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EINO SUMMA

Maaselän hotellista oli vihollisella
hyvät tähystys- ja tuliasemat

Järven puolivälissä oli tulossa yksinäinen hevosaio-
neuvo pitkin talvitietä, joka johti kallioniemekkeemme
vasemmalra puolelta ohitsemme ja hävisi puuston kät-
kemään viertävään laaksoon. Jalasten kitinän riittäväsri
loitonnuttua laskeuduimme talvitielle, ylitimme sen

seka jatkoimme etenemistä järven vasemman rannan
runtumassa, näkösuoiaa antavassa ranravitikossa. Sitten
päätimme pitää ruokailutauon ja nousimme miltei ran-
tapenkereen laelle. Samanaikaisesti tarkkailimme mah-
dollisia tapahtumia iärven yli iohtavalla talvitiellä sekä

rarkistimme asemaamme epätarkoista kartoistamme.
Seurustelumme oli huolettoman äänekästä, mutta se

lakkasi äkisti, kun Hännikäisen Viljo törmäsi luoksem-
me, housut puolitangossa ja ilme sen näköisenä, että io-
kainen kapsahti suksilleen sekä aseilleen ilman kehoi-
tusta.

Viljo solkkasi kokemaansa niin innoissaan, ettemme
siitä aluksi mitään selvää saaneet. Hän oli edennyt jon-

kin matkaa eteenpäin ia asertunut erään kuusen iuureen
luonnollisille tarpeilleen. Kesken kaiken oli etuoikealta
alkanut kuulua lähestyvien askelien kirskahtelua ia ase-
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varusteiden kalskahdellessa oli hänen edestään, n. l
m:n päästä, kulkenut vihollisen sotilas, varovaisen ja
tarkkaavaisen näköisenä. Hän väitti, ettei mies ollut ai-
nakaan häntä havainnut ja niin lienee ollutkin, murra se

oli havainnut suomenkielellä Ieikkiä laskevan partiom-
me, vaikkemme sitä uskoneerkaan.

Rauhoirruneina päätimme jatkaa keskeytynyttä tau-
koamme, tupakoiden sekä hangessa loikoillen. Ankara
pakkanen alkoi kuitenkin häristellä liikkeelle. Ensim-

mäiseksi päätimme ortaa selkoa, minne vihollisen kul-
kema kinttupolku johtaisi. Nousimme yhä kohoavaa
rinnerrä kohtisuoraan ylöspäin ja saavuimme järven ran-
taviivan suuntaiselle harjanteelle. Kun Hännikäisen ha-
vairsema polku tuntui kulkevan viistosri harjanteen yli,
uskoimme sen kohtaavamme, orramastamme ennakosta
huolimatta. Saavutruamme harjanteen korkeimmalle
kohdalle unohtui polku mielestämme, sillä eteemme
avautuneen alavan puoliaukean laidassa kaatuili puita ja
uusia sahirrtiin sekä veisroksia kirveillä hakattiin. Aivan
aluksi uskoimme tulleemme metsäryömaalle. Sitten ha-
vaitsimme hirsirakennelmia ja vihdoin kuulimme nais-
ren ääniä, lehmien haikeaa yninää sekä toden totra, 

-lapsen itkua. Oli siinä aprikoimista, että mirä siellä oli
rekeillä. Korsurakennelmista oli kuitenkin kysymys,
majoirtumisesta sekä maasron varustamisesta. Kaiken
varovaisuuden sekä ajan kulumisen unohraneina tuijot-
telimme äänettöminä näkymää, päivän alkaessa jo hä-
märt1,ä, kunnes ketjuun asertuneen, sauvoihimme no-
jailevan partiomme vasemmalla siivellä synryi yhtäkkiä
hämminkiä, ia sielrä tuli mies miehelrä kuiske, "olem-
me saarroksissa".

Se oli shokin omainen havainto, minkä havairsemi-
nen olikin jo kaikkien todetravissa. Samanaikaisesti
kuin ty,ör jatkuivar aivan kuin mirään ei olisi tekeillä-
kään, oli havairtua parriotamme ryhdytry järveä vasten
saarramaan. Harjanteeltamme aukeahkolle rasangolle
viettär'ä iyrkkä rinne oli havainnoiltamme ollut kaiken
aikaa kuolleessa kulmassa, ja nyt riheäsrä vesakosra lä-
hestvi viuhkamaisessa muodossa jalkautunut, lumipu-
vuton vihollisjoukko, paksun lumen rakia h1'r'in hiraas-
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ti ja varovaisesri. Joukon siivet olivat jo viuhkan lai-
doilla saavurramassa rasomme, mutra keskusra oli velä
t. 30-40 m:n päässä partiostamme. Lumipukumme,
vesaikko sekä hämäryys saivat aikaan sen, ettei meitä
vielä oltu havaittu. "Seurarkaa", kuiskasi Masa, ja sau-
voja käyttämättä pyörähdimme tuloladullemme ja las-
kettelimme myötäisrä taukopaikalle. Pakoamme ei vi-
hollisemme havainnut, sillä äänettömyys heidän rahol-
laan jatkui.

Samalla, kun sadattelimme ylläträvän kavalaa vihol-
listamme, reimme nopeita arvioita rilanteestamme.
Matka talvitien toiselle puolelle jääneelle kallioniemek-
keelle näytti sopivalta ja niin pujottelimme tulolatuam-
me rantavitikossa, päämääränämme innostava ajatus,
ettemme näyträisi viholliselle itsesrämme vilahdusta-
kaan. Tulisihan heillekin puheenaihetra, mikä nostaisi
kunnioitusta ovelan suomalaispartion liikkumisesta
heidän alueellaan. Toiveemme täyttyikin ja pimentynyr
talvi-ilta auttoi asiaamme, murra samalla uskoimme
partiomme joutuneen tiukentuneeseen valvontaan, mi-
kä aiheutti lisääntyvää valppautta raholtamme.

Puolen yön koittaessa saimmekin epäilyllemme ka-
tetta, sillä kohdettamme lähestyessämme ilmaanrui lu-
miseen maastoon sitä haravoivien rarsukkoien jättämiä

iälkiä. Jälkien lisääntymisestä huolimatra emme heitä
kohdanneer ja tarkan suunnistuksemme seurauksena
saavuimme laajaa kohdettamme erortavan järven vas-
takkaiselle rannalle. Varhaisisra aamuyön runneisra
huolimatta oli kylässä vilkasta toimintaa. Siellä laulet-
riin ja hakkaamisesta päätellen rakennettiin sekä vihel-
lertiin. Sattuipa korviimme eräs tuttu Straussin valssi-
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kin vihellysesitysten joukosta. Vasemmalle, Maaselkään
johtava huoltotie erottui vilkkaan liikenteen vuoksi sel-
västi, ajovalojen sekä moottorien pörräämisen merkitse-
mänä. Laaja kyld. oli lähes järven pituinen, sijaiten au-
kealla mäellä ja sieltä kantautui hyvin reippaan tuntui-
nen elämän syke.

Jonkin matkaa pitkin vastarannan jäätä vasemmalle
hiihdeltyämme, pysähtyi harva jonomme. Tunnusteli-
jana hiihtänyt Hännikäinen vetäytyi varovasti takaisin-
päin ja kertoi edessämme olevan pienen niemekkeen,
missä vihollisen parivartio on pienellä nuotiolla läm-
mittelemässä. Metsään oli painuttava ja kiertäen ohitet-
tava vartiopaikka. Kiertoliikkeemme vei meidät ohi
järven pään, mutta vain parinsadan metrin päähän
huoltotiestä. Maantien läheisyydessä ei ollut varsinaista
puustoa laisinkaan. Sitävastoin oli järvestä jatkuvan
suoperäisen maaston peittorra tiheä ja huurteinen vitsik-
ko. Kun maantie oli suomaaston takia pengerrerry, saa-

toimme sitä lähestyessämme tehdä liikennehavaintoja,
sillä korkealla olevan tien pintataso oli vitsikon latvuk-
sien korkeudella. Noin parinsadan metrin välein näkyi
tiellä paikoillaan pysyvää valonkajoa. Ne osoittautuivat
tietä vartioimaan asetettu jen yksinäisten vartioiden
nuotioiksi, joista näkyvissämme oli kolme. Valitsimme
lähinnä kylää olevan ja siitä seuraavan vartiopaikan väli-
sen tieosan kohteeksemme. Partiomme olemassaolo oli
yllättävän voimakkaasti lisännyt tärkeän kohteemme
vartioinnin tehostusta, mutta tavalla, josta meille ei
koitunut sanottavaa haittaa.

Parhaillaan oli liikenne tiellä hyvin vilkasta. Tuossa
vetivät hevoset Maaselkää kohti peräkkäin neljää tyk-
kiä. Siinä ohitti kaksi ratsastajaa paikkamme. Sitren
seurasimme aseettoman, puolikomppanian suuruisen
osasron marssia kohti Maaselkää, jora seurasi jälleen
kaksi ratsastajaa. Miehittämättömiä kuorma-autoja saa-

pui harvoin välein Maaselästä päin ja taas meni yksinäi-
siä, mutta täyteen miehitettyjä autoja vastaavasti takai-
sinpäin. Sitten liikenne alkoi harventua. Pilviverhon ra-
kosista kurkisteli kuunpuolikas, mikä antoi sopivasti
valoa, mutta aamurunnir alkoivat myöskin olla jo kasil-
l^.

Suoritimme tehtävien jaon. Kuuloetäisyydelle ase-

timme parivartion varmistamaan tulotaluamme, ettem-
me tulisi takaapäin yllätetyksi. Tien varteen, n. 50 m:n
etäisyydelle kumpaankin suuntaan, asetimme miehen
Iähestyvän liikenteen hälyttäjiksi. Varotus oli annettava
viheltämällä. Loput miehet ryhtyivät tiellä töihin. Kir-
vein ja kenttälapioin aloitimme miinamonttujen hak-
kaamisen kovaan ja jäiseen tienpintaan. Samassa kylän-
puolen vartio toimi ja sukset jalassa lasketimme tien-
penkalta alas omalle puolellemme. Noin 50-miehen pa-
rijono sieltä lähestyikin ja jälleen jalan liikkuvien aseel-

listen vartioima aseeton joukko-osasro. Ajattelimme,
että onpa rikollista porukkaa, kun rangaistuja on noin
tuhottomasti. Pian jatkoimme taas työtämme V:n
muotoon asettavia kuutta miinaa varten. Jälleen hätäi-

nen vihellys kylän suunnalta, mutta mutkan takaa ehti
jo ripeää ravia lähestyvä ratsupari näkyviimme, kun
suinpäin syöksyimme tien kummallekin puolelle. Kos-
ka poistumisliikkeemme oli oltava huomiotaherättä-
mättömän lyhyt, turvauduimme Hännikäisen kanssa
tien luiskassa olevaan pylvääseen. Käteni kuitenkin hel-
tisi siitä, vauhti kiepsahdutti tien suuntaisesti kyljel-
leen ja hitaasti liutti vartalon jännittämisestä huolimat-
ta pääpuolta alaspäin. Hännikäisen asema oli vielä hul-
lunkurisempi, sillä kevyempänä hänen otteensa piti,
mutta vauhti kiepsahdutti hänet pylvään alapuolelle si-
ten, että se jäi hänen ialkojensa väliin, mutta pää oli
alaspäin ja sukset kohti taivasta. Oli siinä hetken ajan
naurussa pitelemistä. Vaikka tarkat hevoset, korvat ky-
syvästi pysryssä hieman korskahtelivatkin, eivät keske-
nään keskusteluun syventyneet ratsastaiat ymmärtäneet
niihin mitään huomiota kiinnittää, ja pian vastakkaisel-
ta puolelta tielle ilmestyneiden kaverien naureskelu lau-
kaisi jännittävät hetkemme.

Sirten saimmekin lopettaa työmme kenenkään häirit-
semättä. Katkaisimme tulopuolellamme matalalla kul-
kevan kirkasjohdinlinjan johtimen. Sidoimme kum-
paankin katkaistuun päähän varsikäsikranaatin laukai-
sunarun ja talloimme kranut tiukasti lumeen, lopuksi
JR 5:n komentopaikka Maaselän lohkolla 5.{'1a,,



ne pehmeällä lumella naamioiden. Kutsuimme liikken-
nepoliisit pois ja kokoonnuimme vapauruneesri pulisten
latumme miinoitushommiin kahdella jäliellä olevalla
miinallamme.

Maaselän puolella ollut Iiikennepoliisimme varoitteli
tultuaan liian kovasta pulinasta ja selitti hänen puolei-
sensa nuotiovartiian epäilevän jotakin ja olevan rulossa
hiljalleen oleskelupaikkaamme kohden. Ja niinhän se

tulikin. Tuli noin 40 m:n päähän meistä, pysähtyi ja al-
koi seurata puuhiamme riellä seisren. Emme olleet
miestä huomaavinammekaan, murra kokeeksi päittem-
me ylitse ammurur kaksi perättäistä laukausta, jota seu-
rasi venäjänkielinen tiedustelu, saivar päin vastoin pil-
kailisen naurunremahduksen vastaukseksi. Vieläkään ei
ukkeli ollut täysin varma asiastaan, vaan huuteli kysy-
myksiä. Vastauksia hänelle satelikin, mitä kukin sattui
venäjäksi muistamaan ja hilpeys keskuudessamme vain
kasvoi. Sitten pamahti laukaus, tarkempi kuin meidän
Pietilän kanssa ampumat ja huutelija vaipui äänettö-
mästi paikoilleen mykkyrälle.

