.

Jonkin aikaa kestettyään hyökkäys tyrehtyi ja vihol-
lisen tulikin hiljeni. Kuin taikomalla saapui paikalle
tykin vetovaljakko, 4 hevosta, 2 rutsuria ja vänrikki.
Kun viimeksi mainittu huomasi meidät ja tykkimme,
viittasi hän meidät mukaansa. Lähdimme hänen jäljes-
sään etenemään melkein autiota rinnettä alaspäin. En-
nenkuin ehdimme perille, olivat tykistön vänrikki ja
ratsurit jo asemissa aivan taisteluhaudan rakana. Nyr
asetettiin 3" tykki vetovaljakon perään ja niin he lähti-
vät, tykki senkun pomppi risukossa ja puiden runkojen
ylitse. Vänrikki pysähtyi meidän kohdallamme ja sanoi:

- 
Viekää, pojat tykkinne tuohon samaan asemaan.

Se on hyvä paikka ja jos säilytre hengissä, saatte kiittää
minua.

Teimme kaskyn mukaan! Asernan vieressä oli jonkin-

Miesvoimin tykkiä eteenpäin
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lainen pieni, katertu potero, jossa pari kolme miesrä
mahtui samanaikaisesti olemaan suojassa. Pellon ja
metsän välissä oli joskus ollut risuaita, jonka varteen oli
kasvanut paksuja peräjän känkkyröitä monen metrin pi-
ruudelta ja ne olivat melkein toinen toisissaan kiinni.
Nuo känkkyrät olivat meille erinomaisena suojana. Kun
vihollinen ampui rykisröllään Perkjärven suunnasta
niin, jos kranaatti meni känkkyröiden ohi, meni se ohi
meidän tykistömmekin. Murra lopulta venäläiset liene-
vät sisuuntuneet pahan kerran ja päärtäneet tuhota ryk-
kimme keinolla millä hyvänsä. He siirsivät Muolaanjär-
ven toiselle rannalle, Taaperniemen kohdalle 6" jaok-
sen suora-ammuntaa varten ja nyt jäätiin todella kilvas-
sa toiseksi. Paikasta oli kerta kaikkiaan lähdettävä "li-
vohkaan", murra uusi asema löytyi pian aivan lähetty-
viltä.

Olimme olleet Oinaalan asemissa vajaar kolme päi-

SA-huta

J,.:r

vää, kun sinne ilmestyi reserviläisten miehittämä tykki-
joukkue vänrikki K:n johdolla. Heillä oli mukanaan
pari rykkiä, joista toinen oli jo asemissa Kyyrölän 

-Oinaalan maantien oikealla puolella ja nyt piti löytää
asema toisellekin. Eräänä aamuna he alkoivatkin varus-
taa tuliasemaa meistä vain noin 30-40 metriä vasem-
malle. Samalla meidät alistettiin vänr K:lle ja pääsim-
me jopa majailemaankin heidän telttaansa. Itsellämme-
hän ei mitään teltaa ollut mukanamme, vaan olimme
kuin "mustalaiset", mies siellä toinen täällä, jos kohta
suurimman osan ajasta vietimmekin asemassa ia jalka-
väen ampumahaudassa.

Vihollinen oli koonnut panssareitaan Muolaanjärven
ja Oinaalan kylän väliseen kuolleeseen kulmaan useita
kymmeniä, emmekä me mahtaneet niille mitään.
Olimme vain mäen alla rantatörmään pureuruneina
kuin myyrät koloissaan !a noiduimme hartaasti noita
ns. "isänmaan isiä", joiden "ansiota" ammus- ja asepu-
lamme oli.

Vänrikki K:n teltta oli aluksi pystytetry tien oikealla
puolella olevan psr-aseman lähelle. Sinne oli meidän
asemastamme tarpeettoman pitkä matka, erityisesti
muodostuivat vartionvaihdot hankaliksi. Eipä sen puo-
leen, että vartiomiehiä olisi liian usein vaihdetrukaan.
Teltalla oli yleensä 4 miestä ja saman verran aina ase-

massa, yölläkin, ja vartiovuoror käsitrivtu 4, jopa 6
tuntia kerrallaan. Päivisin oli joka mies asemissa.

Kun sitten vänr K alkoi puuhata toiselle tykilleen
asemaa meidän viereemme, oli telttaakin siirrettävä lä-
hemmäksi, aivan huoltotien varteen maantien vasem-
malle puolelle. Sen paikasta sukeutui varsin ikävä mie-
lipiteiden vaihto tykinjohtajamme, alik Virtasen ja vänr
K:n välillä, enkä malta olla täsrä kertomarta.

Venäläisillä oli joku 6" tykki, jolla he jatkuvasti am-
puivat yön aikana häirintätulta huolrotiellemme. An-
noimme tykille nimen "Aavetykki". Päivisin vihollinen
keskirti tykistörulensa sekä huolto- että maantielle aina
pataljoonan komentopaikalle saakka. Kuin piruuttaan
se säästi tulelta sitä petäjikkösaareketta, johon vänrikki
oli määrännyt teltan paikan. Hän ei silloin vielä tunte-
nut "Aavetykin" tapoja, jos kohta olikin olevinaan hy-
vin suuriarvoinen ja kokenut sotilas rintamaoloissa. To-
dellisuudessa hän oli vasta jokunen päivä sitten tullut
porukoineen jostakin Koti-Suomen koulutuskeskukses-
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ta. Virtanen yritti valistaa häntä:

- 
Herra vänrikki! Eiköhän olisi parasta hakea teltan

paikkaa parisataa metriä edempää tuolta metsästä, en-

nen kaikkea pois tästä huoltotien varresta. Vihollinen
on koko päivän jyskyttänyt tykistöllään näitä tienvarsia,
mutta säästänyt juuri tätä petäjikkösaareketta. Pelkään,

että se ampuu tähän yöllä. Toisilla on sitäpaitsi korsut
ja hevosetkin kaivettu maahan, mutta meillä on vain tä-
mä teltta. 

- 
Vänrikki kysäsi koppavasti: "Pelottaako

teitä?"

- 
Ei pelota, herra vänrikki, mutta ajattelen näiden

toisten poikien parasta!

- 
Olen määrännyt, että teltta pystytetään tähän,

onko selvä? Lapiot käteen vain ja aletaan kaivaa!
Silloin Virtanen, joka oli sellainen mies ettei pelän-

nyt piruakaan, ei liioin vihollista, kuumeni. Hän tem-
paamalla tempasi lapion käteensä ia sanoi vänrikille:

- 
Kyllä se minun puolestani tähän tehdään. Viekää

vaikka tuonne linjoien väliin pellolle, mutta se usko,
vänskä, minä vastaan jumalauta siitä, että yhdessä sit-
ten kuollaan tähän jos kerran kuollaan. Yksikään mies

ei lähde teltasta livohkaan!
Meidän porukkamme oli ainakin hengessä Virtasen

kannalla. Niinpä sitten enemmittä puheitta ia hiljaisina
lapioimme lumen teltan pohjalta, mutta maahan emme

tietenkään pystyneet tunkeutumaan, sehän oli kovassa

roudassa. Teltta pystytettiin, haettiin paksu kerros ha-

Panssaritoriuntatykki asemassa
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vuja pohjalle, kamiinakin alkoi kuumeta, joten meillä
oli kovin viihtyisää. Vänrikki valitsi omille miehilleen
oikean puolen ja me saimme vasemman. Itse asettui
vänrikki teltan perälle, olihan se vihollisen puolella ia
lumipenkka suoiana. Virtanen kuiskasi minulle, että
kävisimme oviaukon viereen. Itse hän asettui ensim-
mäiseksi, sitten minä ja loput siitä pe-rälle päin. Minul-
la ei ollut aavistustakaan mitä Virtasella oli mielessä,

mutta kovin salaperäiseltä hän vaikutti ja tuntui olevan

varuillaankin.
Me olimme jo ruokailleet ja olo tuntui lämpimältä

sekä kaikin puolin miellyttävältä. Silloin kuului "Aave-

tykin" lähtölaukaus, sen tunsimme jo äänestä, mutta
ohi meni satakunta metriä. Kuului uusi laukaus ia nyt
tuli aika lähelle. Vänrikkikin kohotti päätään. Uudel-
leen laukaus, humahdus ja osuma teltan viereen, ehkä

noin 7-8 metrin päähän. Silloin oli vänrikki pystyssä,

hattu päässä, pistoolikotelo kainalossa ia karttalaukku
kainalossa. Hän oli toisin sanoen lähtövalmiina. Samas-

sa oli Virtanenkin pystyssä seisten pistooli kädessä haia-

reisin teltan suuaukolla. Pitkä, tumma mies ivallinen
hymy suupielissä niinkuin hänellä aina oli tiukan pai-
kan tullen. Sanat putoilivat harvakseen:

- 
Kuules vänskä! Muistatko mitä äsken sanoin kun

määräsit teltan paikan juuri tähän. Nyt vastaan minä
siitä, että jos kuollaan tähän, kuollaan kaikki yhdessä,

sinäkin. Vai pelottaako "Herra Vänrikkkiä?" Vänrikki
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painui kalpeana havuilleen ja samoin Virtanen pistooli
yhäti kädessä. 

- 
Kuului laukaus, yksi ainoa räjähdys ja

humaus. Myrskylyhty sammui, kamiinan torvet putosi-
vat alas, teltta vapisi kaatuakseen ja savu tunkeutui si-
sälle. Oli pilkkopimeä, kukaan ei varmaan enää hengit-
tänytkään, eivät muut kuin Virtanen, joka oli perin
juurin loukkautunut tuon, meihin nähden "vihreän
vänrikin" käyttäytymisestä. Olimme hiiren hiliaa ja
odotimme vain armonlaukausta vihollista. Jo kuului
taas lähenevän, tuleekohan nyt täysosuma? Ei tullut!
Tuli eteni jatkuvasti, mutra vain eteni, milloinkahan
taas lyhentää? Virtanen kopeloi lyhtyä, se oli ehjä. Hän
teki tulen, savutorvet korjattiin paikoilleen ja rauha pa-
lasi telttaan. Puhe ei sentään sinä yönä tuntunut kenel-
lekaan maistavan, murjotettiin vai havuillamme.

Aamulla näimme kuinka lähellä oli käynyt. Viimei-
nen teltan ylitse humahtanut kranaatti, melkeinpä sitä
hipoen, oli mennyt vain 5-6 metriä ylitsemme, iskey-
tynyt kk.miesten talliin ja tappanut hevoset.

Hiukan kuin noloina lähdimme koko porukka aamu-
pimeässä asemiin. Ruoka oli itse noudettava noin 3
km:n päästä, pataljoonan töpinästä saakka. Mehän
olimme "alistettuja" JP 2:a miehiä, mutta alistettuina
osasto Pöyrylle. Oli minun vuoroni sinä aamuna noutaa
ruokaa. Jouduin kulkemaan läheltä yöllistä teltanpaik-
kaa. Telttaa ei enää ollut, paikka vain. Teltta oli aamun
kuluessa siirretty muualle. Vanja keskitti taas tykistöl-
Oinaalan maastoa ja panssariesteitä .§,{ -lrr.,

sessa se yhtäkkiä avasi tykistöllään ankaran keskityksen,
joka osui juuri kohdallemme. Sitä lienee kestänyt pari-
sen tuntia ja se oli todellista rumputulta. Minä yritin
kaivaa itselleni luolaa routaraian alapuolelle, mutta tur-
haan. Aina kun kranaatti tuli lähelle, lohkesi maa ia
monttu leveni sekä mataloitui yhtä mittaa. Jostakin tu-
li sitten paikalle kaksi meikäläistä poikaa, tulivatpa vie-
lä kanssani samaan korsuunkin, nimensä olivat Kokko
ja Luusuanniemi. He tiesivät kertoa, että ainakin yksi
täysosuma tuli juuri siihen paikkaan missä he olivat
kaivamassa tykkiasemaa. Omista he eivät tienneet mi-
tään, eivät edes kuinka näille oli käynyt, mutta sen he
tiesivät, että reserviläisten tykkiporukka oli miltei ko-
konaan hautautunut maan sisään.

Poikien kanssa päätimme, että kunhan pienikin tau-
ko ammunnassa tulee, lähdemme montusta ja juostaan

suojaan tykistön tulenjohtokorsuun, joka oli meistä
noin 70 metrin päässä. Aammunta hiljenikin ja silloin
me Luusuanniemen kanssa pomppasimme kankaalle
senkun käpälistä irti lähti. Kokko hieman myöhästyi,
mutta tuli pian hänkin kovin hengästyneenä ja kertoi,
että monttuun oli tullut täysosuma, mutta silloin hän
onneksi oli jo ehtinyt penkalle. Illan taas hieman selvit-

ryä aloimme luikkia takaisin omiin asemiimme, jos vi-
hollinen alkaisi uuden hyökkäyksen koska kerran piti
etukäteen sellaisen metelin. Mitään ei sentään enää sinä
päivänä tapahtunut.

Virtanen tuli luoksemme ja sanoi, ettei asemaa enää

toistaiseksi kaiveta, koska miehistä on puute. Äskeises-
sä "lystissä" meiltä haavoittuivat Inkinen jaLyly, mutta
vähäistä se oli siihen verrattuna miten uuden porukan
misten kävi. Heistä kaatui näet neljä ja loput haavoit-
tuivat ja kortteeripaikka meiltäkin meni. Kun illan
suussa menimme teltalle oli paikka autio ja tyhjä. Ei ol-
lut enää reltraa, ei liioin vänrikki K:ta mailla eikä hal-
meilla. Näin alkoi mustalaiselämämme uudelleen,
mutta kuten aikaisemminkin, vietimme suurimman
osan ajasta asemissa. Siellä oli kotoista ia turvallisuuden
tuntuista.

Joulukuun 18. päivän muistan erityisen liyvin. Sil-
loin oli tulipalopakkanen ja olin vartiossa yhdessä Oja-
lan Einon kanssa. Hän sanoi:

- Ole sinä vain siellä montussa. Jos sattuu tulemaan
täysosuma niin ei mennä yhtaikaa molemmat. Kyllä
minä tätä vartiota hoitelen. Samalla hän taputteli var-
paitaan.

Tykistökeskitys oli taas tavallista voimakkaampi.
Kranaatti sattui tykin eteen ja paiskasi maata sen joka
paikan, lukonkin, täyteen. Ojala putsaili tykkiä kaikes-
sa rauhassa, kun minulle tuli mieleen, että nyt on jou-
lukuun 18. päivä, meidän molempien kotiuttamispäi-
vä. Kysyin Ojalalta, että miltäs tuntuu olla ensimmäis-
tä päivää "siviilissä"? Hän mietti jonkin aikaa, totinen
mies kun oli, sitten ilme kirkastui ja hän huomasi mistä
oli kysymys ia tuumi, että eihän tämä ole hassumpaa,
pahempiakin paikkoia löytyy. Hetken kuluttua kysyin,

lään samoin kuin edellisinä päivinäkin pitkin tien var-
sia. Kun ruokapakkeineni palasin takaisin telttamme
kohdalle näyttivät paikat kovin muuttuneen. Menin
katsomaan teltan pohjan viereen. Keskelle oli tullut
täysosuma ja lukuisia monttuja näytti olevan ympärillä.

Iltahämärissä saimme tietää, että teltan paikkaa oli
nyttemmin siirretty kilometrin verran, ehkä ylikin,
synkkään korpeen Kyyrölän suuntaan. Ja siellä olikin
rauhallista ja seuraavana aamuna määräsi vänrikki kaik-
ki kaivamaan asemia. Meidänkin porukkamme joutui
näihin talkoisiin niin tarkoin, että tykeille jäi vain pari-
vartio. Mutta kohta tuli jalkaväen lähetti ilmoittaen,
että vihollisen partio on jossakin takanamme, lähellä
meitä ja. meidän on nyttemmin varmistettava myös
taaksepäin. Minä iouduin mäenrinteen puolivälissä ole-
vaan monttuun selustaamme varmistamaan, muut iat-
koivat asemien rakentamista siinä muutaman kymme-
nen metrin päässä. Lieneekö "vanja" nähnyt ylimääräistä
liikettä tai ehkä kuullut lapioiden kolinaa, joka tapauk-
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Venäläisiä panssareita etenemässä

kun Oiala edelleen putsaili tykkiä kuin ratsumies he-
vostaan ja kranuja tippui lähistölle tuhkatiheään:

- 
Eikö sinua yhtään pelota, tule ainakin välillä tän-

ne vähän istumaan. Kyllä minä tulen vuorostani var-
tioon. 

- 
Ojala nauraa hymähti:

- 
Ei minua tämä sota kovin pelora, mutta kyllä mi-

nä olen joskus pelännytkin. Kun olin merellä ja tuli Itä-
merellä kova myrsky. Olin silloin mastossa laivan kal-
listellessa puolelta toiselle niin, että masto melkein
piirreli meren pintaa. Silloin minä tosissani pelkäsin.

Sellainen poika oli Ojalan Eino. Merellä hän kyllä
pelkäsi, mutta sodassa ei häntä mikään järkyrtänyt. Tu-
lin näkemään sen monta kertaa minkälainen parivaljak-
ko Ojala ja Virtanen olivat. Molempien teki kovasti
mieli Nagania ja turkkia ja mistäpä niitä muualta sai

kuin kaatuneilta vihollisilta, mutta sekään ei ollut mei-
dän aikanamme päässyt murtautumaan läpi asemien
niin monasti kuin oli yrittänytkin. Kaatuneita oli ai-
noastaan välimaastossa. Eradnä hämäränä iltapäivänä
parivaljakkomme toi julki:

- 
Nyt lähdemme evakuoimaan noilta vanjoilta hie-

man varusteita. Jos meille tulee hätä, av^tkaa kivääritu-
li vihollisen asemia kohti.

Jalkaväen miehille he ilmoittivat, että jos nämä nä-
kevät tai kuulevat välimaastossa jotain erikoista liikettä
niin älkää ampuko, mehän siellä vain olemme.
Tykki ja sen miehistöteltta metsässä

Näin pojat hyppäsivät penkalle ja alkoivat edetä
piikkilankaesteille päin. Sen verran jo hämärsi, ettem-
me enää erottaneet heidän touhujaan, jotain liikettä
näimme ja kuulimme pientä rusketta. Noin tunnin ku-
lurtua miehet palasivat takaisin ja valittivat vastustajan
porukan köyhyyttä. Olivat saaneet vain yhden turkin ja

huopatossut. Virtanen veti turkin päälleen ja se oli kuin
hänelle tehty Monta kertaa hän sen turkkinsa kanssa
joutui vaikeuksiin, päivälläkin. Kun parta oli pitka ja

mies likainen, kaiken lisäksi selvä vanjan turkki yllään,
rahtoivat jalkaväen miehet häntä aluksi hieman vieras-
taa kunnes sitten levisi rieto koko tukikohtaan, että se

pirkä, mustapartainen mies oli pst.tykin johtaja eikä
mikään vanja. Sillä oli vain vanjan turkki päällään, jon-
ka oli välimaastosta evakuoinut.

Ojala kertoi evakuointireissusta, että eiväthän ne

vanjat tahtoneet turkistaan ja tallukoistaan sovinnolla
luopua, mutta kun Virtanen heitä vähän kovakouraises-
ti käsitteli niin että luut hieman oikenivat ia samalla
jutteli: "Anna pois vain turkkisi, vania, et sinä tätä kui-
tenkaan enää tarvitse", niin jo oli pakko aotaa. Samalla
tavoin kävi huopatossujen, ne kun olivat jalkoihin jo
ehtineet jääryä. Mutta pois he tallukkaatkin ottivat. 

-Ei niitä kyllä kukaan jalkoihinsa huolinut ja Virtaselle
ne olivat liian suuret.

Se oli kai joulun aatonaatto kun vanja jo aamulla al-
koi paasata suoralla suuntauksella asemaamme. Tykkiin
tuli täysosuma, toinen pyöräkin lensi sadan metrin pää-

hän pellolle, ei-kenekään-maalle, ja muutenkin oli ro-
muna koko tykki. Sattui hieman huvittava tapaus, kun
meidän tykinjohtajamme alik Virtanen meni ilmoitta-
maan tapahtuneesta tukikohdan päällikölle. Tämä oli
muistaakseni arvoltaan kapteeni ja kysyi heti montako
miestä meni? Virtasen vastattua ettei ainoatakaan, kos-
ka olimme suojapoterossa, kapteeni puisteli päärådn ia
tiedusreli eiko tykkiä voitaisi korjata vaikkapa rautalan-
galla. Tulinen ja pelkäämätön Virtanen vastasi:

Ei jumaliste sitä tykkiä voi rautalangalla korjata, ol-
koon sitä sitten vaikka kuinka suuri nippu.

Samalla Virtanen soitti omaan yksikköömme ja ker-
toi kuinka meille oli käynyt. Komppaniamme päällik-
kö, luutnantti Hannes Pokkinen oli kysynyt huolestu-
neena poikien kohtaloa.

Kaikki olemme kunnossa. Eihän meitä silloin enää

ollutkaan kuin kuusi miestä, oli vastaus.

Komppanianpäällikkö lupasi hoitaa asian niin, että
pääsisimme omaan yksikkoomme jouluksi. Vielä seu-

raavan yön vietimme Oinaalassa, mutta sitten tuli tuki-
kohdan päälliköltä lupa lähteä omaan yksikkOrin. Ai si-
tä riemual Lähdimme matkaan heti. Tykkiromu hevo-
sen rekeen ja ennen Sudenojaa auton lavalle.