Suksien valejäljillä vielä latumiinamme naamioi-
tuamme poistuimme paikalta maantiestä kohtisuoraan
poispäin. Ei aikaakaan, kun runnollinen vikapartio jo
oli liikkeellä, sillä käsikranaarin pössähdys kuului, vas-
ta kappaleen matkaa hiihdettyämme. Sitävastoin eh-
dimme melko kauas, ennenkuin kuulimme kaksi hyvin
perättäistä ja kirkasäänistä pamahdusta. Siis ainakin
kaksi miinaamme oli saanut jotain aikaan, toisen käsik-
ranaatin lisäksi. Odotuksista huolimatta ei muita jyräh-
dyksiä vain kuulunut, joten paikka lienee eristetty rut-
kimuksia varten.

Erään aukeaman vastakkaisessa laidassa pysähdyim-
me lepäilemään. Tarkkaavaisesti kuunneltuamme ero-
timme selvästi kuivien ja jäätyneiden oksien katkeami-
sesta aiheutuvia paukahteluja. Sitten kuuluikin jo toi-
silleen huudahteluja sekä hevosten päristelyä. Intoa
täynnä asetuimme asemiin, sillä aamun kajon valaisema
aukea tarjosi loistavan vastaanottopaikan. Ehdimme
kuitenkin nuolaista ennen tipahtamista. Aukean takai-
sessa metsikössä pysyttelivät kovaääniset keskusteluää-
net jonkin aikaa paikoillaan ja alkoivat sitten loitota
poispäin. Harmista emme olleet pysyä nahoissamme,
sillä Ioistavissa olosuhteissa jäimme kokematta, kumpi
olisi ollut kumpi: venäläinen ratsu- vai suomalainen
hiihtopartio. Tapahtumatta jdäoyttä koitosta punta-
roimmekin innokkaasti harjoittamalla jälkipeiuuta ja

samalla Ioimme pohjan parhaalle menettelytavalle, jota
vastaan uusiutuessa tulisimme käyttämään.

Toisena kohteena olevan raskaan patterin eräs putkis-
ta suoritti harvahkoa ammuntaa, kun Iähestyimme
paikkaa. Kun metsän pohja alueella oli tiheän kuusitai-
mikon karramaa, voimme huolerta lähestyä kohdettam-
me aina n. 60 m:n etäisyyteen saaakka. Patterin toi-
minta vilkastuikin parhaillaan, sillä teräviä tulikomen-
toja kajahteli ja tras, tva 

- 
tri 

- 
kaskyja seurasi yh-

teislaukaus toistaan, raskaiden pakettien vohisten suun-
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tautuessa jonnekin suomalaisten kohteisrin. Kaukaisista
murahteluista päättelimme maaleina olleen huoltokes-
kuksemme, tai jotkut muut kohteet selusta-alueellam-
me.

Vilkas ja äänekäs roiminta tulipatterilla anroi oleske-
Iullemme pyhäpäiväisen, turvallisen ja leppoisan tun-
teen. Ruokailimme, lepäsimme sekä vertailimme maas-
toa karttamerkintöihin. Sopiva keikka olisi ihan vieres-
sä, mutta lupa sekä välineet tykkien tuhoamiseen puut-
tuivat. Väsymys sekä unikin pyrkivät osuudelleen. Nu-
kahtipa tämän kirjoittajakin, kannonpäässä istuessaan,
oikean kaden sormet unohtuneina lihapurkin sisälle. Ei
se ollut pitkä torkahdus, murra kolmen sormen päät eh-
tivät paleltua tunnottomiksi. Ankara pakkanen se ajoi-
kin taas liikkeelle, vaikka olisimme pitempäänkin viih-
ryneer ja patterin toimintaa seuraillen lepäilleet.

Hidastunutta sekä väsymyksestä hieman halutonta-
kin oli puurtamisemme kohti lähestyviä rintamaadtia.
Suunnistuksemme huoltotien vasenta puolta oli johta-
nur asemamme liian kauaksi siitä, emmekä määräaikana
sitä tavoittaneer. Tykisrömme sekä heittimemme aloit-
tivat valehyökkäyksen valmistelut ja niiden kranaattien
repivä räjähtely edessämme n 3-4 km:n päässä oli
mieluista kuultavaa. Näimme myös savukranaattien
mutkikkai ta k iem uroit a raiv aa|La, emmekä epäonnistu -

misesra pettyneinä muuta nähneetkään. Jonkin aikaa
pidimme vielä mahdollisimman kovaa vauhtia, suoraan
tietä kohden, mutta kun vilkkaaksi virinnyt jv-aseiden-

kin ääni alkoi osoitraa taukoamisen merkkejä, päätim-
me lopettaa hyödyttömän uurastuksemme. Palasimme
valmista latuamme lähelle vihollisen patteria ja sopivien
kiintopisteiden avulla otimme uuden suunnan, poikit-



raisuunraisesti menolatumme eräälle kaikkansa pitä-
neelle kiintopisteelle.

Kommelluksitta sinne selviydyimmekin ja aikanaan
alkoi lähestyä huoltotien ylittänyt järvi kallioniemek-
keineen. Koska kavalaksi osoittautunut vihollisemme
majaili sen läheisyydessä ja epäilimme tiedon tihutöis-
tämme jo ehtineen sinne, epäilimme siellä latuamme
pidettävän silmällä. Haikeina luovuimmekin siitä ja va-
semmalta kiertäen ohitimme paikan kohti edellisenä
päivänä valtaamaamme tyhjää kylää. Sen laidassa nojai-
limme paikoillamme, harvassa jonossa, pitkaan sauvoi-
himme, kunnes ladunaukaisija antoi luvan eteenpäin
pääsylle. Väsymys painoi jo tällöin harteissa siinä mää-
rin ettei yhtään turhaa liikettä tehnyr mieli suorittaa.
Sujuttelimme järven poikki metsän kätkOOn ja pidim-
me pitkän kuuntelutauon, sillä tällöin vasta huomasim-
me vihollisen hiihtäjien käyttäneen myöskin latuamme,
joita emme hajallista kylänvaltausiäljistämme olleet
lainkaan erottaneet. Suksen kantojen jäljiltä päättäen
oli viimeksi hiihdetry aikomaamme suuntaan.

Perään vain, mutta varovasti, oli yhteinen mielipide,
koskei kukaan ollut halukas kiertolatua aukaisemaan.
Harvensimme välimatkoja. Keulamiehelle asetimme
täyden vastuun turvallisuudestamme ja muut liikutte-
limme koneellisesti jalkojamme, väsymyksen turrutra-
massa välinpitämättömyydessä. Tuurillaan ne laivatkin
seilaa, sanotaa, ja niin teimme mekin. Kohtasimme ai-
van vereksen ladun, jonka tekijät olivat viimeksi ylittä-
neet latumme vasemmalle. Kun se näyrti kääntyvän uu-
destaan menosuuntaamme, mutta ohittavan miinoitta-
mamme latujen risteyksen sopivan kaukaa vasemmalta,
valitsimme sen käyttöömme, sillä kukapa haravoitua
aluetta osaisi pitää enää vaarallisena. Erästä nousua
mäelle hetken epäröimme, emmekä sitä aivan turhaan
tehneetkään. Mäelle ensiksi ehtinyt tunnustelijamme
antoi innokkaita kutsumerkkejä ja osoitti notkelman
toiselle puolelle. Laduntekijöidemme kolme viimeistä
hiihtäjää siellä nousivat seuraavalle mäelle ja häipyivät
pian sen taakse. Jäljistä päätellen oli vihollispartio vii-
pynyt hallussamme parhaillaan olleella mäellä pitkään,
joten saapumisaikataulumme osui sattumalta naulan
kantaan. Uuden illan hämäryys alkoi jo haitata näky-
vyyttä, josta nyt oli haittaa sekä hyötyäkin.

Ei hätää mitään tuumimme ja piristyneinä naureske-
limme hieman koomillista tilannettamme. Liekö yön
saapuminen pelottanut edellähiihtäjiämme, sillä vihol-
lisen edellisen päivän poikkiladulle saavuimme heitä
enää tavoittamatt^. Siihen päättyi myöskin aukaistu la-
tu, vihollisemme käännyttyä oikealle. Painuimme suo-
raan poikkiladun ylitse umpihankeen ja huvittuneina
arvailimme vihollisemme seuraavan päivän mietteitä,
latumme ilmaantuessa heidän latunsa jatkoksi.

Turvallisen pimeyden kätkeminä osuimme vihdoin
pistoradan laitaan. Tarkkailimme sitä suuntaan sekä

roiseen pitkän tovin, sillä emme tienneet mitä vuoro-
kauden aikana oli tienoolla tapahtunut. Mitään poikkea-

vaa emme kuitenkaan havainneet, joten kaksi ja kolme
kerrallaan olimme pian radalle kokoontuneina. Mutta
molemmille puolille latuamme oli ilmestynyt vieraiden
suksien iälkiä, myöskin jalan liikkuneiden jättämiä. Pi-
dimme neuvottelua ja yksimielinen päätös oli, ettemme
jaksa enää lähteä umpihankeen hiihtelemään, vaan jos

edessämme on vihollisen etuvartio, eivät ne pimeän ta-
kia uskalla meitä karvoineen syödä, etteivät omiaan söi-
si, vaan kohtaaminen tarjoaisi meillekin mahdollisuu-
temme. Jännitys kohosi huippuunsa, kun saavuimme
erään suoran alkuun, jossa oikealla puolella oli rataan
ulottuva korkea mäenkumpare. Sen rinteillä näkyi jäl-
kiä, samalla kun kaikki vieraat iäljet radalla päättyivät.
Hengitystä pidätellen ohitimme mäen, joka mies sormi
liipasimella, mutta ohitustamme ei häiritty missään
muodossa. Silti olimme varmoja, että mäellä oli olijan-
sa, mutta pelko esti heirä itseään paljasramasta.

Helpottuneina jatkoimme koneellista suksien liikut-
telua kohti Kriviä, kunnes 

- 
stop. Edessä oli radan

mutka vasemmalle ja radan oikeassa laidassa outoa lii-
kettä. Oma etuvartiomme siinä ei voisi olla, koska sen

paikka oli vielä raaempana. Masa kehoitti poikia hie-
man sivuille levittäytymdä.n ja olemaan valmiit avaa-
maan tulen tarvittaessa, kehoitti kirjoittajaa mukaansa ja

aloimme varovasti lähestyä radan mutkaa, jossa jo sel-
västi erottui kaksi ihmishahmoa, yhä matalammaksi
painautuen. "Hei". huusi Masa kirkkaalla äänellään 

-"omia ollaan." "Onko Nikkasen partio?", kysyttiin sel-
vällä suomen kielellä. Tuttavuus oli solmittu, eivätkä
pojat olleet liiaksi hermoilleet. Vartiolla oli käsky par-
tiomme tuloa edelleenkin odotella. Pimeän saavuttua
oli vartiopaikka siirretty n. ll2-kllometriä eteen, jotta
se voisi osaltaan auttaa, partiomme mahdollisesti jou-
tuessa linjojen ylitysvaiheessa vaikeuksiin. Selostimme,
missä havaintojemme mukaan uskoimme vihollisen
vasraavan eruvarrion tällähetkellä sijaitsevan ja aloimme
laahustaen hiihdellä kohti kaukaisen tuntuista majoi-
tuspaikkaamme.

Jouluksi divisioonamme osia vapautui Karhumäkeen
lepäilemään, mutta vihollisen, muistaakseni uudenvuo-
den päivänä, aloittama Krivin suurhyökkäys keskeytti
sen lyhyeen. Suuret olivat vihollisellamme panokset täl-
Iöin pelissä, mutta alkumenestyksen jälkeen hyökkäys
pysäytettiin, hyökkääjä motitettiin ja tuhottiin lähes
viimeiseen mieheen. Osaltaan myöskin ankara, yli
40o:n pakkanen, tuhosi heitä lämmittämättömiin mot-
tialueen havumajoihin, mutta sisua heissä oli, ettei an-
tautuminen tullut hevillä kysymykseenkään.

Kun vihollisen lyömiseen ja sen tuhoamiseen osallis-
tui mm. tuore ja väkivahva Sininen prikaati, palautui
uskomme ja luottamuksemme, joka marraskuun ankei-
na ja voimattomina päivinä oli alkanut horjahdella, jäl-
leen suomalaiseen aseeseen. Täten Krivin suurhyök-
käyksen voitokkailla rorjuntataisteluilla oli merkittävä
vaikutus sekä joukkojen moraaliin että Maaselän kan-
naksen tuleviin aikoihin nähden. tr
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Lapintupa Märkäiärveilä

Jos odotat rästä sankaritarinaa tai jännittävää kertomus-
ta suuresra voitosta, käännä lehteä, tässä kerrotaan vain
tavallisen rivimiehen kokemaa ja näkemää Talvisodan
aikana 6./JR 40:n toisessa joukkueessa. Enin osa tästä
tuoreeltaan muistiinmerkitryä.