Jouluaattona olimme jo hyvissä ajoin yksikössämme
ja vietimme rauhallisen joulun oman, tutun porukan
parissa. Tapaninpäivänä vihollinen kylläkin yritti pom-
mitraa majoitusaluettamme, mutta huonolla menestyk-
sellä. Ja pientä se oli Oinaalassa koettuun. D
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AARNE VERHO

TESTAMENTTI

SUORITIN vuonna 7923-24 asevelvollisuuteni Uu-
denmaan Rakuunarykmentissä Lappeenrannassa. Joka
kesä kokoontui sinne toinen divisioona leirille. Kun
koitti se päivä, jolloin päsimme siviiliin takaisin, ko-
koonnuimme vielä kerran kaupungin suurelle kentälle.
Siellä oli mm. Karjalan Kaarti, jonka komentaja silloi-
nen jäiikärieverstiluutnantti öhquist lausui hyvästi
meille pois lähteville nuorukaisille. Hänen sanansa pai-
nuivat mieleeni niin hyvin, että muistan vieläkin elä-
västi, kuinka hän sanoi meille:

- 
Muistakaa pojat sanani. Niin kauan kuin me

elämme, on Suomi vapaa.
IJskon, että nämä sanat vaikuttivat meihin nuoriin

poislähteviin samalla tavalla. Me halusimme antaa iäl-
keläisillemme testzrmentin, joka takaisi heille oman,
vapaan Suomen. Tämän testamentin toteuttaminen ei
ollut helppoa. Sitä todistavat monet sankarihaudat
kautta maan. Moni nuori kuin vanhakin aseveli sai
maksaa vapaudestamme kalliin hinnan, oman henken-
sä. Nyt haluaisin kysyä teiltä nuorilta Suomen asevel-
vollisilta: "Oletteko te valmiita sanomaan pojillenne sil-
loisen jääkärieverstiluutnantti Öhquistin sanat:'Niin
kauan kuin me elämme, on Suomi vapaa maa."

SINÄ TULET, MINÄ EN TULE

2.lIR « lähti Kokkolasta 741L2.-39 kello yksi sinne
jonnekin. Mukanani oli kaksi alikersanttia. Seisoimme
junavaunun rappusilla, kun ohitimme Kannuksen. Sa-

noin tovereilleni, jotka olivat kannuslaisia, että kyllä
juodaan komiat tuliaiskahvit Kannuksessa, kun me
kuukauden päästä tullaan takaisin. Mutta tällöin aliker-
santti Linnakari sanoi vakavana minulle: "Sinä tulet ta-
kaisin, mutta minä en tule. Minä kuulen Kannuksen
kirkonkellojen soivan kutsuna minulle. Tämä on jo toi-
nen kerta, kun ne kutsuvat minua. Ensimmäisen kerran
kuulin niiden soivan, kun olin tullut autonajosta ja is-
tuin saunanrappusilla. Mutta nyt tunnen, että ne tar-
koittavat totta. Sinä tulet takaisin, mutta minä en tu-
le." Vähän ajan kuluttua myös toinen alikersantti Ojala
sanoi minulle: "Kuulen myöskin Kannuksen kirkonkel-
loien kutsuvan. Yleensä ne ovat ilmoittaneet lauantai-
rauhan tulosta, mutta nyt niiden äänessä on jotain ou-
toa, enteilevää. Sinä tulet takaisin, mutra minä en tu-
le-

27112.-39 alikersantti Linnakari kaatui komppa-
niansa päällikön viereen. Myös tämä toinen alikersantti
kaatui Raatteen tiellä tammikuun alussa. Tämä ja mo-
net muut samanlaiset tapahtumat ovat saaneet minut
vakuuttuneeksi siitä, että monille ehkä kaikillekin ih-
misille ilmoitetaan etukäteen, milloin heidän pitää
poistua tästä maailmasta. Mikä ihmeellisintä, niin itse
sivuutin Kannuksen zseman tasan kuukauden kuluttua
takaisin Kokkolaan, tosin haavoittuneena.

KESKIPOHJALAISET SUOMUSSALMELLA

lR 64:ään kuuluva toinen keskipohjalainen pataljoona
joutui Talvisodassa iatkuvasti varsin ankaroihin koetuk-
siin. Heti taistelualueelle tultuaan joutuivat he Suo-
mussalmelle. Ensimmäinen raju ottelu tapahtui Hulko-
niemellä. Tässä taistelussa kaatui ja haavoittui jo mel-
koinen joukko maakuntamme miehiä, mutta heidän
vastustajalle aiheuttamansa tuho oli moninkertainen.
Tiillöin vallattiin io meikäläisten patalioonien toimesta
useita venäläisiä tankkeja. Ensimmäisen tankin valtaus
tapahtui siten, että sen edetessä kohti suomalaisten lin-
joja, eräs rohkea alikersantti pisti suoraan sen telaketju-
jen väliin ns. kasapanoksen. Telaketju rikkoutui ja
tankki pyörähti oiaan, jonne se jäi. Samalla tavalla tu-
hosivat meidän miehemme vielä ainakin kaksi muuta
tankkia.

Tuima ottelu tapahtui Hulkoniemellä olevan Lukka-
rin talon seudulla. Tässä ottelussa tapahtui mm. sellai-
nen välikohtaus (joita sittemmin tapahtui useitakin eri
rintamilla), että k.o. talon takaa huudettiin Suomen
kielellä, että siellä olevat haluavat antautua. Tätä an-
tautumisilmoitusta kuitenkin meikäläinen päällystö
hieman epäili. Pian havaittiin talon nurkalla konekivää-
rin piippu ja sieltä tervehdittiin tuimalla luotituiskulla
meikäläisiä. Seuraavassa hetkessä kehittyi omalaatuinen
konekiväärien välinen kaksintaistelu, jossa meikäläisten
puolella toimi ampujana kokkolalainen kersantti V.
Vuorotellen lauloivat konekiväärit, mutta pitämällä
tauon onnistui V. saamaan venäläisen yritykseen Paran-
taa konekiväärinsä ampumapaikkaa. Tämä parannusyri -

tys maksoi kuitenkin venäläisille silmänräpäyksessä hei -

dän konekiväärinsä miehistön tuhon. Mainittakoon, et-
tä haavoittuneena joutui meikäläisten vangiksi suoma-
lainen Suomussalmelta kotoisin oleva punaupseeri. Tä-
mä punaupseeri lienee ollut antautumisesta ilmoittaja.
Mainitun konekiväärikaksintaistelun jälkeen kehittyi
sanotun talon seudulla ankara tulitaistelu, missä meikä-
läiset täydellisesti tuhosivat mm. venäläiser\ kuormas-
tokolonnan, johon kuului satakunta hevosta ja noin 300
miestä. Taistelun loppuvaiheissa haavoittui venäläisen
panssariauton konekiväärisuihkusta myöskin rohkea ko-
nekivääriampuja kersantti V., mutta niinkuin sanottu,
päättlii taistelu meikäläisten täydelliseen voittoon. n
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TAMMIKUUSSA 1943 venäläiset olivat valtaamalla
Pähkinänlinnan saksalaisilta Leningradin rintamalla
saaneet maayhteyden saarrertuun suurkaupunkiinsa.
Leningradin saartorenkaan puhkaiseminen ennusti
muutosta tilanteessa myös Karjalan Kannaksella. Tästä
piiritetyt joukot olivat saaneet lisää luotramusta ja itse-
tuntoa samalla kun heidän huoltotilanteensa oli paran-
tunut.

Taistelutoiminta Karjalan kannaksella asemasotavai-
heen aikana oli verraten vähäistä. Kumpikin osapuoli
pyrki kuitenkin väkivaltaisten tiedusteluiensa yhtey-

Piinos kortomuksen iapahtumapaikoista
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KALERVO TALVITIE

dessä vangin sieppaukseen ia täten selvittämään vasta-
puolen joukkoien ryhmityksiä ja rarkoituksia. Niinpä
venäläiset yrittivät 14. 12.1943 vangin sieppausta n.
200 miestä käsittävän hyökkäysosaston voimalla Keski-
Kannaksella Inkerinmaalla n.s. Tonterin lohkolla, ion-
ka puolustuksesta vasrasi vahvennettu II/JR 58 maiuri
Heikki Kuistion johdolla. Kärsittyään 60 miehen tap-
piot kaatuneina vihollisen oli pakko luopua yrityksestä
ie vetäyqä omalle puolelleen.

Vasemmalle Tonterin lohkosta oli Ohdan tien suun-
nassa Ohdan lohko, jonka puolustuksesta vastasi Jalka-
väkirykmentti 7 komentafanaan ev.luutn. Adolf Ehrn-
rooth. Rykmentin lohko oli etulinjan kohdalta tasaista
ja avointa maastoa. Lohkon eteläosassa oli laaja Harva-
suo. Sen pohjoispuolella oli metsäinen alue ns. Kuvajan
metsä. Suomalaisten eteentyönnetty tukikohta, ioka oli
ristitty Sevastopolin tukikohdaksi sijaitsi Suuri Harva-
suon eteläpuolella.

Ehrnrooth oli saanut divisioonan komenrajalta tehtä-
väksi järjestä rykmentin toimesta väkivaltaisen tiedus-
telun vangin sieppaamiseksi. Neuvoteltuaan asiasta ete-
lälohkon miehittäneen I pataljoonan komentajan, ma-
juri Eino Kuvajan kanssa, määräsi hän tehtävän suorit-
tajaksi 3./JR 7:n päällikön, kaptäeni Jouko Kiiskisen.
Tehtävänä oli Suuri Harvasuon eteläosassa Sevastapolin
tukikohdasta pohjoiseen sijaitsevan ns. Inkiläisen met-
sän itäpuolella olevan vihollisen kenttävarustetun tuki -
kohdan valtaus, tuhoaminen, vanginotto ja tiedustelu-
materiaalin hankinta. Tässä tarkoituksessa jo v:n 1943
marraskuun puolella oli ryhdytty valmisteluihin suorit-
tamalla mm. jatkuvaa tähystystä ja tiedustelua kohtee-
seen ja harjoittamalla takamaasrossa ryhmittyneenä ete-
nemistä, sisäänmurtoa, vyörytystä ja varustettujen' tu-
kikohtien tuhoamista. Tehtävää suorittamaan määrät-
tyyn taisteluosasto Kiiskiseen valittiin patalioonan jää-
karijoukkue johtaianaan vänr. O. Nyberg ja kaksi muu-
ta valiosotureista muodostettua joukkuetta l./JR 7:stä
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johtajinaan luutn. Kunto Talvisro ja vänrikki Veikko
Vainio. Taisteluosastoon kuului lisäksi komentoryhmä,
puhelinryhmä, pioneeriryhmä, 2 liekinheitinryhmää,
tykistön tulenjohtue tulenjohtopäällikkönä luutn. Jan
Hannelius, kranaatinheittimen tulenjohtue ja lääkintä-
ryhmä. Kaikkiaan osasroon kuului pitkälle toista saraa
miestä.