Tammikuun 9. pnä venäläiser lahtivat perääntymään
Kemijärven Joutsijärveltä takaisin rajalle päin. Tänne
saakka oli vihollinen jyrisevänä aaltona tullut maanrietä
pitkin, mutta oli pysäytetry joulukuun alussa. Siinä oli
käyty kovia taisreluita kuukauden päivät. Venäläiset
olivat tehneet ankaria yrityksiä murraakseen harvalu-
kusten puolustajien asemar. Kaikki yritykset oli torjut-
tu äärimmilleen ponnistellen, murruminen oli usein
kyllä hiuskarvan varassa. Vihollisella oli jättiläisvalta-
kunnan ehtymättömät voimanlähteet ja suomalaisten
puolella partioita ja pienehköjä osastoja, jorka kiiruhri-
vat paikasta toiseen. Olimme asemistamme kuunnelleet
kuinka piener partiomme alituiseen hyttkkasivar vihol-
lisen sivustaan, kuren ärhäkkä pystykorva karhun kyl-
keen, milloin miltäkin puolen, kohta raas häipyäkseen
metsän pimentoon.

Lähtönsä aikana vihollinen jyskytti tavallista kovem-
min tykistöllä ja pääsi sen turvin miltei huomaamarra
irtaantumaan. Yöllä sai komppaniamme hälytyksen.
Kuten aina Talvisodan aikana, oli hirmuinen pakkanen,
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yli 50 astetta. Siitä huolimatra lähtö tapahtui nopeasti
ja äänettömästi, siihen oli jo totuttu, ettei paikalla
kauan saanut olla. Pian olimme järven itäpuolella, jossa

pioneerit jo olivat raivaamassa miinoitettua tietä. Joku
toinen komppania kulki edellä, jota lyhyin välimatkoin
seurasimme. Lyhyt päivänkajo saapui idästä jääkylmä-
nä, tuntui kuin pimeys olisi lämmittänyt, eteläinen tai-
vaanranta hehkui kuparinkarvaisena 

- 
pohioinen te-

räksenharmaana. Oli niin tavattoman kylmä, ettå aia-
tuskin runtui jdd.tyvdn.

Kilomerrittäin on tien varrella vihollisen asumisen

iälkiä. Vahvoja korsuja juoksuhaudoilla toisiinsa yhdis-
rettyinä, havukatoksisia nuotiopaikkoja, kaikenlaista
rojua ympäriinsä heitelrynä. Molemmin puolin tietä
paljaaksijyrsittyjä petäjiä, niin ylös kuin hevoset olivat
yltäneet ja kuolleita hevosia. On sotilaitten hautoja,
kantikkaiksi veistetyt puupylväät haudalla, punalippui-
nen osoittaa vieraan pojan matkanpään. Olivat kaatu-
neet taistellessaan Suomen vapauttamisen puolesta,
niinkuin ioku kielitaitoinen luki pylväässä olevasta laa-
tasra. Meikäläiset olivat syksyllä perääntyessään poltta-
neet kaikki asumukset, montaahan niitä ei ollutkaan.
Nyt törrörtää lumihangessa vain savupiipur entisten ra-

kennusten paikoilla. Iltapäivällä pysähdytään ruokailua
varten. Tunkeudutaan ehjäksi jääneeseen sementtitiilis-



tä tehtyyn navettaan. Se on vahvasti miinoitettu, kaikki
kourut ladattu täyteen räjähdysainetta, eikä joukossa
ollut ketään, joka ymmärtäisi purkaa niitä. Minä hetke-
nä tahansa voi laueta, mutta tuntui niin herttaisen sa-

mantekevälle räjähtääkö ilmaan vai kuoleeko kylmyy-
teen. Tulet tehtiin lattialle ja ennenkuin matkaa jatket-
tiin ehtivät virkeimmät jopa kahvin kiehauttaa.

Nyt oli meidän vuoromme olla kärjessä. Vihollinen
oli mennyt niin, ettei ainuttakaan viivytyspartiota näy.
Autio ja hiljainen on erämaa. Ainoat elolliset, mitka
kohtasimme, oli säikähtänyt porolauma, joka laukkoi
metsän pimentoon.

Aamun varhaisina tunteina saimme pysähtyä, ol-
tuamme liikkeellä yhtämittaa toista vuorokautta.
Olimme väsyneitä, nälkäisiä ja viluisia. Siellä oli toki
kuivaa kelopuuta, pysähtyi mihin tahansa ja huolimatta
siitä, että vihollinen voi olla lähellä ja että nuotio mag-
neetin tavoin vetää kranaatit puoleensa, oli pakko kyl-
myyden takia sytyttää loimuavat tulet. Toisia joukkoja
työntyy eteen io, ja yksin niiden näkeminen antaa jolla-
kin tavoin turvallisuuden tunnetta, meitä ei ole jätetty
tänne yksin. Taistelu sähähti kohta edessä. Siinä oli ve-
näläisten viivytysjoukko, joka hetken tehtyään vastarin-
taa irtaantui. Tiesikö meidän johtomme venäläisten si-
jainnin vai oliko pelkka sattuma, kun väsyneet joukot
pysäytettiin vihollisen nenän eteen ja uudet levänneet
astuivat vuorostaan eteen? Venäläisillä oli seka heitti-
miä että tykistöä valmiiksi suunnattuna, ei muuta kuin
laukoa. Onneksi oli vielä pimeä, tappiot olisivat voineet
tulla vieläkin suuremmiksi. Kaatuneita ja haavoittunei-
ta vedettiin ahkioissa, ensimmäisessä nuori vänrikki
kuolettavasti haavoittuneenaa.

Teltat tulivat ja niin pääsimme lepoon. Kohta nu-
kuimme kuoleman kaltaisessa unessa, ei häirinnyt vä-
hääkään etenevän taistelun melske. Muutaman päivän
kuluttua hiihdetään keskiyöllä etulinjaan. Vihollinen
on asettunut Markajarven hakkion taakse ennalta varus-
tettuihin vahvoihin asemiin. Meidän komppaniamme
miehittää asemat maantiestä alkaen vasemman puolen.
Toisen joukkueen kohdalla, vihollisen ja meidän välis-
sä, oli korkeampi maastonkohta, joka esti vihollista
ampumasta suoralla. Niin, siinä pysyivätkin linjat pai-
kallaan koko ajan, jonka olimme siellä, helmikuun lop-
puun. Sodan äänet kuuluivat nyt kaikkialla, koko
alueella. Vihollinen ampui heittimillä kaikkina vuoro-
kauden aikoina, missä vain vähänkin liikettä havaitsi.
Sen ei tarvinnut säästää ammuksia, päinvastoin, tuntui
olevan runsauden pula. Meikaläisillakin oli käsky po-
tottaa patruunia säästämättä. Siihen oli useitakin syitä,
pitää vihollinen matalana maassa ja saada heidät usko-
maan, että siellä oli vähintäin rykmen*i. Se antoi myös
itseluottamusta, kun ei tarvinnut toimettomana kyyris-
tellä kuopissa. Yökeskitykset viholliselta tulee säännöl-
lisin väliaioin. Konekiväärit räsäyttelevät jatkuvasti ly-
hyitä sarjoja, kiväärit rätisevät taukoamatta, kiväärikra-
naatit naksahtelevat ilmassa ja kaiken aikaa iatkuu hir-

mupakkanen, jonka veroista ei oltu koettu. Nyt olivat
jo pohjolan koviin oloihinkin tottuneet hätää kärsimäs-
sä. Oli jo yksin se, pitää jäsenet sulana, kova urakka, li-
säksi jatkuvasti tähystettävä, vihollinen oli uskometto-
man sitkeä kaivamaan lumeen käytäviä.

Jo sodan ensimmäiset päivät olivat karsineet meistä
kaikki turhat luulot. Kukaan ei tuntenut tehneensä

sankaritekoja, ei antaneensa viholliselle ratkaisevaa is-
kua. On vain kiiruhdettu paikasta toiseen, valvottu
viikkomäärin yhtämittaa, kärsitty vilua, niin että on

saatu oksennuskohtauksia, nähty nälkää, pelätty mie-

Venäläiset vetäy$ät
Joutsijärveltä

lettömästi, kaikki kestetty ääneti, ammuttu aseet kuu-
miksi. Kaukaiselta unelta tuntuu aika, jolloin on nu-
kuttu lämpimässä huoneessa, pehmeässä sängyssä peit-
teen alla, se tuntuu ylellisyydeltä.

Kotirintama lähettää runsaasti paketteja, tulee Ruot-
sia myöden ja enin osa vaatetta, sitä tiedettiin täällä tar-
vittavan. Miehet muistuttavat lopulta paksuia keriä,
kun kaikki puetaan heti päälle. Olemme kaikki kuin
yhtä perhettd, aina annetaan eniten tarvitsevalle. Töpi-
nästä tulee runsaasti vahvaa ruokaa, aina öisin pimeinä
hetkinä, jos keitto jää joskus tulematta, ei se ollut tuo-
jan vika, vihollinen salpasi tykkitulella tiet, niin että
oli mahdotonta sen lapi tulla.

Muuten saimme tulla toimeen omin voimin ia varus-
tein. Tuntui kuin meidät korkeamman sodaniohdon ta-
holta olisi unohdettu, saimme ikäänkuin käydä omaa

erillistä sotaamme. Tiedot kertovat Kannaksella toriu-
run suuren vihollishyökkäyksen, tuottaen sille suuria
tappioita. Sitähän mekin olimme tehneet, olimme vaan

niin kaukana, kun lähimpään ihmisasuntoon on 100

km, välissä autio iäätävänkylmä erämaa, rintaman yksi-
tyistapahtumat iäävät ulkopuolisille arvailun vara^n.

Helmikuun ensimmäinen aamu sarasti iääkylmänä ja

kirkkaana räiskyen erämaan yllä. Pakkanen ei antanut
hetkenkään rauhaa, se puristi polvet tunnottomiksi lu-
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messa maatessa, se koukisti kädet vihollista tarkatessa ja
jääti nenän valkoiseksi, joskus tapasi itsensä unenhor-
teessa ja heräsi särkevin jäsenin, oli pakko hankkia läm-
pö takaisin pyöriskelemållä ja vetäytymällä keräksi, sit-
ten jännitti itsensä sisältä ulospäin ja oli hengittämättä
niin kauan kuin saattoi, lämpö palasi ja veri alkoi taas
kiertää. Aina asui väsymys kolottavissa jäsenissä. Siitä
huolimatta aioimme joka tilanteessa säilyttää ryhtim-
me.

Eteentulo oli merkinnyt sitä, ettei ollut tilaisuutta
lepoon eikä lämmittelemiseen ennen vaihtoa, yksi teltta
oli komppaniaa kohti, mutta kun lentokoneet olivat
jatkuvasti paälld 

- 
kuuramoöinäkin, ei sitäkään voi-

nut lämmittää kuin joskus. Ruoka ruotiin öisin, joten
hyvän tuurin sattuessa sai vuorollaan kayda syömässä
lämpimässä teltassa. Miehiä oli niin vähän, että kaikki
tarvittiin asemissa aina, ei ollut yötä eikä päivää, ei py-
hää eikä arkea, vain tämä kulumassa oleva hetki. Kuo-
pat olivat näköetäisyydellä toisistaan, lumeen kaivettu-
ja, joita yhdisti tallattu polku. Vihollisen puolelle luo-
tiin lumivalli, suojaksi uteliailta katseilta, niitä sitten
ajan oloon paranneltiin kantamalla kranaattien repimiä
puita valliin. Vihollinen tähysti kiusallisen tarkasti
liikkuipa missä tahansa linjan läheisyydessä, kohta satoi
niskaan joukoittain heittimien kranaatteja ja tykit am-
puivat leimahtavia yhteislaukauksia. Yhtämittaa lentää
kranaatti yläpuolellamme uhkaavasti vonkuen 

- 
am-

puivat ilmeisesti taakse huoltoporukoita, jostain syystä
he eivät ampuneet tykistöllä ollenkaan ketjuun, aina
vaan taakse, uskoivat varmaan siellä olevan reservejä.
Heittimillä sen sijaan jyskyttivär kerjuun yöLLå ja päi-

Suomalainen partio tavoittanut vihollisen Joutsiiärvellä
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vdllä ja niitten tuli oli eniten hermoille kdypäd, am-
mukset putosivat paakkuina suoraan ylhäältä. Kun en-
simmäinen rysähdys kuului, tiesi muutaman sekunnin
päästä tulevan joukottain lisää.

Sää oli melkein aina kirkas ja tyyni, si'lti lumi lisään-
tyi jatkuvasti, sitä leijui kirkkaaka taivaalta suurina
hiutaleina, niin että hanget olivat jo toista metriä. Pak-
kanen polttaa ihon ryppyiseksi kuoreksi, se polttaa sil-
mät punaisiksi veripalloiksi, joita yhtä mittaisen valvo-
misen vuoksi tuskin saattoi pitää auki. Pakkanen tun-
keutui läpi kaikkien vaatekerrosten ytimiin saakka, se

lopetti laikinlaskun ja sai uskomaan luhistumisen ole-
van lähellä. Ajatus saattoi kiitää kauas kevääseen 

-kuinka käy silloin, kun venäläisten ei tarvitse pysyrellä
korsuissa ja metsät palavat. Helmikuun 3. päivdndkaa-
tui komppanianpäällikkö, luutnantti Pentti J6spl2 

-siviilissä Kittilän yhteiskoulun rehtori. Oli juuri teltas-
sa vastaamassa puhelimeen, kun lähella olevaan petäjään
osui kranaatti ja sirpale iski häntä päähän. Lähettinä
toiminut alikersantti Pajala säilyi aivan ehjänä, vaikka
koko teltta meni riekaleiksi.