Kaikki oli valmiiksi harjoiteltu ja tehtävät jouk-
kueille ja ryhmille selviretry. Odotettiin vain sopivaa
säätä, jolloin lounaasta tai lännestä puhaltava ruuli voisi
muodostaa savuheittimien ampumista savuista viholli-
sen tähystykseltä suojaisen käytävän. Eikä vihollisen
tarvinnut kauan vartoa vastausta alussa kerrottuun Ton-
teii., lohkolla suorirtamaansa huli naksipanohaasteeseen,
sillä juuri taistelua seuranneen yön tunteina todettiin
tuulen olevan suotuisan. Taivas oli pilvinen, oli hyvin
heikko tuuli lounaasta, lämpötila -5oC.

Miehet kokoilivat aamun ensimmäisinä runreina
15. 12.43 kamppeitaan varusteinaan lumipuku ia jal-
kineina hiihtojalkineet. Kypärät jätettiin korsuihin.
Jokaiselle oli jo aikaisemmin jaetru asetta kohti I ll2
tuliannosta ja kaksi käsikranaattia. Joukkuetta kohden
oli 4 kasapanosta, pioneeriryhmällä 15 kasapanosta sekä
lisäksi 2 tankopanosta. Lisäksi tuli kullekin joukkueelle
neljä polttopulloa ja kolmer piikkilankasakset. Lääkin-
täryhmä otti mukaansa kolme ahkiota ja jääkärijoukkue
kaksi ahkiota mahdollisen saaliin poiskuljettamisra var-
ten.

10 sekuntia vaille 8 lähti taisteluosasto Kiiskinen
hyökkäysvalmiusasemista. Kahdeksan savuheitinrä oli
loihtinut etenemisuralle turvallisen kujanteen. Punai-

3./JR 7:n keskellä kapt Jouko Kiiskinen

nen pakkasaamu sarasti pahamaineisen vihollisbunkke-
rilinjan yllä, missä suuret ja pienet paketit tanssivat
paraikaa pirunpolskaa vihollisen pesäkkeissä kolmen
oman patteriston, kranaatinheitinkomppanian ja -jouk-
kueen sekä suorasuuntaustykkien voimalla.

Äki[inen rajuilma oli ilmeisesti sotkenut vihollisen
koko puolustusjärjestelmän. Meikäläiset etenivät melko
rauhassa naapurin viheliäiselle ratsueesteelle asti. Ryk-
mentin pioneerien raivattua noin minuutissa aukon
2-riviseen putkiansakenttään painui jääkäriioukkue su-
rena vihollisen asemaan. Kersantti Reino Kostiainen,
Vuoksenlaakson poikia, Ioikkasi etumaisena ansalan-
kain yli ja kaatoi sotamies Pohialaisen kanssa penkalle
nousseen vihollisen, kokosi "trasseliksi" turkinkappalei-
ta, jotka lentelivät Vainion ioukkueeseen kuuluvan ali-
kersantti Arvo Ikosen rysäyttämästä, sisäänmurtoaukon
kohdalla yskineestä korsusta. Kostiainen heilui sitten
keulamiehenä sisäänmurtokohdasta pohjoiseen etenevän
Nybergin jaakarijoukkueen mukana, missä myöskin te-

Ohtan lohkon etumaa§toa

kijämiehinä toimivat kersantti Yli-Kovanen, aliker-
santti Sulo Hänninen sekä sotamiehet Väinö Kiuru ja

Urho Pekkinen. Vainion ioukkue suunnisti taas etelään
pääjehuina varaioukkueeniohtaja, alikersantti Heikki
Koski, alikersantti Antti Lantta ja rykmentin pioneeri-
joukkueen sotamies Esko Hämäläinen, jonka rilille tuli
kaikkiaan viisi tuhottua korsua. Luutnantti Kunto Tal-
visto, joka kuului rykmentin alusta saakka mukana ol-
Ieeseen kantajoukkoon, eteni joukkueensa kanssa koh-
teesta itään olevaan tien mutkaan jääden sinne varmis-
ramaan jääkärijoukkuetta. Talviston joukkue ei ioutu-
nut matkalla tulitaisteluun.

Kaikki oli mennyt suunnitelmien mukaan ilman
suurempia tappioita ja tykistö, kranaatin- ja savunheit-
timet sekä suorasuuntaustykkimme antoivat jatkuvasti
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6-tuumaisen kranaatin räiähdys Ohdantien suunnassa

tukeaan. Vastarinta oli ollut heikkoa. Joku yksinäinen
vihollinen yritti ampua tai heirtää käsikranaatte ja,

mutta kun meikäläisistä suurin osa oli vanhoja aikai-
semmissa taisteluissa karaistuneita taisreli joita, oli vyö-
rytys sujunut häikäilemätöntä vauhtia. Kymmenisen
vihollista oli kylmennyt ulkoilma suurin osa oli
tyytynyt korventumaan bunkkereissa ja asuntokorsuis-
sa, jotka nopeassa tahdissa oli rysäytetty kasapanoksilla
kokoon, suolartu käsikranaateilla ja konepistoolitulella
sekä viimeistelty liekinheittimillä, polttopulloilla ja

termiitrirasioilla. Osaston johrajan, kapreeni Kiiskisen
ilmoitettua komentajalle tilanteen: "Tukikohta tuhot-
tu, vankeja ei saatu, sotasaalista ei", käski majuri Kuva-
ia jatkamaan hyökkäystä kahdella ioukkueella pohjoi-
seen joukkue Vainion jäädessä puolustukseen silloiselle
paikalleen. Vanki oli saatava.

Käskyn saatuaan irrotti osaston johtaja, kapteeni
Kiiskinen itselleen mahdollisten yllätysten varalle pie-
nen reservin luurn. V. Teijonmaan johdolla. Osaston
johtaja lähti etenemään pohjoiseen. Edettyään n. 100
metriä ilmestyi jääkärijoukkueen eteen viisi vihollisso-
tilasra, joista yksi anrautui Kiiskisen huudettua antau-
tumiskehotuksia muiden paetessa. Samanaikaisesti
Kiiskinen sai ilmoituksen Vainiolta, että alikersantti
Heikki Koski oli saanut vangin, jolloin hän keskeytti
etenemisen ja antoi osastolle kaskyn irtaantua.

Ensimmäisenä lähti iääkärijoukkue vetäytymään 50
minuutria siitä, kun oli lähderty liikkeelle hyökkäys-
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valmiusasemista. Jääkärijoukkuetta seurasi Talviston
joukkue hänen ampuessaan punaisia valoraketteja, jol-
Ioin tykistö ampui sulkutulta. Tykistö kiihdytti samal-
la tultaan sivustoille ja samalla kiihdytettiin savunheit-
timien tulta. Viimeksi irtaantui Vainion joukkue. Kun
iskuosaston jälkipää oli keskellä aukiota, hälveni het-
keksi savuverho vihollisen aseman edestä, jolloin jo uusi
savuverho oli kehittymässä. Tällöin ampui vihollinen
suorasuuntaustykillä osastoa, jolloin kolme miestä kaa-
tui ja seitsemän haavoirtui. Silloin saapuivat osaston
johraja kapteeni Kiiskinen ja luutnantti Teijonmaa,
jotka olivar viimeisinä lähteneet vihollistukikohdasta.
Teijonmaa rilasi heti radiopuhelimella lisää savua sekä

kranaatteja vihollisen suorasuuntaustykkien pehmittä-
miseksi. Sitten hän juoksi kiinni edellämenneen poru-
kan ja käski palaamaan takaisin ja niin saatiin haavoit-
tuneetkin kaikki suo,aan. Kuitenkin oli vihollinen ai-
heuttanut meikäläisille sitä ennen lisäksi yhdeksän mie-
hen tappiot haavoittuneina ammuttuaan sulkuja vetäy-
rymistielle.

Osaston tehtävä oli suoritettu. Kaikkiaan oli isku-
osasto vyöryttänyt asemia n. 100 metrin leveydeltä ja

400 metrin syvyydeltä. Taistelualueella tuhottiin pe-
rinpohjaisesti 11 ase- ja asuinkorsua sekä 12 katetrua
tulipesäkettä ia kaksi varastosuojaa. Vihollisen muut
rappiot olivat arviolta )5 kaatunutta ja kaksi vankia.
Toistakymmentä vihollispatteria oli ollut toiminnassa.
Kaikkiaan ampui vihollinen välimaastoon, asemiimme
ja takamaastoon aina pataljoonan komentopaikalle asti
tykistöllä 1000 kranaattia, joista puolet raskaita, heirti-
millä 300 ja panssaritorjuntatykeillä n. 250 kranaattia.

Osaston saamat vangit 43-vuotias mordvalainen Fe-
dor Nikitits Shtsukin ia 33-vuotias Konsrantin Trofi-
movits Prohorov osoirtautuivat erittäin tietorikkaiksi
heitä kuulusteltaessa. Niiden perusteella voitiin todeta,
että rykmenttiä vastassa oli edelleenkin eversti Romant-
sovin komentaman 10. Divisioonan joukkoja. Mutta
tammikuun alussa 1944 veoäläisten aloittama hyökkäys
Leningradin itäpuolella tiesi jo muutosta, koska he sai-
var noin viikon kestäneitten taistelujen tuloksena laa-
jennettua maayhteyttä Leningradiin. Ne ia vähän myö-
hemmät rapahtumat olivat entei:ä 9.6. 1914 alkavalle
venäläisten hyökkäyksille rintamillamme. tr

Joulu- ja uudenvuoden teruehdykset
uusilla korteillamme!

MAANPUOLUSTUKSEN TUKI ry
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Uiisikymmentä minuuttia
uihollisen asemissa

TUON viidenkymmenen minuutin aikana ehtii paljon
tapahtua tukikohdassa, jossa roistasataa miestä heiluu
konetuliasein ja kasapanoksin. Kertomukseni tapahtu-
ma-aika on joulukuun 15. päivä v. 1941.

Lomalaiset olivar saapuneet edellisenä iltana ja seu-
raavien lähtöä oli siirretty siksi kunnes rämä pieni "ope-
raatio" olisi ehditry suorittaa. Juuri näiden, lomalle
Iähtevien kohdalta tämä oli kaikkein vaikeinta. Olihan
luonnollisra, että näin oli, sillä kauan odotettu loma
siirtyi ja sen syy oli sen laatuinen, että se pani ajattele-
maan tokkohan minusta enad koskaan on lomalle lähti-
jäksi.

3./JR 7, päällikkönään kapteeni Kiiskinen, oli saa-
nut tehtäväkseen väkivahaisen tiedusrelun vihollisen
asemiin. Tätä varten oli komppaniaa vahvennettu patl:n
jääkärijoukkueella ja H-herkeksi mddråtty kello 5.
Tuntia aikaisemmin anroi tykistö voimakkaita tuli-is-
kuja kohteenamme olevaan vihollistukikohraan. Olim-
me ryhmitryneer ei-kenenkään-maalle, ns. Inkiläisen
mersään. Omat tappiomme alkoivat jo ennen hyök-
käyksen alkamisra kun kers Koskinen haavoitrui, tosin
lievästi, omasta siipirikosta krh:n ammuksesta.