Oli taas oltu pari viikkoa yhteenmenoa edessä. Edel-
lisenä yönä piti tulla vaihto, mutta vihollinen piti sel-
laista kranaattisadetta, että tulematta jåi. Sinä päivänä,
sen viime tunteina sen piti tulla ja sitten hiihdettäisiin
kauas rykkien ulottumattomiin poltetun Salmivaaran
taloryhmän taa. Oli levätty kunnollinen lepo. Edellisel-
lä kerralla lepo jäikin vähiin. Yö saatiin nukkua, sitten
osa kenttävartioon kauas sivustalle, loput pitkalle par-
tioreissulle. Sillä retkellä saimme nähdä, kuinka vihol-
linen ampui omat haavoittuneensa. Oli jo kirkkaat päi-
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vät, aavistuksen verran kevättä luonnossa, kun siirryt-
tiin taas eteen. Saimme teltan aina joukkuetta kohti. Se

pystytettiin aivan ketjun tasalle kuolleeseen kulmaan,
jotta vihollisen kuulat läpäisivät vain teltan huipun.
Pari miestä kerrallaan saa yön hetkinä olla lepäämässä.
Vihollinen pysyttelee kyllä, alallaan, mutta ei suinkaan
toimettomana Se ilmaisi olemassaolonsa räiskyvällä
kranaateilla, säestäen säätämättä käsiaseitten tulella.
Petäjikkö takanamme oli silpoutunut rörröttäväksi luu-
rankometsäksi, jossa ei ollut juuri ainuttakaan elävää
puuta.

Kohdallamme olevalle mäennyppylälle ryönryy kuu-
lovartio aina pimeän aikana. Valoisina vuorokauden ai-
koina se on vihollisen hallussa, kuutamoöinäkin siellä
kyttää tarkk'ampujat. Silloin oli oltava äärimmäisen va-
rovainen, pieninkin varomaton liike ia heti räsähtää-
siitä sain varoittavan kokemuksen. Kuuramoisena pak-
kasyönä sahasin kuopan edessä olevaan lumivalliin nä-
köaukkoa, kurkistin välillä aukosta ja samanaikaisesti
välähti pikakiväärin suuliekki ja suihku iski pään ohi
lumivalliin, jäistä lunta vain ryöpsähti naamalle, olipa
tuuria, ettei ollut rajahtavia, välähti ajatus vain.

Se kierähdys, jonka tein, tapahtui niin äkkia ja vais-
tomaisesti, etten ehtinyt ajatella yhtään. Huomasin
vain kierähtäneeni sivulle. Ihme kyllä, omalta puolen
lensi samassa muutamia tykinkranaatreja tuohon mä-
keen. Kovin vaivalloisesti ja vongahdellen ne lensivät ja
useimmat mätkähtivät suutareina maahan, mitä räikkiä
lieneekään meidän tykkimme. Sitten kurkistin varovas-
ti toisesta kohdasta, mutta tähystinpä kuinka tarkasti,
en huomaa enää äskeistä ampujaa...

Hiihtopartio Märkäjärven suunnalla

l r§";

Rivit harvenivat harvenemistaan, täydennysmiehiä
kun tuli vain muutama kerralla, useinkin keski-iän si-
vuuttaneita, tuli myöskin 17-vuotias Ohtonen, va-
paaehtoinen Kuhmon poika. He tulivat suoraan siviilis-
tä, sellaisissa varusteissa kuin olivat kotoaan lähties-
sään, ja vietiin suoraan asemiin. Jos heistä joku ensim-
mäisinä vuorokausina kaatui tai haavoittui, poistuivat
he ennestään asemissa olleille tuntemattomina. Kävi
niin, että tällainen äsken tullut haavoittui erddna iltana
jalkaan. Korpraali Mattila, alusta asti mukana ollut, ar-
veli ääneensä: "ethän sinä miespaha vain itse ampunut
jalkaasi?" Mattila siirtyi haavoittuneen kuoppaan ja seu-
raavaoa iltana sirpale iskee hdntd, jalkaan. Poronnahka-
tossu nykäistään pois ja katso, täsmälleen sama varvas
cn poissa kuin eilen haavoittuneelta. Saat uskoa tai olla
uskomatta, miten vain haluat, tämä kerrotaan vain sik-
si, että niin todella tapahtui.

Erddfir yönä tuodaan täydennysmies, työkomppa-
niasta vapaaehtoisena etulinjaan, lähempänä kuutta-
kymmentä oleva mies mustassa pitkassä päällystakissa,
saman värinen karvareuhka korville käännettynä. Tuo
entinen Muurmannin legioonalainen kävi polvilleen po-
lulle ja enin pimeys häipyy, alkoi siinä asennossa ampua
kaikkia epäilemiään kohtia, samalla äänekkäästi kiroil-
len. Alikersantti Siven oli hänelle sanonut:" Jos näet lii-
kettä tuolla edessä, älä turhia siekaile, ammu kovilla!"
Siitä kai ukko oli ärtynyt ja tahtoi ndyttdä nyt. Hän
erottui mustissa vaatteissaan niin selvästi ympäristös-
tään, että vihollinen varmasti huomaa. Turhaan häntä
varoiteraan. Kauhistuneina odotimme milloin hän kei-
kahtaa, mutta jostain käsittämättömästä syystä niin ei
käynyt, hän latasi ja laukaisi hätäilemättä, laski välillä
aseen käsistdån ja tarkasti peilistä oliko nenänpåå val-
koisena. Niin oli jahdn alkoi taas kirota hartaasti, kuin
lohilappalainen. Niin että tosimies hän oli'ja olisi var-
maan omalta kohdaltaan suorittanut sen tehtävän mitä
varten siellä oltiin , vaan viestejä hänestä lie viety taak-
se, koska pimeän tultua haettiin hänet pois, eikä sen

koommin häntä nähty. On toisenkin sortin mieskin
joukkueessa, suuripuheinen, joka tähän asti oli aina jol-
lain tekosyylla valttänyt kovat paikat. Kävi niin, että
kun hän tuli joukkueeseen, alkoi heittimien keskitys
paukkua ympärillä. Silloin tuli miehelle hätä, aseensa,

manttelinsa ja lumipukunsa hän jdttdd, alkaen kontata
taaksepäin, ulisten mennessään kuin koira. Sulava käy-
tös ja liukas kieli lienee auttaneet, kun hänet lääkärin
suosituksesta siirretään huoltoporsaaksi kauas taakse

tykkien ulottumattomiin. H1wä oli että meni, eihän
muuta kuin hermostutti toisia, arveli jäyhä Krekilo,
T.rrmiioen mies.

Paksu lumi esti tankkien liikkumisen sivustoilla, sen

sijaan maantiellä kolisevat tankit öisin. Sieltä saatiin
eraåna yksi ammutuksi liikuntakyvyttömäksi asemien

väliin. Partio lähti sitä tuhoamaan, mutta vihollinen oli
varuillaan ja yritys epäonnistui. Sitten lähti vahvempi

|artio upseerin johtamana. Tovin aikaa kuului aokaraa
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Ruotsalaiset saapuvat vaihtoon

Vihollinen
asettunut
vahvoihin
asemiin
Märkä-
järvellä
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raistelun meteliä, sitten tärähti maa ja huumaava räiäh-
dys. Miehen kokoisia teräslevyjä lensi korkealle ilmaan,
tankki tuhoutui miehineen. Raikuva huuto kaikui mei-
dän puoleltamme.

Öisin kuului, kun lentokoneen moottoreita lämmi-
tettiin lähellä olevalla Märkajärven jäällä. Vihollinen
käytti sitä lentokenttänä. Heti päivän valjertua olivat
hävittäjät päällä, ne laskeutuivat aivan puiden latvoien
tasalle ampuen vimmatusti ja heittelivät pieniä pom-
meja sekä lentolehtisiä. Me olimme aivan voimattomia
niille. Kivääreillä ampuminen oli havaittu aivan tur-
haksi. Ne saivat tehdä mielin määrin syöksyjä. Am-
muttuaan panokset loppuun, kallistivat koneensa ja
lentäjät heilauttivat kättään ärsyttääkseen yhä enem-
män. Heti toinen kone oli tulossa tuoden uuden lastin.

Helmikuun puolivälissä oli aavistuksen verran kevät-

tä. Taivas oli huikaisevan sininen ja kirkas. Joukko
pommikoneita tuli idästä korkealla lentäen, niitä kulki
jo kaikkina vuorokauden aikoina. Juuri kohdallamme
ne pudottivat pomminsa. Kun ne pudottivat pommit,
sen näki, sitten kuului vain vihlova ujellus. Vaistomai-
sesti kyyristyimme, vaikka tiesimme niitten menevän
taakse, kohta kuului huumaava ryske ja routainen maa
tärisee meidänkin allamme.

Pakkanen ei vaan hellitä hetkeksikään, se on yhtä an-
kara kuin vihollinenkin. Yöt tuntuvat pitkiltä, kun ei
ollut ajassa kohtaa, jota olisi odottanut, ei vuoroja, vaan
kaikkien oli oltava aina ketjussa, päivät tuntuivat ehkä
vielä pitemmille, kun oli maatt^va lumikuopassa eikä
voinut liikkua kuin konttaamalla. Olimme väsyneftä,
nälkäisiä, viluisia. Usein uskoi jo kestokywyn olevan ai-
van dårirajoilla, miltei lopussa. Jos olisi lämmin paik-
ka, johon oikaisisi itsensä, mikään mahti ei olisi voinut
estää vaipumasta uneen heti. Tietoisuus siitä, että nu-
kahtaminen oli sama kuin tuhoutuminen piti valveilla.
Kun ei ollut valinnaivar^a, kun on kysymys kaikesta
olemassaolosta, kestää vielä palfon.

Helmikuun 28. päivän vastaisena yönä tulee vaihto.
Ruotsalainen vapaaehtoinen osasto ottaa asemat ja mei-
dät siirretään kuulemma kokonaan toiselle rintamalle.
Sitten hiihti partaisia, likaisia, vaatteet täisinä olevia
miehiä poispäin linjasta hiljaisina ja vakavina. Oudok-
suen ia hämmästyneen näköisinä meitä olivat hyvissä
varusteissa olevat ruotsalaiset katselleet. Konekiväärin
rätinä jei yhä kauemmaksi ja tuntui pian kovin vieraalta
näin matkan päästä. Meidät valtasi jokaiselle rintamalla
olleelle, mutta nyt syrjässä olevalle tuttu tunne: kestää-
köhän rintama? Se huoli kuvastui myös sotamies Risti-
sen sanoista: "Saapa nähdä miten siellä ummikot selviä-
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TÄMÄ kirjoitus Punnuksen taisteluista Karjalan Kan-
naksella helmikuussa T940 perustuu Talvisodan aikai-
sen JR 5:n silloisen adjutantin, luutnantti Y. Kailan
selontekoon sekä omiin heti Talvisodan jälkeen kirjoit-
tamiini muistelmakuvauksiin.

Punnuskaista muodosti oman selväpiirteisen puolus-
tuslohkonsa rajoittuen molemmista sivustoistaao jdr-
veen, oikealla pitkään Muolaan Kirkkojärveen ja va-
semmalla Punnusjärveen. Lohkolle oli rakennettu kaksi
vaatimatonra puolustuslinjaa. Etummainen, noin kol-
men ja puolen kilometrin levyinen, sijaitsi pehmeäpoh-
jaisen Punnusioen varressa, ja taimmainen, pääosiltaan
kiviestein varusrettu, siitä 1-2 km etäisyydellä. Jär-
vien muodosta johtuen kertyi toiselle linjalle leveyttä
noin 6 km. Maasto oli melkoisen avointa, lievästi kum-
puilevaa kylämaastoa, jonka halki kulki uusi valta-
maantie.

Tammi-helmikuun vaihteesta alkaen havaittu vilkas
liikehdintä vihollisen alueella, sekä kiihtynyt tykistö- ja
lentotoiminta olivat selviä merkkejä lähesrymässä ole-
vasta hyökkäyksestä. Saadut vangit tiesivät kertoa vas-
tassa olevan kaksi divisioonaa hyvin koulutettuja yksi-
köitä.