Suurharvasuo huojahreli jalkojemme alla, kun tykis-
tö ja kranaatinheittimet pehmittivät vihollisen asemia.
Kohreenamme olevasta tukikohdasta ei meitä ammurru
ja luulenpa sen olleen täysin ymmärrettävää, sillä tykis-
tömme tuli oli siksi voimakasta, että se pani pakostakin
etsimään suojaa. Hyökkäyksemme alkaessa se avasi tu-
len oikealta puoleltamme, mutra se oli enemmän tai vä-
hemmän satrumanvaraista. Heti ensimmäisessä syök-
syssä kaatui alik Aarne Jukka. Hän oli edellisenä iltana
ikäänkuin aavistanur tämän, sillä tähän suuntaan hän
minulle puhui. Mukanamme oli muistaakseni joitakin
pioneereja, jorka raivasivat miinat tieltämme ja avasivat
myös piikkilankaesteet. Vain vähäistä vastarintaa koh-
daten pääsimme vihollisen asemiin. Kapteeni Kiiskinen
oli etukäteen anranur meille toimintaohjeet ja hänen
suunnirelmansa täsmäsi.

Kuuluin I joukkueeseen, jonka tehtävänä oli vyöryt-
tää oikealle. Ensin tuntui siltä kuin kaikki vihollissoti-
laat olisivat kaatuneet tai ottaneet jalat alleen, murta
pian alkoi taas oikealta kiivas rulitus. Se jatkui voimak-
kaaoa ja väliin räjähti kasapanos tai käsikranaarti. Tuki-
kohdan ampumahaudat ja muut varustukset sortuivat.
Näin tapahtui sekä oikealla eträ vasemmalla, sillä vii-
meksi mainitussa suunnassa toimivat komppanian

ANTTI ARMAS LAUTTA

rlKKIanKasaKSilra auKKoJa

pääosat. Meidän joukkueenjohtajamme, vänr Vainio oli
hyvin sopeutuvainen mies ja siksi hän usein neuvotteli
ryhmänjohtajiensa kanssa. Olivarhan he kaikki monissa
raskaissa rilanteissa mukana olleita. Niinpä hän nytkin
halusi kuulla meidän mielipiteemme jatkammeko vyö-
rytystä ja pysähdymmekö tähän varmistamaan komppa-
nian pääosien toimintaa.

Vihollinen ilmeisesri halusi tai otaksui meidän jarka-
van, sillä sen tuli kiihryi enrisestään. Vainion päätös
olikin, että jatketaan, koska meidän ei anneta olla tässä
rauhassa. Alikersantit Koski ja Haavisto jatkoivat keu-
Iassa vyörytystä, toinen käsikranaatteja heitellen, toinen
pikakiväärillä ampuen. Eräs vihollisen pikakivääri oli
hyvin sirkeä ja kiusallinen. Sanoin ryhmäni pk.ampu-
jalle, stm Laitiselle, että ota kunnon tuliasema ja ammu
tuota kiusankappaletta, minä heitän samalla käsikra-
naatin. Matkaa oli kyllä melkoisesti, muttä tiesin pys-
tyväni lennättämään kranaatin perille saakka. Laitinen
ampui lippaallisen ja minä nakkasin käsikranaatin. Jo-
ku huusi:

- 
Se meni aika sopivasti!

Laitinen jatkoi tulitusta ja alik Koski heitti uuden
kranaatin vähän lähempää. Siitä pikakivääristä tuli äk-
kiä hiljainen, vaikka emme pysryneer sanomaankaan
kumman heitto oli tehonnut. Nyt emme enää jatkaneet
kauemmas, vaan tyydyimme vain varmistamaan. Vänr
Vainio lähetti minut takaisin katsomaan mitä murto-
kohdan luona ja vasemmalla tapahtui. Ehdin juuri tuol-
Ie kohdalle kun kapteeni Kiiskinen tuli vastaani. Tie-
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Käsikranaatteja heitetään vihollisen asemiin

dusteltuaan tilannetramme oikealla ja saatuaan vastauk-
sen palasi takaisin. Lähtiessään hän vielä huomaurti, et-
tä voisin rajåyttdå kaksi ampumahaudan takana olevaa
varastoa. Saaruani pari kasapanosta lähdin erään ryhmä-
ni miehen kanssa tehrävää suorittamaan. Kasapanos teki
kummassakin varasrossa tehrävänsä ainakin sikäli, ertä
ne kirjaimellisesti hajosivat. Emme senrään jääneet tar-
kasramaan mirä nuo koiut olivar sisältäneet, vaan läh-
dimme takaisin asemiimme. Ehdimme palata jonkun
matkaa, kun silmissäni välähti ja olin hetkessä maassa,
kuten toverinikin, mutra vaikeasti haavoittuneena.

Joukkueemme pojat huomasivat rapauksen ja altoivar
tulittaa meitä ampuvaa pikakivääriä. Toverini oli haa-
voittunur selkään, sillä seurauksella, että hänen jalkansa
olivat halvaantuneer. Hänet oli nopeasti saatava tur-
vaan. En tiedä misrä sain ne voimat, joilla sain raaha-
tuksi hänet ampumahautaan. Hän oli näet varsin koo-
kas mies ja minulla haittana konepistooli lippaineen.
Joku pojista tuli avukseni, haki hänen konepisroolinsa,
joka tuossa tilanteessa oli jäänyt haavoitrumispaikalle,
ja auttoi minua saamaan hänet ahkioon. Näin lähdim-
me kuljettamaan roveriani aluksi omiin asemiimme ja
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Tuhottuja vihollisen pesäkkeitä

sieltä myöhemmin sidontapaikalle. Tällä matkalla tapa-
sin myös alik Arvo Ikosen, joka käteen haavoitutruaan
teki samaa taivalra. Sain jälkeenpäin tietää, että Ikoselta
oli ammuttu kasapanos käsisrä, mutta hän oli kaikesta
huolimatta onnistunut heittämään sen juuri siihen kor-
suun mistä häntä oli ammuttu. Tämä tapaus todistaa
hyvää hermojen hallintaa, ia kun joukossamme oli usei-
ta Ikosen kaltaisia miehiä, takasi se jo osaltaan onnistu-
misen mahdollisuuden.

Tapahtumat vasemmalla, jossa komppaniamme
pääosat olivat hyökänneet ja saaneet myös vankeja, oli-
vat kehirtyneet siihen pisteeseen, että kapteeni Kiiski-
nen voi arrtaa vetäänrymiskäskyn. Tehtävämme oli
pääosiltaan suoritettu ja kun vihollinen ei vielä tähän
mennessä ollut saanut vahvennuksia, olikin sopiva hetki
vetääntymiseen. Hän oli myös antanut käskyn karttaa
Inkiläisen metsää, koska arvioi vihollisen suuntaavan
siihen ankarimman tulensa. Tämäkin arvio osui oi-
keaan. Vasemmalla olleet joukkueet vetääntyivät ensik-
si ja näistä yksi rikkoi ruota kieltoa, ja se oli vähällä
muodostua sille tuhoisaksi.

Meidän joukkueemme vetääntyi viimeisenä ja ilman

Etenemistä savuverhon suoiassa



mitään menetyksiä. Saapuessamme alkuperäisiin ase-
miimme oli ne jo miehitetty. Me kuljetimme muka-
namme myös joitakin haavoittuneita. Mm. tapasimme
suolla stm Hippeläisen, joka oli vaikeasti haavoittunut.
Hänen jalkansa olivat kauttaaltaan kk.suihkun repimät.
En muista enää kuka pojista oli mukanani kun vedim-
me häntä ahkiossa, murta sen muistan, että hän pyysi
pistoolia ampuakseen itsensä tai, että me lopettaisimme
hänen kärsimyksensä. En voinut silloin aavistaa kuinka
pitkä tuo kärsimysten tie olisi. Kuukauden kamppailu
kenttäsairaalassa jalat täysin murskina tuntuu varmasti
iäisyydeltä. Usein kaduin sitä, etten silloin antanut hä-
nelle pistoolia, mutta enhän mitenkään voinut tietää
tuota kärsimysten määrää. Meille oli lopultakin suuri
helpotus kun saimme Vuottaan kenttäsairaalasta tie-
don, että hänen taistelunsa oli päättynyt.

Perääntyessämme kärsimme suurimmat tappiomme.
Tykistö oli kyllä ampunut suojaksemme savuverhon,
mutta eräässä vaiheessa se katkesi ja luonnollisesti vi-
hollisen tuli kävi silloin tarkemmaksi. Oli tosiaan onni,
että osa komppaniasta oli tätä ennen ehtinyt omille lin-
joille, muutenhan menetyksemme olisivat olleet mo-
ninkertaiset. Nyt sai useampikin miehisrämm.e naar-
mun tai pari, mutta muistini mukaan ei kukaan, lu-
kuunottamatta Hippeläistä, kaatunut. Eniten ihmette-
len kapteeni Kiiskisen säilymistä, sillä tässäkin vaihees-
sa hän ehti käydä useamman pojan luona sitomassa tai

ohjeita antamassa. Lujilla olivt myös lääkintämiehet.
Heistä ainakin stm Heikki Aaltonen haavoittui melko
vaikeasti päähän. Tajuntaansa hän tosin ei menettänyt,
mutta toinen silmä näytti olevan vaarassa. Vähitellen
saatiin kuitenkin kaikki haavoittuneet omille linjoille ja
edelleen sidontapaikalle.

Taistelu ja sen vaiheet olivat näin päättyneet. Ko-
koonnuimme majoituspaikkaamme ja sieltä pataljoonan
sotilaskotiin, jossa kävi aika sorina miesten kertoessa
kokemiaan tapahtumia. Tässä sotilaskodin edessä joku
TK-valokuvaaja filmasi komppaniaamme niin, että kai-
pa jostain arkistosta voisi muutamia kuviakin löytyä.

JR 7:n komentaja, everstiluurnantti Adolf Ehrnrooth
kiitti komppaniaa ja sen päällikköä hyvin suorirerusra
tiedusteluretkestä. Samoin toi myös pataljoonamme ko-
mentaja, majuri Eino Kuvaja julki kiitoksensa.

Tämä oli vain yksi niistä tämänkin komppanian ka-
hinoista, joita se vuosien mittaan joutui käymään useita
kymmeniä, joukossa paljon kovempiakin. Monelle nuo-
relle miehelle tämä oli varsinainen tulikaste, monelle
kokeneelle "vanhan kertausta". Ei ollut silloisilla Suo-
men pojilla kovinkaan hauskaa, mutta eivätpä näkymät
nykyisinkään vaikuta kovin valoisilta. Silloinen Suomen
mies täytti tehtävänsä isänmaataan puolustaessaan. Mi-
ten lie nykyisin? Toivokaamme sentään ettei heidän tar-
vitsisi tällä saralla enää kulkea isiensä reitä. tr
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A. OJALA

OLI kuulakka jouluaatonaaton rka 1939. Pakkanen ki-
ristyi kiristymistään niin, että sitä oli jo noin l0'. Ha-
mäläis-Satakuntalaiset joukot olivat vetäytyneet surulli-
senkuuluisasta hyökkäyksestään, joka rivimiesten kes-
kuudessa sai nimityksen "Hölmän-tölmäys", lähtöase-
miinsa Summan pääpuolustuslinjalle ja sen taakse. Mie-
Iialat olivat apeat, jopa surullisetkin. Olihan moni hyvä
aseveli, kotikylän paras naapuri ja vieläpä verivelikin
jäänyt taistelukentälle. Näin kalliistiko oli hankittava
taistelutottumusta ja mikä tosiaan oli ollut hytrkkayk-
sen tarkoituksena, tuumailivat rivimiehetkin.

Jalkaväkirykmentti 7 (sittemmin 17) kuudennen
komppanian muodostaneet Valkeakosken ja Sääksmäen

miehet olivat käskyn mukaan vetäytyneet noin kilomet-
rin pääpuolustuslinjan taakse reserviksi, komppanian-
päällikön seuratessa pääpuolustuslinjassa tapahtumain
kulkua. Vihollinen ei kuitenkaan ryhtynyt vetäytymi-
semme johdosta hyökkäystoimiin, vaan jäi entisiin ase-

miinsa, mikä oli onni meille ja erikoisesti ylikersantti
Jaakko Vettenrannalle.

Samanaikaisesti kun pääpuolustuslinjan miehitystä
järjesteltiin lopulliseen muotoonsa kuului etumaastos-
ra, äskeisen taistelukentän suunnasta valittavia åänrd ja

avunhuutoja. 6.K:n päällikkti seurasi niitä tarkkaavai-
sena, orri asian johdosta yhteyden pataljoonan komen-
tajaaosa jääk.kapt B Söderholmiin, sanoi havainneensa,
eträ erumaasrossa pyydettiin selvällä suomenkielellä

apua, esitti partion lähettämistä ia tarioutui partion
johtajaksi. Vähän murtaen suomea puhuva Söderholm
kimpaantui esityksestä vastaten: "Sinä ei sinne mene, se

ei olla meikäläinen, se olla ansa, minä hoidan asian".

Kun ei kuitenkaan tapahtunut minkäänlaisia avustus-
toimenpiteisiin viittaaviakaan eleitä tiedusteli 6.K:n
päällikkö etulin jasta vapaaehtoisia mukaansa Partio-
matkalle. Vaikeahkoa se ensin näytti olevan, mutta kun
ensimmäisenä ilmoittautui rykmentin esikunnan kuor-
masrovääpeli Borgenström (Pora), tosiaan vaan pistoo-
Iilla aseistettuna, mutta ahkion vetäjäksi hyväksyttynä,
ilmoittautui heti myöskin kaksi konepistoolimiestä pa-

taljoonan 5.K:sta ja olivat he todennäköisesti Vesilah-
den miehiä. Näin oli partio valmis. Lisäksi komppa-
nianpäällikkö sopi etulinjan päällikön, luutn M Ojalan
(kaatui majurina Jatkosodassa) kanssa konekiväärien tu-
lituesta ja sen pyyntimerkeistä.

Avunhuudot etumaastossa jatkuivat harventuneina ja

heikentyneinä, mutta mitään ei tapahtunut. Mutta heti
alkoi tapahtua. Pääpuolustuslinian taisteluhaudasta
nousi neljän miehen ryhmä ylös iuuri silloin kun kuu
peittyi pilvenhattaraan. Heidän Iiikehtimisensä oli erit-
täin äänetöntä eikä heitä erottanut iuuri ollenkaan lu-
mipukujensa ansiosta sillä hetkellä hämärään verhoutu-
neessa talvimaisemassa. Nelimiehinen partio eteni kol-
men konepistoolin varmistamana iohtaian valitsemaa

kannotonta ja kivetöntä notkelmaa kohden vaimenevaa

avunhuutoa. Onni oli myötä. Noin kilometrin edet-

tyään oli partio puolen tunnin kuluttua niin lähellä va-

Iittalaa että saattoi tarkkailun jälkeen havaita hänet

noin 30 m etäisyydessä. Konepistoolimiehet varmisti-
vat eteen fa sivustoille. Partion johtaia ahkioimiehen
kanssa hiipi lähemmäksi, kysyen hiljaa "kuka siellä1"

Kuului heikko vastaus, "7.K:n joukkueen johtaja" ja li-
säys, "en voi liikkua, ialkani on poikki". Varovasti vie-

relle, ahkion nokka kotiinpäin ja mies ahkioon. Tässä

vaiheessa partio sai parhaan kiitoksensa, sillä Vetten-
ranta kuiskasi: "Kiitos hyvät veljet, että pelastitte mi-
nut, olisin pian jo menehtynyt". Tällöin partio havaitsi,
että Vettenranta oli lastoittanut poikkiammutun jal-

kansa pistimen, puhdistuspuikon ia sideharson avulla,
ja että hän oli käsivoimin laahautunut haavoitttumis-
paikastaan taaksepäin. Verenpunaama vako lumessa oli
näkyvissä.

Paluumatka ei ollut enää tarpeeksi varovaista. Niinpä
ahkio kolahti erääseen kantoon ja samassa leimahtivat
vihollisen kiväärien suuliekit takanamme. Pilvenhattara
onneksemme pysytteli edelleen kuun edessä ja kun mat-
ka viholliseen oli noin 100 m, oli sen tuli umpimäh-
käistä ja kun lisäksi partio ei vastannut tuleen aiheutti
vihollistuli vaan nopeuttavasti. Näin helppoa ia yksin-
kertaista se oli, kun kaikki tapahtumat oli partion puo-
Iella ja mukana aimo annos hyvää tuuria.

Tyrvään Stormin kylässä vaikuttaa edelleenkin pon-
teva maanvilieliiä Jaakko Vettenranta, jonka katken-
neen ja paleltuneen ialan kylläkin korvaa proteesi. tr

Jouluaaton "rauhaa" rintamalla
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B. MERILÄINEN

OLI marraskuun viimeinen päivä, oikeastaan aamu, sil-
lä kello oli 8.30 linja-auton saapuessa kauppatorille.
Lähdin kävelemään Torkkelinkatua kaupungille päin.
Silloin se alkoi. Hälyytyssireenit alkoivat ulvoa kaikki
yht'aikaa kuin hornanhenget olisivat päässeet valloil-
leen. Se oli jotain infernaalista. Kuin maailman lopun
pasuunat olisi alkaneet yhtä aikaa puhaltaa. Oli kuin
elämä olisi loppunut siihen paikkaan. Näin jälkeen päin
on vaikea kuvata sitä tunnetta, joka mielen valtasi sil-
Ioin, kun tajusi, että sota on syttynyt. Olihan tästä
asiasta ollut jo paljonkin puhetta, kuinka pitää toimia
tositilanteen tullen. Ja nyt se tositilanne oli tullut, sota
oli siis sittenkin syttynyt. Näin ihmisten pysähtyvän,
hälyytyssireenit jatkoivat ulvontaansa. Samalla ilmes-
tyivät kuin taiottuina ensimmäiset väestösuojelumiehet
kadulle ohjaamaan ihmisiä pommisuojiin. Kuulimme
matkalla Savo-Karialan pommisuojaan valtavan rysäyk-
sen. Ensimmäinen pommi oli pudonnut, Viipuria oli
pommitettu. Se oli ensi kosketus sotaan. Kaikki muut-
tui yhdeksi painajaiseksi. Pommisuojassa olivat kuiten-
kin kaikki rauhallisia. Toiset rukoilivat hiljaa, toiset
ihmettelivät, kun olivat tulleet juuri kaupunkiin, men-
näkseen takaisin kotiinsa. Että nyt se sittenkin alkoi. Ei
enää päässytkään takaisin, piti vain tyhjin toimin kään-
tyä ympäri ja palata, mistä oli tullutkin. Vasta puoli
yksi saimme lähteä pommisuoiasta, senkin omalla vas-

tuulla. Asiat jäivät sillä kertaa toimittamatta. Oli kiire
päästä kotiin katsomaan, kuinka siellä oli asiat? Asuim-
me aivan lentokentän vieressä, joten paikka oli mitä
epäedullisin pommituksia silmällä pitäen. Pian tulikin
määräys evakkoon lähdöstä. Muistan aina kuinka nuo-
rin velieni istui viljasäkin päällä ja heilutti kättään hy-
västiksi. Se oli näky, seitsemän lasta, äiti, ja isä ohjaa-
massa hevosra, pirkä halkoreki perässä, he alkoivat

Viipurin Torkkelinkatu nykyään

Viipurissa palaa Talvisodan alussa

Evakkomatka alkaa

evakkotaipaleensa. Ensimmäinen etappi oli Myllysen
talo Vahvialassa. Siellä oli jo ennestään ensin ehtineitä,
murra yhteinen hätä antoi tilaa, niin että meidänkin vä-

ki sopi sinne. Minä jäin kotiin ja veljeni, ioka sai myö-
hemmin jatkosodassa antaa henkensä isänmaan puoles-

ta. Jäin karjan hoitajaksi niin kauaksi aikaa kun saadaan

ne vietyä pois. Isäni palasi takaisin, koska hän oli Tien-
haaran asemalla töissä asemamiehenä. Eikä hän saanut
väistyä paikaltaan ennen kuin toisin määrättiin.

Eräs maidon vientimatka on jäänyt erikoisesti mie-
leeni. Minun piti viedä maito Vahvialaan, iossa omaise-

ni olivat. Aamuvarhain lähdin liikkeelle. Oli aivan pi-
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meää vielä, taivaskin oli raskaan pilvikerroksen peittä-
mä. Tie oli tukossa, joten matkani edistyi varsin hitaas-
ti. Tätä muutaman kilometrin matkaa tein niin kauan,
että jo hämärsi, kun pääsin valtatielle, joka jo oli ehdit-
ty auratakin. Huolettomana siis ajelin eteenpäin. Eihän
vaaraa pitänyt olla, kun taivaskin oli noin pilvessä. Yht'
äkkiä pilvistä alkoi kuitenkin kuulua lentokoneen huri-
naa. Se voimistui voimistumistaan. Sitten tuli lentoko-
ne pilvistä syöksymällä, meni takaisin, tuli toinen, se

ampui tattattaa... meni menojaan tuli kone, ampui....
Sillä hetkellä en tajunnut muuta kuin että löin hevosta
takapuoleen minkä hätäpäissäni osuin, itse hyppäsin lu-
mihankeen tien viereen. Siitä katselin, kuinka koneet
tekivät syöksyjä toinen toisensa perään taloa kohti, joka
oli tien toisella puolen, ja siihen oli majoitetru sotilaita.
Talosta vain lastut lentelivät. Sotilaat ampuivat näitä
koneita, mutta ne olivat hyvin nopeita hävittäjiä, että
mitäs se kivääritulitus niihin vaikutti. Jälkeen päin
kuulin, että siinä olisi joku haavoittunutkin. Eikä se ih-
me ollutkaan, sillä niin kiivas oli ampumisen tahti.
Mutta missä olikaan hevoseni? Tämä juutas vain seistä
töllöttää keskellä tietä, ei ollut edes pillastunut. Että
olisi mennyt vähän etemmäksi missä taas olisi metsäkin

alkanut. Ehkä se oli sen hevosen pelastus, mene ja tie-
dä. Sillä silloin oli vihollisella tapana ampua kaikkea
mikä liikkui, missä minkä tapasi. Nyt tuli pelko mie-
leen, runsin itseni aivan orvoksi. Reagoin nyt vasta, oli-
han talo aivan tien vieressä ia minä tien toisella puolen.