Omasta puolustuksesta järvikannaksella vastasi yksi
rykmentti, JR 5, komenrajanaan everstiluutn. Aarne
Kiira. Torjuntataistelufen alkaessa rykmentti oli ryh-
mirtynyt siten, että I/JR 5, komentajana kapr.
Lummela, vastasi oikeasta, ja II/JR 5, vs. komenta-
jana kapt. Pasonen, itäisestä puoliskosra. On ctertava
huomioon, että nämä kaksi pataljoonaa vastasivat mo-
lempien linjojen miehityksestä, joten etuasemien mie-
hitys jokivarressa ei ollut varsin vahvoissa kantimissa
hyökkayksen alkaessa. Niinpä ryhmien muodostaessa
tavallaan omia tukikohtiaan, jäi niitten väliin 10G--
200 metrin levyisiä tyhjiöitä, mitkä tosin oli suunnirel-
tu kuuluvaksi kk. tulialueisiin. Rauhallisen jakson iäl-
keinen vihollisen toiminta alkoi 6.2. aamuyöllä teh-
tyyn hyökkäykseen mikä tuli nu jerrettua alktrtrnsa.
Seuraavana päivänä alkoi vihollisen tykisrö suorittaa jär--
jestelmällistä hyökkäysvalmistelua, kiihtyen se 8. 2.
lentopommitusten täydentämänä erikoisen ankaraksi.
Myöskin jalkaväki hyökkäsi päivän kuluessa molempia
pataljooniamme vastaan, päästen pureurumaan jokiuo-

MARTTI SAARENTO

maan.

).2. aamuyöllä suoritti I P. erumaasron prrhciisruksen
alueellaan, mutta panssarilevyjä apunaan käyrtänvr vi-
hollinen miehitti iltapäivän kuluessa uudelleen jokiuo-
man, päästen vasemmalla olevassa Siltarukikohdassa
piikkilankaesteelle saakka.

Raivokas tykkiruli pehmitti etupäässa taimmirisia
asemia ja huoltoalueita tämän päivän aikana. 2.lJF. 1,
johon kuuluin, suoritti iltamyöhällä ryöstöretken jo-
kiuomaan. Saimme saaliiksemme huomatravan määrän
panssarikilpiä, sekä henkensä meneträneen vihollisup-
seerin pistoolin. Ylemmän tahon tiedoruksessa sanot-
tiin, että 10.2. oli "rauhallinen". Se pitää silrä osin
paikkansa, ettei vihollinen ruona päivänä lähettänyt
hyökkäysporukoitaan liikkeelle, mutta rauhallisuus oli
runtematon käsite sinäkin päivänä, sillä 10.2. muoclos-
tui etulinja ennennäkemättömäksi kranaattien kilatoal-
r:rrksi.

Komppaniamme vaihruminen lepovuorolta ereen oli
mainitun päivän iltana, mutta meitä oli jo muutamirr
miehiä joutunut edellisenä iltana vähälukuisen ja hyök-
käysuhan alaisena olevan 3./JR5:n avuksi. Tällöin jou-
duin suurella aukealla olevaan yksinäiseen pesäkkee-
seen. Kertokoot 30 vuotta sitten tekemäni muisriinpa-
not tuon helmikuun kymmenennen päivän tunnelmisra
lähemmin:

- Tämä Suomenojan korsu, suunnilleen Punnusjo-
kilinjan keskivaiheilla, on kanssa viheliäinen asumus,
siksi että sen sijaitessa ojan varressa sinne pyrkii tule-
maan verrä lattialle. Kamiinaa ei ole, mutta miehistä
hehkuu sen verran lämpöä, että märkä lattia ei jäädy.
Unta eivät varriomiehet tässä saa muutoin kun penkki-
rähjällä istuessaan. Kovalla pakkasella jalkojen kastues-
sa, ei tämäkaan "koti" liikoja viihtyisyyksiä tarioa.

Yön olimme ylen väsyneitten naapurikomppanian
poikien kanssa vuoroin vartiossa. Tankir kayda jyrisivät
naapurin puolella koko yön.

Aamu 10.2. valkenee kauniina ralvisena pakkasaa-

muna. Pesäke on suuren aukean keskellä, useamman sa-

dan metrin päässä naapuripesäkkeistä. Juoksuhauta on
syvä luonnon rakentama oianuoma, jonka sivuihin on
ampumapaikkoia kaivettu.

Heti aamulla on vihollisen tykistötuli erittäin kiivas-
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ra. Päivän mittaan se vain yltyy. Valtavia savupatsaita
kohoaa ilmaan kaikkialla raskaitten ammusten räjähdel-
lessä yhtenäisenä ryöppynä. Koko päivän jatkuu sama

armoton pommitus, yltyäkseen illansuussa mitä hir-
muisimmaksi ryskeeksi. Hämärän tultua liekehtii ete-
läinen taivaanranta yhtäjaksoisena välähdysten sarjana,
syytäen kidastaan rautaa meikäläisten asemiin. Korsu
on heikko, sirpalesuoja vain. Istuessamme siellä vartio-
vuorojen välillä, se huojuu selvästi suomaalla, koko seu-
dun vavahdellessa yhtämittaisista räjähdyksistä.

Joku istuu nurkassa, painaa kasvot käsiinsä, odottaen
kuolemaa minä hetkenä tahansa. Hiljaa olemme kaikki,
ei tee kenenkään mieli laskea leikkia. Pieni ja avuton
tuntee ihminen olevansa kuoleman edessä, olkoonpa ol-
lut hyvinä rauhan päivinä mielestään kuinka tärkeää ta-
hansa. Moni karu Suomen mies kyyristyy näinä raskaina
öinä ja päivinä poteronsa pohjalle 

- 
ristien kätensä.

Vartiovuoron tultua menen ulos juoksuhaudan pää-
hän. Eteläinen taivaanranta on kuin tulessa. Siellä palaa
ruuti nyt kaikissa putkissa ja niitä putkia on 

- 
paljon.

Siellä on päätetty panna suomalaisrintama vihdoinkin
hajalle 

- maksoi mitä maksoi 
- 

!

Ja täällä me harvalukuisat suomalaispuolustaiat kyy-
hötämme poteroissamme vastaanottamassa ammus-sa-
detta, mikä valuu hirmuisella ryskeellä ympärillemme
pitkin Karjalan Kannaksen maisemia. Teräviä, lyhyitä
sihahduksia 

- 
ankaria räjähdyksiä 

- 
suuria mutaloh-

kareita sinkoutuu monttuun, maa huojuu 
- 

niin kiin-
ni kallaaseen kuin suinkin on painauduttava. Ei 

- 
ei

vieläkään osunut kohdalle !

Samaa hirmuista keskitystä tuntikaupalla.
1 1 . 2. alkoi vihollisen laaiin ja voimakkain hyökkäys,

ruottaen sille myös menestystä. Aamusta alkaen peh-
mitti edellisen päivän tapaan varsinkin etummaisia ase-

mia kiivas tykistötuli. Siltatukikohdassa laskettiin
yleisnopeudeksi 120 kranaattia minuutissa, josta se

ajoittain vieläkin kiihtyi. Siltatukikohta menetti rik-
kiammuttuina kaksi konekivääriä ja näiden mukana
tärkeimmän osan tuliverkkoaan. Meikäläisten torjunta-
tuli sai aikaan suuria tappioita vihollisen hyökkäysaal-
loissa, mutta mistään piittaamattomasti työntäen uusia
hyökkäyspo rtaitaan eteenpäin onnistui venäläisten saada

haltuunsa kaksi tukikohdan oikeanpuoleista tuhottua
pesäkettä. Samoin valtatien itäpuolella päsivät sen tu-
livoimaiset taisteluryhmät pureutumaan kahteen etum-
maiseen pesäkkeeseen.

Oikealla I P:n lohkolla ryhmittyi vihollinen hyök-
käykseen ennen keskipäivää. Etulinjamiehityksessä oli
tällöin oikealla siivellä 2.llR 5, josta siitäkin vanhan
tavan mukaan vain kaksi ja puoli joukkuetta miehittä-
mässä noin kilometrin levyistä jokilinjaa.

Venäläisten ankan hytikkayskärki kohdistui täällä
joukkueemme oikeata sivustaa vastaan. Puhelinjohtojen
ollessa pieninä pätkinä, sekä tietysti ammusten niuk-
Punnuksen kannas



kuudestakin johtuen, oma tykistöapu oli täysin olema-
tonta. Kun lisäksi kohteessa toimineet pari konekivää-
riä tulivat pian rankkien toimesta vaiennetuiksi, oli
puolustus näinollen parin pikakiväärin ja kivääriryh-
mien vaarassa.

Yhdeksän hyökkäysvaunun rukema suurhyökkäys
näin heikkoon iäänyt harvaan puolustukseen ei jäänut
tuloksettomaksi.

Huolimatta tankkien ja piiskatykkien vihaisista si-
valluksista, mitkä rikkoivar heikkoja varusruksia, suo-
rittivat puolustajat kiivastahtista ampumista koko päi-
vän, sillä maaleista ei rosiaankaan ollut puutetta. Niitä
oli edessä oleva aukea täynnään, hyökkäysvaunujen ja
panssarilevyjen turvin sinnikkääsri ereenpäin pyrkiviä
venäläisiä. Vaienneiden, liikkumatromien myttyjen
mådrd etumaastossa lisääntyi tunti tunnilta. Pakkanen
ei tullut mieleenkään, sillä jännitys piti lämpöisyydestä
huolen.

Suurinta tuhoa vihollisen massalle aikaansai jouk-
kueemme kolmannen ryhmän pikakivääri. Ryhmän
johtaja, Arvo Sorsa osoirti erikoisen tarmokasra taiste-
lutahtoa, kunnes sormi liipaisimelle kukistuneena, rrr-
hea alikersantti sai kuolettavan osuman päähänsä. 

-Päivän laskettua oli vihollinen ylivoimansa turvin pääs-
syt tunkeutumaan joukkueemme asemiin.

Rintaman murtuminen kahdessa kohtaa rykmentin
etumaisessa puolustuslin jassa oli siis tosiasia illalla
Ev Aarne Kiira

Vihollisen käyttämä panssarikilpi ' '

11.2. Koska tilanne oli kaikissa kohdin kriittinen, eikä
reservijoukkoja ollur käytettävissä, määrattrin ylem-
mältä taholta jokilinja tyhjennettäväksi seuraavana yönä
ja raimmainen, kiviestein varustettu linja uudeksi vas-
taanottoasemaksi. Tosin ilrayön kuluessa suoritettiin
heikoin voimin ja raskain tappioin menetettyjen aluei-
den takaisin saamiseksi vastaiskuja, mutta tuloksetta.
Mekin suoritimme joukkueen voimin hyökkäyksen,
jolloin mm. kaksi mukana ollutta upseeria, toinen kaa-
tuneena ja toinen vakavasti haavoittuneena joutuivat

pois leikistä. Vihollis-sotilaat olivat osoittaneet kaikissa
käydyissä taisteluissa suorastaan kuolemaa halveksivaa
taistelutapaa.

Taemman linjan puolustukseen järjestyttäessä suorit-
ri rykmentti muutoksia ryhmityksessään, pitenihän
puolustuslinjakin idän suuntaan noin 2 km Punnusjär-
ven kaventuessa pohjoisosastaan kapeaan Paskalahteen.
Välillä reservinä ollut, alkuaan Sippolan ja Valkealan
miehistä koottu III/JR 5, komentajanaan kapt. Siito-
nen, siirrettiin kokonaisuudessaan etulinjaan ja sille
määrättiin keskeltä I ll2 km levyinen lohkonsa.

I/JR 5:n Kymin, Vehkalahden ja Virolahden komp-
paniat vastasivat edelleen oikeasra siivestä, Peikolan
kyläaukean puolustuksesta, ja vasemmalle Punnuksen
kylän suunnulle tuli Anjalan, Iitin ja Jaalan miehistä
kokoonpantu II/JR 5. Reserviksi paikalle siirtyi naa-
purirykmentin komppania, 9./JR 6.

Seuraavana päivänä nähtiin vihollisrivistöjen ujuttau-
tuvan "luovutetulle alueelle" panssarivaunuineen. Venä-
läisen tykistön pehmitys etulinjaan sekä takamaastoon
jatkui edelleen herkeämättä. Tykistötulesta johtuneet
meikäläisten tappiot eivät kuitenkaan kohonneet mi-
tenkään suuriksi. Kun miehiä on ylen harvassa, niin
osumia rulee vastaavasti vähän 

- se siinä on ainoana
hyvänä puolena.

13.2. vihollisen hyökkäykset uusia asemiamme vas-
taan lähtivät käyntiin suurin voimin. Sen iskujoukko

Etulinjan piikkilankaestettä

pääsi keskilohkolla murtautumaan Pekkolaismäen talo-
raunioiden luona oleviin asemiin. Jatkuvasti lisävoimia
itselleen syöttävä vihollinen ei ollut nujerrettavissa.

Reservistä etulinjaan siirretty 9./JR 6 teki illalla
14.2. vaxaiskun tyhjentäen taloraunioitten vaaraa uh-
kaavat pesäkkeet, mutta lyötiin takaisin. Toisen patal-
joonan kaistalla venäläiset saivat niinikään huomattavan
menesryksen, vallattuaan kylätien ja valtatien risteyk-
sessä olevan tärkeän Koulutukikohdan, sekä 400 m
idempänä olevan Puskatukikohdan.
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Vielä samana iltana II pataljoonan taemmista asemis-
ta kerätty osasto, ripeästi toimien, suoritti iittiläisen
vänrikin Olavi Yrjölän johdolla voittoon päättyneen,
uljaan vastaiskun ja miehitti uudelleen rikkiammutut
tukikohdat.

Myöskin Peikolan kylän kaakkoispuolella pääsi vi-
hollinen illan suussa etulinjan läpi, mutta joutui vetäy-
tymään takaisin, meikäläisten saatua vahvistusta Seppä-
län tukikohtaan.

Joukkueemme kärsiessä ensimmäisten vuorokausien
taisteluissa huomattavia menetyksiä, saimme olla sen
jälkeen vuorokauden takamaaston leirialueella tarkoi-
tuksella levätä. Korsujen puuttuessa ja telttamajoituk-
sen ollessa kysymyksessä, piti puna-armeijan tykisrö
sielläkin huolen siitä, ettei lepo tullut kysymykseen.
Suurin osa aiasta meni suojapoteroiden kaivamiseen jäi-
seen maahan ja niissä kyyhöttämiseen.

Seppälän tukikohdan vahvistuksena oli pieni tuki-
kohta, jossa joukkueemme, siis 2./JR 5:n toinen jouk-
kue, varmisti 14.2. Tältä päivältä on muistelmissani
seuraavanlaista tekstiä:

- 
Päivä on kirkas, oikea paarmojen keli, eikä niistä

puutetta olekaan. Parvi toisensa jälkeen alhaalla liitäviä
pommareita kiitää ylitse. Pudottavat tässäkin lähetty-
villä muniaan. Hävittäjät kiertävät ia kaartavat. Monia
kymmeniä koneita näkyy yht'aikaa. Ei hetkeäkään, ettei
yhtään konetta näkyisi taivaan kannen alla. Ja ne ovar
vieraita 

- 
vain vieraita 

- 
pi51[5 pienen Suomen ko-

neita riittäisi.
Raskaita tykin ammuksia putoilee ylt'ympäriinsä ja

suorasuuntaustykit ampuvat suoraa tultaan. Näkyy sel-
västi kun metsänreunassa suuliekit välähtelevät, ehtii
kyyristyä montun pohjalle ennenkuin ammus on maa-
lissaan. Vieressä on jostakin syystä säilynyt rakennus
palamatta. Siihen kohdistaa piiskatykki raivokkaan tu-
lituksen. Laudanpätkät sinkoilevat etäälle ja hetkessä
rakennus on maan tasalla. Edessämme Seppälän tuki-
kohdassa ovat kuumat paikat, sen on vihollinen valin-
nut seuraavaksi läpimurtokohteekseen, siellä tapellaan
raivoisasti. Pesäkkeemme on sen verran korkeahkolla
paikalla, että siitä on esteetön näköala yli raunioituneen
kyläaukean. Sen takana näkyy metsänreuna. Lumipu-
kuisia vihollismiehiä valkoisissaan aivan kuhisee siellä
ja akaa näyttää tulevan yhä lisää. Yhtenä miesmerenä
on metsänseutu. Rauhassa saavat keskittyä, ei lennä
suomalaista kranaattia sanortavasrikaan. Kylläpä riittäi-
si meidän tykistölle maaleja, mutta kun ei 

- 
niin ei.

Oikein mieltä kaivertaa. Sen si jaan harvalukuisten
miesten 

- 
konepistoolein 

- 
kiväärein 

- 
konekivää-

rein, heidän on puolustettava. Halu 
- 

elää vapaassa

maassa, on pienuuden vainiolta kasvattanut yhteenkuu-
luvaisuuden hengen yli entisten puoluerajojen, kestä-
mään ylivoimaisiakin rasituksia tässä epätasaisessa

kamppailussa.

Haavoittuneita tulee. Kaatuneita tulee. Joukkojen
vaihroon ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia. Syömi-
nen on sivuseikka, mukkumisesta ei puhertakaan. Ka-
rua on erulinjan miesten elämä silloin kun taistelu käy.
Se on elämää kuoleman varjoien maassa

11.2. oli puolustus tähän mennessä kärsinyt viholli-
sen armottomassa painostuksessa niin pahofa menetyk-
siä, että divisioonan roimesta oli pakko haalia lisävoi -

mia nääntyneen rykmentin avuksi. Jo vähää aiemmin
paikalle reserviksi ohiattu IIIJF. 26 siirrettiin päivän
kuluessa taisteluosaan keskilohkolle. Vasemmalra, Pa-

surin lohkolta siirtyi keskellä päivää laaiofen aukeitten
kenttien yli 5./JR 6, asettuen toisen patalioonan loh-
kolle. Ja vielä saapui alueelle nopealiikkeinen, luut-
nantti Liponkosken johtama 2.Sissikomppania. Huoli-
matta kaikista näistä vahvistuksista ja suoritetuista vas-

taiskutoimenpiteistä, sai vihollinen massansa turvin ja

ennenkaikkea tuliylivoimallaan 15.2. kuluessa läpi-
murron tähän taimmaiseenkin puolustuslin jaan kaikissa
päähyökkäyskohteissaan, nimittäin oikealla Seppälän

tukikohdassa, keskellä Karhulan rauniotukikohdassa,
sekä vaarallisimman murtuman valtatien suunnassa va-

semmalla siivellä. Kaikissa näissä meikäläiset tekivär
sankarillista vastarintaa, suurin uhrauksin.

Meidän joukkueemme siirrettiin aamuvarhaisella
15.2. kannaksen äärimmäisessä laidassa oikealla olevaan

Juhola-nimiseen tukikohtaan. Sen edustalla 150 metrin
etäisyydellä häärinyt vihollinen ei päivän kuluessa pyr-
kinyt eteenpäin, joten oli tilaisuus kohdistaa huomiota
ympärilleenkin. Päivän näkymiä valottakoon iälleen
kerromus:

- 
Edessämme olevalla talorauniolla näyttää olevirn

kiirettä. Laittavat ampumapesäkkeirä tuliaseilleen.
Niitä paukuttelemme. Vihollisen hyökätessä koko pai-
nollaan Seppälän tukikohtaa vastaan, saa tämä Juhola
olla verrattain rauhassa. Vain kivääritulta ia piiskatyk-
kien sivalluksia. Meidänkin koneruliaseemme rulittavat
sivusrasra Seppälää vastaan hyc;kkaavia venäläisiä. Siellä
kaaruu paljon aroien poikia, palion myös suomalaisia.
Monen rutun Vehkalahden pojan nimen ylle saadaan

piirtää risti juuri Seppälän kohdalla. Tuntuu aivan sille
kun kuoleman viikatemies kävisi kaatamassa parhaat
joukosta.

Vihollisen patterit ampuvat edelleen kiivaasti. Jo
viikon päivät niitten miehistöllä on ollut täystyöllisyys.
Nyt lentävät kaikki raskaammat ammukset ylitse. Eivät
uskalla ampua näin lähelle vaarantamaan omia joukko-

iaan. Lakkaamaton ammusten virta ja niitten tuhoa
edeltävä ulina jatkuu pään päällä. Se on jatkunut !o
monra vuorokaurta yhteen menoon. Sodan pauhu on
korvia särkcvä, yhtä jylinää, räikinää, lenrokoneitren
strrinaa. Kiväärin laukaukset, mitkä rauhallisella amPu-
maradalla aiheuttavat kimeän paukahduksen, ovat tur-
hia, mitättömän pieniä napsahduksia. Mutta, tähänkin
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tottull 
- 

on pakko tottua.
Montusta on hyvä näköala yli 700 metriä leveän

Kirkkoiärven. Ampumisen lomassa on syrjäsilmällä ti-
l:risuus seurata menoa järven toisellakin puolen, jossa

JR 4 kavi jo joukukuussa ankaria vastarintataistelujaan.
Sielläkin riehuu taistelu, on riehunut koko päivän.

Muolaan kirkkomäki, jota koko talven on jauhettu kra-
naattisateella, näyttäå olevan autio, alaston kumpu. Sa-
moin viereinen, järven rannan entinen kaunis hautaus-
maa. Lunta ei näy 

- 
talvesta huolimatta. Vain tum-

mahkoa, murskattua maan, raudan ja lumen sekoitusta.
Liekinsyöksijäkin näkyy siellä tultaan suihkuttamassa.

Aurinko laskee puitten latvoien taakse ia päivä ru-
peaa painumaan iltaan. Vasemmalta puoleltamme kuu-
luu edelleen kovaa pauketta, sekä venäläiskuoron "uraa

- uraa" huutoa. Illan hämärtyessä rupeaa viuhumaan
luoteja selkämme takaa. Venäläiset ryntäävät jo sieltä
käsin saatuaan läpimurron aikaan. Edessä on vihollisia,
on oikealla järven takana, on vasemmalla ia nyt niitä on
jo takanakin. Kohta antaa tukikohdan päällikkö, vän-
rikki Ryöti, irrorrautumiskäskyn. Järven jää takaoi-
kealla on vielä vapaa. Siitä on meidän pelastauduttava
hämärän turvin. Helpotuksen huokaus pääsee monelta
pojalta vapautuessaan pussista, pussista ionka suuta
köytetään jo kiinni.

Saavumme komentokorsulle, jossa hienoluonteinen
päällikkömme kapteeni Sven Gahnström ilmaisee hyvän
olon tunteensa tulemisemme johdosta, koska pelkäsi
meidän lääneen saarroksiin. Parast'aikaa täällä poltetaan
päällikön korsua. Miehiä on tulen ympärillä lämmitte-
lemässä - väsyneitä, taisteluien uuvuttamia nuoria
miehiä. Eivät paljoakaan puhele. Kuolema silmien
edessä vuorokausi vuorokauden perästä, on painanut
miehet hiljaisiksi. Voimatkin ovat lopuillaan. Eivät vä-
litä suojautua enää kranaateilta alkavat olla lop-
puun ajettuja. Ravintotilannekin on ollut heikko, jat-
kuvasta taisteluasemissa olosta johtuen ja taukoamatto-
man kranaattimyrskyn tehdessä huoltomiestenkin työn
äärettömän vaikeaksi. Henkisesti sekä ruumiillisesti
ovat miehet ylen rasittuneita. Siitä huolimatta he teke-
r'ät taistelutehtävänsä nurkumatta 

- 
ihmeteltävällä

sitkeydellä ja uhrivalmiilla mielellä.
Yön 15-16.2. aikana saapui kummankin sirven

raakse yksikkö Kev.Os. 8:sta, Nurmon eskadroonasta.
Mainittakoon, että tämä yksikkö, samoin kuin aikai-
semmin apuun tullut llllF.26, olivat III AK:n joukko-
ja, sillä omalla armeijakunnalla ei ollut enää reservejä
kä1'tertär,issä. Lisäksi rykmentin viimeinen reservi, esi-
kuntakomppanian toimitusmiehet ja pioneerit miehit-
rivär taempia asemia Peikolan suunnalla.

Punnuksen viimeisenä taistelupäiväoä 16.2. jatkui
vihollisen kova painostus sekä oikealla ertä vasemmalla.
Punnuksen länsipuolisilla aukeilla se tunkeutui poh-
joisra kohti. Vahva hyökkäysosasto eteni niinikään le-

veän jään ylitse hyökäten useammassa kohdassa Pun-
nrrksen kylään.

Ensimmäisen patalioonan lohkolla omat heikot tais-
teluyksiköt kamppailivat Peikolan kylän pohioispuoli-
sessa metsänreunassa. Minkaänlaisia asemia ei täällä
enää ollut, lumihankeen ja kivien taakse miehet kyyris-
tyivät puolustamaan, konekiväärien suihkujen leikates-
sa vihaisesti ja suorasuuntausammusten pyyhkiessä ym-
pärillä. Komppaniamme vetääntyessä ns. komentokor.
sun metsiköstä, tuli siihen heti sen perästä erittäin rai-
voisa kranaattikeskitys.

16.2. kuluessa tullut käsky, koko toisen divisioonan
siirtymisestä taemmalle Salmenkaitalinjalle, keskeytti
Punnuksen noin viikon päivät kestäneet ankarat taiste-
lut. Hyökkdäjän, noin viisinkertainen miesylivoima oli
koko ajan taistellut tappioistaan mitään piittaamatta,
erittäin sinnikkäästi ja läpimurtoihin pyrkien. Heidän
suurin voimansa piili kuitenkin siinä hirvittävässä ty-
kistötulessa, johon meikäläisillä ei ollut vastalääkettä
alkuunkaan.

Urheasti kamppailivat myös puolustajat ylivoimaa
vastaan, jatkuvan kranaatti- ja luotisateen alla. Vaati-
mattomina, vähäpuheisina sankareina he uurastivat yöt
ja päivåt, ilman vaihtoa, ilman lepoa. Ampuivat, heit-
telivät käsikranaatteja, tekivät vastaiskuja, auttoivat
kuolevia tovereitaan 

- 
vailla ruokaa 

- 
vailla nukku-

mista. Perääntyivät vasta, kun mitään muuta mahdolli-
suutta ei ollut.

Ne olivat unettomia vuorokausia

puolustusasemissaEtulinjan miehiä
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Muolaan kirkkomäki pommitettuna .\ A'lt t.t

Samanlaista oli läpeensä Kannaksen rintamalla näinä
aikoina. Eivät ainoastaan etulinjojen taistelijoiden sil-
mät punoittaneer valvomisesta, vaan kaikkien, eikä var-
masti vähiten vastuussa olevien komentajien.