Ja vain lumivalli sekä pieni varvikko suojana. Lähdin
kömpimään hevoseni luo. Se rauhoitti, kun Poju oli
niin tyynen rauhallinen. Että mitäs nyt enää, sehän on
jo ohi. Pääsin sitten onnellisesti perille. Perillä minulta
kysyttiin; miksi tulen niin myöhään ja olinko kuullut
mitään desanteista, niitä piti olla yöllä pudotettu Meri-
joen ja Ykspään väliseen metsikköön, iuuri sille alueel-
le, jonka halki olin ajanut. (Sitäköhän vasten ne osasivat
ampua sellaiseen taloon missä oli majoituspaikka). Ker-
roin seikkailuni. Se päivä meni siinä ja minun oli läh-
dettävä paluumatkalle.

Otin suuren leipäveitsen mukaani desantteja varten.
Mitähän se olisi auttanut jos tosi olisi tullut eteen eo

taitaisi kirjoittaa rätä nyt. Antoi se kuitenkin turvalli-
suuden tunteen ja sehän olikin pääasia. Olihan sota uusi
kokemus nuoressa elämässäni. Vielä ehti näkemään sen

julmat kasvot läheltä, että ne iäksi painuivat mieleen.
Siinä hämärissä ajellessani kotiinpäin ja tullessani syn-
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- rniehet kertowat

Kansa laisteli - miehet kertovat ilmesiyy kerran kuukaudessa
12 numeroa vuodessa

6 tapaa tilata Kansa Taisleli - miehet kertovat
1. Täyttäkää ja postittakaa viereinen kuponki - postimerkkiå
ette tarvitse.
2. Soittakaa suoraan tilaaiapalveluumme puh. vaihde 790822,
suunta 90
3. Kirioittakaa osoitteella: Kansa taisteli - miehet kertovat, Ti-
laajapalvelu, Postilokero 820, OO1O1 Helsinki 1O ja ilmoittakaa
viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme
tai asioimistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyh-
riö.
5. Maksakaa tilausmaksu posiisiirtotilille n:o 7259-1, Sanoma Osake-
yhtiö ja kirjoittakaa Tiedonantoia-kohtaan viereisessä kupongissa p!1yde-

M tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne iollekin asiamiehellemme, Rautatiekirla-
kauppaan, kirjakauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisämaksu. Lä-
hempiä tietoia saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista ia
asioim istoista.

Osoitteenm uutokset
Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa joko kirieellisesti tai pu-
helimitse Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse jo-
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 ilmaislu. Kirjeellisessä
osoitteenmuutoksessa pyydetään osoitelipuke liittämään mu-
kaan.

Huomautukset
jotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään
tekemään Tilaa.lapalveluumme, johonkin asiakaspalvelukontto-
riimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitteenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kuluttua
siitä, kun se on tullut Tilaaiapalveluumme.
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källe metsäraipaleelle sain vielä kerran peläsryä sinä päi-
vänä. Erään tien mutkassa olevan kuusen juurelta kuu-
lui joku huutavan; kuka siellä? Vastasin, vartiomies tuli
lähelleni ja tarkasti kulkulupani. Oli laitettu lisävar-
tioita, siis desantit olivar totta. Veljeni oli jo ruokkiaut
lehmät, senkuin lypsin ne. Isämme oli töissä Tienhaa-
ran asemalla. Seuraavana päivänä ei tarvinnut viedä
maitoa, vietiin vain joka toinen päivä. Veljeni oli läh-
dössä postin jakeluun niihin harvoihin taloihin joissa
vielä oli siviileitä, kun taas tuli pilvistä koneita syöksy-
mällä ja samalla pudottivat palopommit. Ne menivät
meidän omenapuiden sekaan, ei tullut mitään vahin-
koa, muura kuin mustat reiät lumihankeen. Eivät ehti-
neet antaa ilmahälyrystäkään, ennen kuin kaikki oli
ohi. Myöhemmin ei enää annetrukaan hälyytyksiä. Tuli
siitäkin päivästä ilta. Vihollisella oli kuitenkin varatru
uusi yllärys. Noin puoli kymmenen alkoi 'aavetykki'
ampua. Ensin tuli yksi, vähän ajan perästä toinen, sir-
ten kolmas laukaus. Ne räiskähtivät kaikki eri paikassa
maahan, talo senkun hyrkahti. Mitä se oli, ei voinut en-
sin tietää. Lentopommitusta se ei voinut olla, sen ääni
oli toisenlainen. Oli kaamea runne, kun ei tiennyt mitä
seuraavaksi tulisi. Se oli siviiliväestön valvorustekniik-

Viipuria pommittanut venäläisten "Aave§kki"

kaa. Taivas punersi koko aika Viipurin takana ja ih-
meellinen humina räyrti ilman. Sodan äänet kantautui-
vat kauas. Näihin aikoihin lähtivät loputkin siviilit.
Tämä aavetykki alkoi sitten ampua joka ilta melkein sa-

malla kellon lyömällä. Kunnes sitten eräänä iltana sitä
ei enää kuulunutkaan. Se oli tuhottu. Monta iltaa se pi-
ti vielä jännityksessä, ertä mihin nyt tulee, sillä viimei-
nen sen ammuksista oli pudonnut Tienhaaraan, tullut
yli Viipurin.

En muista, koska isäni sai määräyksen pois Tienhaa-
rasra. Eräällä maidonvientimarkalla ei maidon tarvirsi-
joita enää ollutkaan paikalla, he olivat yllättäen yöllä
lähteneet. Oli vain sorilaira, annoin maidon heille. Pa-
lasin kotiin takaisin. Sinne tuli sotilaita ampumaan leh-
mät, katkoivat samalla kanoilta kaulat. Lehmien lihat
he veivät mennessään. Minua lohduttivat, kyllä ne tule-

"Aave§kin",iälkiä Viipurin Raatihuoneessa

vat hakemaan, odottakaa vain rauhassa. Hevonenkin
jourui tässä vaiheessa iohonkin. Saatiin se takaisin sitten
sodan loputtua. Isäni ja veljeni olivat sen maidonvienti-
matkani aikana häipyneet johonkin, näin heidät vasta
sodan loputtua Turussa. Olin yksin. Rauhallisesti jäin
odottamaan, mutta odotus alkoi venyä pitkäksi. Mitään
ei kuulunut, ketään ei tullut. Kaamea totuus alkoi sel-
vitä minulle, olin unohdettu. Mitä nyt tekisin? En us-
kaltanut liikkua missään pelosta, että joku tulisi juuri
silloin hakemaan. Sitten eråand päivänä tuli sisään eräs

vänrikki ja alikersantti.'Kyllä heillä iäivät silmät pys-
qyn; ja he ihmettelivät kuinka minä olin siellä kun ky-
län piri olla tyhjä. Siihen tulisi majoitus. Vänrikki ky-
syi minulta: "Olenko nähnyt mitään erikoista?" Enhän
ollut muuta kuin vilkkuvaloja metsän laidassa kentän
takana. Mutta ne taisivat olla omia merkkejä. Talo oli
nyt kuitenkin luovutettava sotilaille. En tiennyt mihin
ryhtyä mihin mennä. Tämän kolonnan päällikkö ratkai-
si asian lyhyesti, kysyen, josko tiedän mitään talvitietä
metsän läpi seuraavaan kylään? Tiesin jonkinlaisen tien
Suur-Merijoen takana, sitä en tiennyt mihin se päättyi-
si, veisikö se mihinkään kylään vai loppuisiko keskelle
korpea johonkin halkokasaan. Mutta olihan sitten kar-
tassa jatkotie. Ja se vei Vanhaankylään. Vänrikki ko-
mensi rekeen vain ja mukaansa kun hän lähti majoitus-
tiedusteluun edelleen. Minulla ei ollut valinnan varaa..

Istuin siis rekeen enempiä tuumimatta, eihän minulla
ollut mahdollisuuttakaan mihinkään tuumailuihin, kun
tilanne oli se kuin oli. Sillä tosiasia näytti olevan, että
minut oli unohdettu, tai miksi ei kukaan tullut? Siinä
matkaressamme umpihangessa, kuulaassa illassa ja pi-
meyden tihentyessä ympärillä, tulimme jonkinlaiseen
tienristeykseen jossa oli joku hevostie. Siinä oli valtava
kuusi. Sen pimennoista kuului, kuka tulee? Äkkiavan-
rikki pysäytti hevosen ja huusi takaisin "kuka siellä?"
Otti varmistimen pois pistoolistaa.n, saman tempun
kuului tekevän vartiomieskin. Oli vain sekunnin kysy-
mys kumpi ampuu ensin. Se silmänräpäys oli ikuisuu-
den mittainen. Sitten molemmat yht'äkkiä rauhoittui-
var. Siinä käytiin keskustelua puolin ja toisin. Minulla
oli kulkulupani, se kelpasi ja selvisihän asia sitten. Ja
saatoimme jatkaa matkaa. Tulimme vihdoin viimeinkin
määränpäähän erään talon luokse. Menimme sisälle, ei
ollut siviileitä enää, talo oli tyhjä, tyhjåia niin oli koko
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kylä. Olimme toivoneet, että olisi vielä ollut siviileitä,
olisin päässyt heidän mukanaan pois. Se oli kuitenkin
kuollut kylä. Sain jäädä taas yksin. Sillä vänrikin piti
palata takaisin. Hän käski minun siivota, sillä talo oli
aivan sekamelskassa, kaikesta näki, että oli tullut kiire
lähtö. Siihen piti tulla nyt toimisto. Löysin halkoja ja
aloin lämmittää. Samalla söin eväitäni. Siinä istuessani
alkoi eteisestä kuulua rytinää ja puhetta. Sieltä tuli
viestimiehiä vetämään puhelinta. Kyllä heillä oli ihme-
tystä kerrakseen sillä talon piti olla tyhjän, eikä se ol-
lutkaan. Selvisihän sekin juttu aikanaan, miksi olin
siellä. Pian tuli jo se vänrikkikin ja eräs alikersantti ja
korpraali. Vänrikki selosti tilanteen toisille. Kuinka
olin unohdettu kotiini eikä hän nyt tiedä mitä pitäisi
tehdä minulle. Yksin ei voi mihinkään jalkapatikassa
laittaa kovaan pakkaseen. Pitäisi löytää joku evakuoi-
mispiste. Tulokseksi tuli, olkoon tuolla kamarissa tois-
taiseksi. Sain siis jäädä yöksi siihen kamariin nukku-
maan. Jännitys oli kova ja ehkä pelkokin vaivasi, niin
ettei unesta ollut paljon puhettakaan. Tässä paikassa
olin sodan loppuun saakka. Ei siirrytty mihinkään, jo-
ten en päässyt pois. Eikä kukaan voinut lähteä viemään
minnekään, kun ei kukaan tiennyt mihin saakka olisi
pitänyt mennä, eikä kolonnan hevosilla ollut aikaa tur-
hiin aioihin kun niillä oli täydet tehtävät kuljetuksis-
saan rintamalle päin. Ei sota enää kauan kestänytkään.
Muistan sen loppumisenkin kuin alunkin aina. Katsoin
ikkunasta ulos, kun aloin ihmetellä, miksi pihalla ole-
vat sotilaat heittivät lumipuvut yltään ja kuusien oksil-
le. Ja huusivat ja hurrasivat. Samassa avasi joku sen ka-
marin oven ja huusi minulle. Rauha on tullut! 