Tämän kapean järvikannaksen raisteluissa kärsi vi-
hollinen tuhansiin nousevan miesmenetyksen.

Omatkin tappiot olivat raskaar. JR 5 menetti yli 200
miestä kaatuneina ja nelisensataa haavottuneina. Lisänä
ovat vielä, kahden pataljoonan suuruisten apujoukko-
jen, sekä tykistön rappiot.

Vaikkakin monet tällaiset vähemmän nimekkäät
Kannaksen rintaman taistelut ovar laaiemmassa tietou-
dessa jääneet kokonaan Summan ja Taipaleen kuuluis-
ten nimien varjoon, niin kallis uhri niissäkin on Isän-
maan eteen annettu.

Lopuksi vielä ote vuonna 1940 kirjoitetusta tekstistä,
koskien se vetääntymisvaihetta taistelualueelta:

- 
Liikkuu tieto, että pääsemme vihdoinkin taakse-

päin lepäämään. Uusia miehiä ilmestyykin paikalle.
Lääkinrämiehet ovat saaneer raataa kovasti toimittaes-
saan haavoittuneita ja ruumiita suojaan. Tänäänkin
niitä on tullut melkoisesti. Tuossakin makaa rutru mies
tien ohessa selällään, tuijottaen lasimaisilla vainajan
silmillään avaruuteen. Jalat ovat jääneet levälleen ruu-
miin jäädyttyä kovassa pakkasessa. Suuri osa sankari-
vainajista on jäänyt taistelukentälle. Muutamat ovat
hävinneer kokonaan täysosumasta.
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Sinne jää kylä, tai pikemminkin enää nurin käännet-
ty aukea. Kuoppa kuopassa kiinni, sirpaleira pellot
tdynnd. Yksinäinen savupiippu törröttää siellä täällä 

-entisessä kauniissa järvenrantakylässä 
- 

jossa asukkaat,
muolaalaiset ovat vuosikymmenet kotejaan rakentaneet
ja hoitaneet.

Kylän laidassa olevat metsät ovat perin silvottuja ei
yhtään eheää puuta.

Sinne jäävät myös ne vaarimarromat asemat, joissa jo
kolmatta kuukautta palelimme kumisaappaissamme
neljänkymmenenkin asteen pakkasessa. Eipä ollut useas-
sa etulinjan korsupahasessa edes minkäänlaista kamii-
naa. Nokinen lyhry ja vierustoverin kylki, siinä ainoat
"keskuslämmittimet".

Yön selkään lähtee pataljoona, runneltu pataljoona,
marssille. Päämäärästä ei meillä rivimiehillä ole tietoa.
Väsyneitä ovat miehet, lopen uupuneita. Vain tietoi-
suus lepäämään pääsemisestä kannustaa yrittämåan va-
littamatta eteenpäin. Viikon yhtämittainen valvominen
ja hermojännitys on iskenyt leimansa miesten partaisiin
naamoihin. Tauon aikana mieher israhtaessaan suksien
tai kypärän päälle tien oheen, nukahtavat heri. Liik-
keellelähtö ja vilu herättävät sitten nopeasti. Saavumme
yön aikana eräälle parakkialueelle, jossa on hetken le-
vähdys. Heti pitkäkseen rojahdettuaan, vaikka kuinka
epämukavaan asentoon, vaipuu jokainen mies sikeään
uneen. Hyvdä tekee pienikin lepo. Aamulla 17.2. saa-

vumme tutuille maisemille, Salmenkaitalinjalle, jossa

syksyllä teimme varustelutöitä.
Miten kaunista onkaan luonto täällä rauhallisella seu-

dulla auringon noustua. Sieltä mistä lähdimme oli ai-
noastaan likaista lunta, tummaa runneltua maanpintaa,
rikotruja puita, hävitystä ja kuolemaa. Täällä hohravat,
säteilevär hanget häikäisevät ruudin ja valvomisen su-
mentamia silmiä. On niin ehedä ja puhdasta, ettei raas-

kisi heittäytyä lumelle istumaankaan ja lepäämään, li-
kaantuisi nokisista varusteista valkoinen lumi. Parin
päivän kuluttua on toista. Silloin riehuu tuho, sodan
julma peikko täälläkin, rintaman siirryttyä uusille puo-
lustuslinjoille. Vuotaa verta. Rauhaa rakastavan suoma-
laisenkin miehen verta. Epätoivokin pyrkii valtaamaan
mielen hetkiseksi, hukassa olemme vielä kaikki, me
suomalaiset. Kunnes kirkastuu tuo marraskuun 30:n
päivän lause' - Oikeus on puolellammet 

- 
taistelum-

me ollessa rehellistä puolustustaistelua eivät Suomen
päivät voi olla vielä lopussa, nähköön ne sitten kuka ta-
hansa _ _.

Näin ajattelee moni tulipätsistä palaava, taisteluissa
karaistunut mies, hiihtäessään ensimmäistä kertaa kah-
teen ja puoleen kuukauteen pois etulinjasta.

Katseessa on kovaa, sodan painamaa kovuutta. Kas-
vor ovat laihtuneet, likaiset ja pitkän parran peittämät.
Lumipuku miltei mustana, repaleisena yllä, kun hän
ryysyisenä vaeltaa, kohti uusia taisteluitaan. Loppuun
uupuneena ja kuitenkin vahvana. tr
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lllJR l9:n asemat
Terenft ilä-Mustaoia linjalla

OLI helmikuun 17., tavanomainen talvisodan pakkas-
päivä - )6" Taipateenjoella. Lagerlöfin pataljoonan 7.
komppania loikoili korsuissaan iuuri lepovuorolle pääs-
seenä. Väsymys painoi jokaista. Meiltä alkuperäisiltä
jermuilta olivat jo lomatoiveet huvenneer, meisrä tun-
tui ettemme ikinä pääse Taipaleesta, muuten kuin "ta-
katyvisinä" tai sodan joskus loppuessa.

Illansuussa ilmestyi joukkueeni korsuun nuori vän-
rikki ruoden ennakkotiedon, että pataljoonamme pääsi-
si illan pimetessä hiihtelemään kauas linjoilta oikein
kunnolla lepäämään. Larupartio oli jo läheretty aukaise-
maan latua meirä varren. "Töpinä" oli myöskin lähtenyt
uutta sijoituspaikkaansa kohden.

Ilta kului eikä irtautumiskäskyä kuulunur. Jarkuvaa
odottamista. Vihdoin tuli sama vänrikki ja antoi kuu-
Iua: "Asiat ovat nyt niin ikävästi, että Terenttilän ja

Mustaojan asemat ovat miehitystä vailla ja 7. komppa-
nia, siis meidän, miehittää Mustaojan asemat viimeis-
tään klo 23.0O mennessä. Henkilökohtainen aseisrus, ei
muuta, sillä aamulla tulee vaihto." Se tehosi. Jokainen
"vanha" alkoi pukea lämmintä ylleen, sillä pakkanen oli
yhä kiristymässä. Allekirjoirtanur pakkasi leipälauk-
kuunsa "vanikkaa" niin pallon kuin mahtui ja koko so-
kerivarastonsa.

Niin alkoivat aaveet liikkua kohti Mustanojan ase-

mia. Tuntui uskomartomalta, että asemar olisivat vailla
miehitystä. Todeksi se kuitenkin pian osoittautui. Lä-
hestyimme varovasti rotkon suulla olevia asemia. Venä-
läisten silloin tällöin ampumar valoraketit pysäyttivät
välillä kulkumme. Heti kun raketit sammuivat, ete-
nimme taas ionossa Terenttilän suolla olevaa ojaa pit-
kin.

Ihmeitten ihme. Omar asemar aivan ryhjät. Nährä-
västi vihollinenkaan ei tiedustellut sinä iltana. Olisi
saanut kaiken aivan lahjaksi, jos olisi arvannut "kurkis-
taa".

Uuder tulokkaat, jotka jostain tuntemattomasta
syysrä olivat fäträneet asemansa, olivat ainakin hyvin
varustertuja, sillä jokaisen pesäkkeen penkkaan oli la-
dottu täysin kunnossaolevia varsikäsikranaatteja, useista
oli ruuvattu kansikin auki valmiiksi.

Olin joukkueen varajohtajana erittäin hyvilläni siitä,
ertä joukkueeseemme saatiin pitkästä aikaa innokas
nuori vänrikki ja hänen mukanaan kaksi nuorta va-
paaehtoista. Komppanian päällikkö, ltn. Toivonen
määräsi joukkueemme Mustaojan ja Terenttilän rinteen
välillä oleviin asemiin. 9. komppania, ioka miehitti Te-
renttilän asemat sai joukkueestamme alik. Paanasen

pk.ryhmän vahvistukseksi. 8. komppania oli sijoittu-
nut yhdeksännestä vasemmalle Vilakkalaan menevän
maantien toiselle puolen. Joukkueemme lohkolle saim-
me vahvistukseksi kk-puolijoukkueen kers. Pajusen
johdolla.

Yö kului täydellisen hiljaisuuden ja odottavan iänni-
tyksen vallitessa. Kokemuksesta tiesimme, että Taipa-
leessa on hiljaista vain suurten tapahtumien aattona. Ei-
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vät laulaneet venäläisten "päivystävät" konekiväärit-
kään, kuten tavallisesti iltaöisin eikä kranun kranua
tippunut sinä yönä maisemiin.

18. päivän aamuna noin klo viiden maissa repesi...
Taivas loimusi punaisena laajal.ti vihollisen puolella ja
samassa alkoi huumaava rd,jåhdysren pauhu. Väsymys
oli pois pyyhkäisty, nuo keskisuomalaiset "tervaskan-
not" millä nimityksellä naapuri kaiutrimissaan suvairsi
meitä kunnioittaa, alkoivat eläd ja toimia.

Tuo puolitoisra vuorokautra yhtämitraisesri kestänyt
venäläisten rynnistys oli sellainen sanoin kuvaamaron
"näytelmä" etrei sitä voi koskaan unohraa. Terenrtilän
rinne menetti kahden tunnin kuluessa valkoisen vaip-
pansa muutruen musraksi, möyhenneryksi perunapel-
loksi. Puusto olikin jo täysin tuhoutunur aikaisemmissa
taisteluissa.

Koska vihollisen painosrus sillä kertaa kohdistui
pääasiassa 9.K:n asemiin, jouduimme antamaan heille
sivusratukea n. 300-600 metrin päässä olevisra ase-
mistamme. Tykistökeskityksen suojaamina alkoi rin-
teelle tulvia vihollisia loputromana rummana massana.

Joukosta erotrui myös täysin valkoisia "jäniksiä". Jouk-
kueessamme oli muuramia tarkka-ampujia "ukkopek-
koineen" ja he olivat tehneet oikeaan osuneer päätelmär
valkopukuisista vihollisisra ortaen heidät ensimmäisiksi
"jyvälle". Kun he kiirertä pitäen olivat saaneet nuo lu-
mipuvuissa etenevät (nuoret upseerit) ja valkoturkkiset
(ylemmät upseerit) poimittua toimintakyvyttömiksi,
näytti tumman massan kesken syntyvän hämmennysrä
ja eteneminen rinreellä hidasrui.

Samaan aikaan oman komppanian pääosa, joka puo-
Iusti Mustaojan rotkon suun ja Terenrrilän suon välissä
olevaa metsikköä, sai rauraa runsaasti. Heti aamun vaa-
letessa ilmaqnrui 9 koneen pommiuslaivue melko ma-
talalla lentäen kohdallemme. Kirkasta taivasra vasren
näkyi selväsri, kun he irrortivat pomminsa. Samassa
kuului metsiköstä valtava pauhu pommien räjähtäessä
ja möyhentäessä maara ja rouhiessa puustoa. Omar mie-
hemme olivat suojauruneina suon ja metsän välisessä
ojassa ja säästyivät sillä kertaa.

Mutta omat tervaskantommekin kokivat karvaita
menetyksiä. Mm. nuori vänrikkimme oli saanut osu-
man käsivarreensa ja poistuessaan sidontapaikalle toi-
votti meille parempaa onnea. Ja hyvää onnea rosiaan
tarvirtiinkin, sillä varamiehenä kun olin, minun oli
täyteträvä hänen paikkansa. Riensin tutusrumaan tilan-
teeseen toisissa poteroissa. Menryäni korpr Paarelaisen
pesäkkeeseen, tapasin hänet paahramassa vimmatusri
pikakiväärillään. Katsoin kohderta enkä ensin havain-
nut muuta kuin ruumiskasan. Kysyinkin miksi haas-
kaat ammuksia vainajiin? Paatelainen selittämään:
'Yrittävät kulfertaa tuota konekivääriä Terenttilään ia
olen ampunut kuljerusra hoitaneet miehet, murra aina
tulee tilalle uudet miehet ja minä kun olen ottanur teh-
täväkseni estää sen kuljetuksen 

- 
siirähän se kasa" 

-ja siihen se konekivääri lopulta jäi.
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Saman iltapäivän kuluessa joutui Metsikktiä puolus-
tava 7 . komppania suorittamaan vastaiskun, joka onnis-
tui. Terenttilän rinteesrä noin kolmas osa jäi venäläisten
hallintaan.