- 
Rau-

ha on tullut! Vielä ei oltu luettu rauhanehtoja. Kaikki
kuitenkin iloitsivat rauhasta. Minä halusin siitä paikas-
ta lähteä kotiini. MLtta se ei käynytkään niin nopeasti
ja käymättä jäikin. Sitten luettiin ehdot. Silloin näin
monen silmäkulmassa kyyneleen. Oliko sota ollut tur-
ha, kun noin raskas uhri piti maksaa !a niin moni oli
saanut antaa henkensä vielä sodan viime minuutteina...
Mutta ihminen on sopeutuvainen. Heti piti alkaa pois
siirtyminen. Näin pääsin minäkin eteenpäin lähtemään.
Olin jo moner kerrat ajatellut "pääsenkö koskaan omai-
siani näkemään?" Vai jäänkö sodan jalkoihin? Yhdeksi
sen tuntemattomille teille jääneistä. Matkani jatkui sen

kolonnan mukana Suur-Miehikkälään saakka, josta sain
kulkuluvan ja lipun matkustaa luovutetulta alueelta et-
simään omaisiani. Löysinkin heidät toiselta puolen Suo-
mea, Turusta saakka, ionne olivat evakkotaipaleellaan
joutuneet. Vasta näin vuosien jälkeen olen oppinut nä-
kemään missä vaarassa olin ollut. Mutta se lohdutus on,
en ollut ainoa. Tämä on vain yksi pieni kertomus mo-
nesta samankaltaisesta. Ihminen on sopeutuvainen elä-
mään olosuhteissa joita mitkään .sanat ei voi kyllin sel-
västi kuvata. n
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O. KUUSISTO
KORPRAALI Korpimaa Oripään Korvenkulmalta,
teen sinulle kunniaa ja kirjoitan tälle uudelle sukupol-
velle testamenttisi, jonka lupasin sinä syksyisen synk-
känä yönä siellä mutaisen Munasuon syriässä. Muistan
ne sanasi ja terävän luottavan varman katseesi, jonka
loit tuonne tähtikirkkaalle taivaalle kuutamoisen aa-

muyön tunteina sen surullisen kuuluisan Merkin torpan
oikealla puolella.

Oliko kohtalo määrännyt niin, että Mannerheimin
linian ampumahauta oli aivan liian matala antaakseen

suoiaa sadoilta luotisuihuilta, joita saimme vastaanottaa
taukoamatta... Mutta kunnia ensinnä, aseveli, sinun
totisille ja nyt ja aina varmasti pitäville sanoillesi:

- En ole koskaan ottanut kivääriä käteeni sillä tar-
koituksella, että tahtoisin tappaa lähimmäiseni, tai että
olisin teollani luomassa Suur-Suomea. Mutta ei ole toti-
sesti minun eikä toivottavasti sinun syytäsi, jos meidän
lapset ja lastemme lapset eivät saa painaa päätänsä va-
paan maan haudan poveen. Nyt olemme täällä Muna-
suon laidassa vain kaatuaksemme kaikkien pyhimpien
arvojemme puolesta. Ei ole minun syyni, jos Suomem-
me yli käy vieraan valloittajan tie.

- Nuoret, on kai teillä hetkinen aikaa kaiken kii-
reenkin keskellä hiljentyä näiden Korpimaan sanojen

edessä, sillä siinä on verensä antaneen sotajermun vii-
meinen protesti. Ja jos ei näitä korpraaleia olisi v. -39
ollut, ette tekään protestilaulujanne laulaisi.

Elämme - niin tosiaan elämme ainakin tätä yhtä yö-
tä, mutta voiko kukaan kauan kestää tuota helvetin tul-
ta ja tuiskua, joka tuolta tulee. Katson kelloa, joka
näyttää 2.3O aamuyöllä. Konekivääri pyyhkii järjestel-
mällisesti linjoiamme. Olen noin 6-7 metriä Korpi-
maasta oikealla ja näen kk-suihkun tulevan. Ehdin sa-

noa hänelle: "Paina pääsi alas. Nyt saamme nikkeliä."

- Mutta korpimaalla on työ kesken, sillä kuusi vihol-
lista on syöksymässä vangin sieppaukseen, ia hänellä on
kiväärissä vain viisi patruunaa. Jos hän välillä joutuisi
tekemään latausliikkeen, niin meistä jompikumpi olisi
mennyttä. Annan Korpimaalle tulitukea painaen sa-

malla pääni alas, ja suihku pyyhkäisee mutasuota. Kor-
pimaa laukaisee elämänsä viimeisen laukauksen, ja vi-
holliset ovat kaikki hiliaisia poikia... Kolme luotia on
lävistänyt hänen kaulavaltimonsa. Hän lausuu kuiska-
ten pari sanaa: "Muista testamen. Vaikka viimei-
nen tavu jää pois, tiedän mitä hän tarkoittaa. Nostan
aseveljen verta valuvaa päätd. Sen viimeiset veripisarat
punaavat asetakkini rintataskun.

Korpraali Korpimaa, sinä olit ensimmäinen sankari,

ionka näin antavan henkensä viimeiseen veripisaraan ei
Suur-Suomen vaan Tynkä-Suomen puolesta.

Tuli on hetkeksi tauonnut. Nostan katseeni vasem-
malle, iosta saapuu joku haamu. - 

'T'erve, olet vielä



hengissä tämän helvetillisen tulikasteen jälkeen." 
-"oo-o. Saimmehan vaan vähän takkiimme rapaa ja ruu-

tia. "

Vuorokausi tai oikeammin aamuyön tunnit kuluvat.
Vänrikki Pankamo Turusta tulee ja sanoo: "Olis saatava
tuolta naapurista vähän konetuliaseita vahvistukseksi,
kun meillä on tuo komeasti kalskahtava nimikin 

-vahvistettu kolmas JR 13." 
- 

"Niin. Sodassa kasky on
käsky, ia kaipa niitä aseita vielä tarvitaan", sanoo rau-
halliseen tapaansa Tauno Torkkeli.

Kello 4 aamulla haetaan omalupaisesti automaatti-
aseita ei kenenkään maalta. Naapuri ehkä erottaa Ponka-
mon upseeriksi, koska tarkka-ampuja ottaa hänet jyväl-
le. Palaamme saaliinemme. En huomaa laskea konetu-
liaseiden mdäräå enkä rahallisra arvoa. Mutta kotimat-
kalla Torkkeli kantaa Ponkamon kylmenneen ruumiin
omaan juoksuhautaamme (mikäli sitä 40-50 metrin
pituista mutamonttua voi iuoksuhaudaksi sanoa) saaden
samalla Ponkamon puhtaat ia valkoiset aivot asetakkin-
sa rinnukselle. Kalliiksi, ylen kalliiksi käy tämän yhden
yön hinta...

Ei ole aikaa katsoa kelloa, mutra vuorokausi on aina-
kin sama. Menemme katsomaan Eino Kössiä meistä oi-
kealla olevassa kk-pesäkkeessä. Olemme nähneet ja
kuulleet miten vahvoissa käsissä on meidän sivustatu-
kemme., sillä niin monet voitot ovar Einon takana.
Mutta sekin konekivääri vaikenee ainakin hetkeksi ja

Einon kohdalla ainaiseksi, sillä tarkka-ampujan luoti
osuu Kössin otsaan. Näin vihollisen tuli on katkaissut
rippikoulukaverini elämän langan.

Vuorokauden päätimme aamurukoukseen ja virteen:
"Oi Herra, jos mä matkamies maan". Tämä oli vain yksi
aamurukous ja virsi, mutta ei ainoa. Lounamaa oli se

koossapitävä voima, jolla oikealla hetkellä ja oikeassa
paikassa oli annettavana sitä voimaa ja uskoa, joka kes-
ti, ja jota saatiin vain Kirjojen Kiriasta.

Kirjoitin tämän Talvisodan muiston teille nuoret
siksi, että näkisitte mikä oli se todellinen "Summan ih-
me". Ei murtumaton Mannerheimin linja vaan usko
ikiaikojen Jumalaan. Siinä on se arvo, joka kestää. Kes-
tää silloinkin, kun ihminen on vain haurasta lihaa ia
verta kranaattitulen helvetillisessä myllerryksessä. Tä-
män tietävät todeksi vain ne monen moner Talvisodan
kovien koettelemusten aseveljet, ja yksi niisrä on tämän
kirjoirtaia. tr

Kaikki tilauksia, osoltteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia lehden
jakelussa koskeva kirieenvaihto on lähetettävä
osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki 300. Toimltus
(Töölönkatu 35 B) ei niitä käsittele. Puh. 90-
79O822 tai 790355.

Toimitukselle saapunutta
kirjallisuutta.

ALEA-KIRJA: Jukka Tyrkön kohukirja:
LAURI TÖRNIN TARINA. Aunuksen sissipäällikön
poluilta Vietnamin tukikohdan komentajaksi. Ainut-
laatuisen huima sotilaselämäkerta Marskin ritarista kol-
messa armeijassa ja maanosassa, kulkuriria, karkurina,
kuritushuoneissa ja kunnian kukkuloilla. 220 sivua,
hinta nid. 28.-, sid. 34.-.
ARI-kustannus: K. A. Pohjakallio: Taistelun jälkeen.
Kuvarut tilanteet ovat iärkyttäviä, eikä teoksen sanoma
jää yksipuoliseksi. 277 sivua hinta mk 7.-.
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Klrlolttalat vastaavat esittämistään mielipiteistä.
Käslklrjoitukset on tehtävä koneella joka toiselle
riville. Kirjoitus el salsi yllttää 2000 sanaa. Mak-
setut kirioitukset la valokuvatiäävät lehden omaa-
suudeksi, muut palautetaan valn, ios pyyntö ia
postimaksu on tullut yhden vuoden sisä!!ä.
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Sei näjoella 12.10. 1975 paljastettu patsas "Pi rstotut Pu ut"
on pystytetty Talvisodan Taipaleen ja Vuosalmen

taistelujen muistoksi.