Seuraava yö oli ikävä, sillä "Töpinä" oli siirtynyt
edellisenä iltana taakse ja lämmin ruoka jäi niinollen
saamatta. Onneksi leipälaukussani oli vanikkaa ja soke-
ria. Niinpä tarioilinkin nuorimmaisille iltaeinerrä, kun
heillä ei ollur minkäänlaista evästä mukanaan. Pakka-
nen tunkeutui luihin ja ytimiin. Milloinkahan olimme
viimeksi nukkuneet? Kunnon sauhuista lienee ikui-
SUUS?

Alakuloista mielialamme ei suinkaan kohenranut Te-
renttilän rinteeltä kuuluvat, aina yöhön saakka jatku-
neet vihollisen haavoittuneiden sydäntäsärkevät valitus-
huudot. Muisran rukoilleeni silloin, että hyOkkaajan
lääkintämiehet pystyisivät toimimaan tehokkaammin.
Ehkä rukoilin turhaan. 

- 
Paukkuva pakkanen varmaan

armahti monia kärsiviä sinä yönä vaientaen näiden tus-
kanhuudot iäksi.

Vihollisen toiminta oli hiljentynyt yön ajaksi. Olim-

Mustao.jan
yhteys-
hauta

me lopen uupuneita, joten moni "vanha" rorkahtikin
aamuyöstä poterossaan. Täydennysmiehet, joisra osa oli
virkeitä poikia, huolehtivar siitä, etrei mirään ylläryksiä
päässyt tapahtumaan.

Heti aamuhämärässä alkoi taas tapahtua. Terenttilän
rinnerrä jauhoi vihollisen tykistö yhtä perusteellisesti
kuin edellisenä päivänä. Tulen siirryttyä ylemmäksi al-
koi valtavat rivistöt edetä kohti takimmaisia asemiam-
me hiekkakuopilla. Sain ammutuksi jälleen muutamia
valkoturkkisia.

Nousipa sitten isonpuoleinen "turkkiherra" rinteen
puolivälissä olevan korsun karolle käsillään huitoen ja

sai massat liikkeelle. Otin nopeasri hänet jyvälle
vioin matkan n. 500 m 

- 
osui varmasti reiteen, koska

putosi istualleen. Samassa riensi kaksi lääkinrämiesrä



M iehittämätön konekivääriasema

Kaksi Terenttiän tukikohta 5:n upseeria

auttamaan häntä. Korjasin hieman tähtäintä, sain täys-
osuman 

- 
ja yksi upseeri oli poissa pelistä.

Tilanne näytti uhkaavalta. Jos 9.K:n viimeiset ase-

mat hiekkakuopalla menetetään, olisi läpimurto selviö.

Juoksin Metsikkclä kohri ja hihkaisin kers Mikko Tiivo-
sen luokseni näyttääkseni hänelle toimettoman kk:n.
Mikko kävi kahvoista kiinni ;a minä piipusta. Nosrim-
me kk:n takapakalle, suunra Terentrilän rinteelle. Het-
kessä oli ammusvyö kiinnitetty. Mikko painoi ensim-
mäisen sarjan 

- 
meni lyhyeksi 

- 
n651i hieman. Vihol-

lista kaatui kuin heinää. Kaksi vyötä vain kerkisi Mikko
painaa menemään, kun kk-miehet sanoivat myös osaa-

vansa sillä ampua. Luovutimme mielihyvin ammatti-
miehille aseensa, jotka sitten pistivätkin "vanjat" mata-
laksi. Mikko juoksi joukkueensa luo, minä katsomaan
pk-miehen touhuja.

Komppanian päällikön läherti Hoskari tuli luokseni
sanoen: "Kokoa joukkueesi nopeasti, jätä yksi mies var-
tioimaan asemia. 7. komppania suorittaa vastaiskun
Metsikköön, nyt on iokainen ukko tarpeen". Korpr
Paatelainen jäi vartioimaan asemiamme. Sain komppa-
nian päällikölrä tarkemmar ohjeet yllätyshyökkäysrä
varten. Minulla oli 10 miestä, murra meillä oli sopimus
markkeerata komppaniaa ai pataljoonaa vihollisen hä-
määmiseksi. Kiersimme ryömimälla pirkin suon laitaa
Metsikön takaosaan. Sovittuna hetkenä heirimme varsi-
käsikranaarteja kohti Mersikkoa. Niiden räjähdettyä
karjaisin koko keuhkojeni voimalla: "Pataljoona ereen-
päinl Mars, mars!" Jokainen muurteli ääniasteikkoaan
kykyjensä mukaan ja "moniääninen", hirmuinen Hak-
kaa päälle kaikui metsikössä rynnätessämme eteenpäin
piräen samalla päin vihollista hyOkkaavän komppanian
pääosan tilanteen tasalla, etteivär ampuneer meirä.
Niinpä huusinkin niin perusteellisesti, että lopuksi
tuuperruin maahan haukkoen ilmaa kuin kala kuivalla
maalla. Onneksi hetken kuluttua helpotti ja pääsin to-
teamaan, että vihollinen vetäytyi Mustaojan rotkoon.
Metsikkö oli jälleen meidän. Tosin hintakin oli kallis.
Erittäin pidetty komppanian päällikkömme oli haavoit-
tunut. Myöskin serkkuni Jussi Manerus haavoittui.
Menetyksemme olivat melkoiset kaatuneina ia haavoit-
tuneina, sillä 7.K:n taisreluvahvuus oli allekirjoitta-
neen lisäksi 19 miestä kuten myöhemmin ilrapäivällä
Korsulle kokoonnuttuamme totesimme.

Palasin joukkueeni asemiin ja hetken kuluttua lähet-
tini Pentti poimi pitkästä parrastani hakasen koukun ja

huomasi samalla, että luoti oli lävistänyt sarkatakkini
kauluksen ja siinä samassa tuli toinenkin reikä kauluk-
seen. Painuin äkkiä alemmaksi. Huomasin, ertä olim-
me rinteellä olevien venäläisten tarkka-ampujien maali-
rauluina. Kyykin varoittamaan Hugoa, mutta liian
myöhään. Luoti oli lävistänyt hänen aivonsa.

19. päivä kallistui iltaansa. Suurin toivein odotettu
"lepovuoro" oli päättynyt. Saimme vihdoinkin vaihdon.
Lämpimän hernekeiton nautitruamme nukuimme mel-

",s]..
.ri-

\

-*,
It'

r
't,

au

r#:3' {'
lemqllL, "w

_q
"i

lt
e

td

tr

65

;ti$s

'l r.*,

kein vuorokauden.



l.lll O§A
AARNE RYTKULÄ

TORIKUORMAA laitettiin valmiiksi illalla. Oli he-
rätty ravallista aikaisemmin, olihan torillelähtöaamu.
Elokuu lopullaan kesällä 1939, ja ilma mitä ihanin. Jo-
rain väkevästi kiehtovaa on kauniissa kesäaamussa. Niin
oli nytkin automme matkatessa Jääsken pitäjän halki
kohti Ensoa.

Kauniit maisemat ja heräävät kylät vierivät ohitsem-
me. Nuorelle murrosikäiselle pojalle tämä kaikki oli
voimakasta elämään heräämisen aikaa. 

- Jos sota tu-
lee, kuinkahan siinä käy?

Kaikki jatkui vanhoja latujaan, kunnes miehiä kut-
sutriin reserviin. Niin lähti isäntä siitäkin talosta autoi-
neen reservin kertausharjoituksiin. Ei ollut asiaa enää

Koiviston salmen rantaa

torille. Normaali elämänmeno oli suistunut pahasti rai-
teiltaan.

Jonkin aian kuluttua meitä harjoittelijoita kehoitet-
tiin lähtemään koteihimme vaikka sopimusaikaa oli
vielä jäljellä. Poikkeuksellisten olojen takia meidät eva-
kuoitiin koteihin. Mikäpäs siinä sitten, nyytit kuntoon
ja Viipuriin. Sieltä Koivistolle menevään junaan, Läh-
teenmäen pysäkillä pois ja niin oltiinkin kotona.

Elämä kotikylässä kulki pintapuolisesti normaaleja
Iarujaan. Ihmisren mielissä kuitenkin kyti pelko ja le-
vottomuus joka ilmeni joskus kummallisenakin toimin-
tana. Huhujen ia uutisten mukaan vaihtelivat mielialat
ja toiminnat.

- 
Mitä tuokin meinaa? Lentokentän suunnalra lensi

yksinäinen kone kohti kauppalaa. Koivistolla ilmator-
junta avasi tulen, jota kuunneltiin ja ihmeteltiin. Le-
vottomuus hallitsi ihmisren toimintoja ei tiedetty mitä
tehdä, tai olla tekemättä.

Niissä perheissä joilla oli sisä-Suomessa sukulaisia ja

varaa lähtivät vaimot pienine lapsineen kaiken varalta
sukulaisiin. Vanhuksia, lapsia ja karjaa saapui kylaan.
Saaristoa evakuoitiin kaiken varalta. Kun evakot jatkoi-
vat matkaansa, silloin se alkoi. Jokainen varustautui so-

dan varalta parhaan kykynsä ja näkemyksensä mukaan.
Noita ei voi, taikka on turhaa ottaa mukaan. Kaivetaan
maahan, siellä ne säilyvät parhaiten ia Iöytyvät kun tul-
laan takaisin. Sinne katkettiin niin varakkaiden arvoesi-
neitä, kuin mökkien turhaakin tavaraa. Kyhättiinpä so-

piva puulaatikko, johon pistettiin talon kirjat ja kaikki
tärkeimmät esineet. Sopivaan paikkaan monttu ja niin
seisoi perhe avoimen aarrehaudan reunalla.

Niissä hautajaisissa itketriin ia kirottiin. Kukin
luonteensa mukaan. Vannottiin valoja; Jokainen uskoi
palaavansa aarretta ylöskaivamaan. 

- 
Tämä on sellaista

aluetra, että jos sota tulee, täältä joudutaan lähtemään
heti. Ajatus oli aivan oikea, kukaan vain ei tiennyt, mi-
ten olisi toiminut oikein. Jokainen oli salaa valmistau-



tunut lähtöön. Koetettiin jatkaa normaalia elämänme-
noa.

Iltaisin kokoontui uutisten kuulijoita niihin taloihin,
joissa oli radio. Tilanne tuntui rauhoittuvan; niinpä yk-
si roisensa iälkeen kaivoi aarreensa ylös, hymyillen
omille roimilleen.

Salavihkaa ja vähän noloina, palasivat evakkoon läh-
teneet koteihinsa. Naureskeltiin toisten touhuille,
vaikka oma toiminta oli samanlaista vouhorusta.

Tuli marraskuun 30 p:vä. Taivaalla jyrräsivät pom-
mikonelaivueet, joita it.aseet haukkuivar. Tunrui usko-
mattomalra, jopa järjen vastaiselta, ovarko ihmiset edes

täysijärkisiä. Kun aarteet oli jälleen kaivettu ylös ja pa-
lailtu koteihin uskossa, ertä kaikki olikin vain pahaa
unta, ja nyt se on ohi. Silloin se alkoi. Nyt kun olisi pi-
tänyt alkaa toimia, kaikki olivat vähän aikaa ällikällä
lyöty jä.

Sitten heräsi kylä toimintaan. Lähetit kiersivät ta-
loissa ilmoittamassa toimenpiteistä. Vanhusten, naisten
ja lasten on oltava lährövalmiina kolmannen päivän aa-

muna. Miehet ja naisiakin jotka voivat, jäävät karjan
ajajiksi. 

- 
Nyt toimittiin pakon alaisina. Joku kuului

alkaneen suursiivouksen. Näkevät sitten, kun tulevat
miten siistiä väkeä täällä on asunut. 

- 
Toinen särki lo-

tain. Tuora en ainakaan niille rosvoille iärä. Haes poika
sieltä takaniityltä se heinähanko pois, errei jää sinne ja
häviä.

Kylässä touhuttiin valtavasti, murra hyvin paljon ai-
van rurhaa.

Poikettiin naapurissa katsomassa, mitä siellä tehtiin.
Isänrä korjasi ajopelejään ja työkalujaan suoiaan. Jokin
vanha käyttämätön työkalu oli nyt muurtunut arvok-
kaaksi ja oli siirrettävä suojaan. Emännät leipoivat ja

laittoivat eväitä. Myöskin kotiin jääville oli varattava
ruokaa. Lyhyt oli joulukuinen päivä. Yö sitä pitempi.
Ei tahtonut tulla uni silmään. Kuinkahan moni äiti it-
kikään yön pimeydessä afatellessaan poikiaan rintamal-
la, ja perhettä joka vielä hajoaa. Kuinka paljon murhet-
ta ja salattua tuskaa olikaan siinä joukossa. Joka kol-
mannen päivän aamuna vaelsi evakko taipaleensa en-
simmäisiä kilometrejä. Kuinka paljon vaelsi samanlaisia
kulkueita Karjalan teillä.

Matka suuntautui Kurkelan ja Kiiskilän kylän väli-
seen rantaan. Sinne oli syksyn kuluessa kaikessa hiljai-
suudessa rakennettu proomujen lastauspaikka, pakosa-

'tama. Toisia vietiin hevosella; joku työnsi nyyttejään
potkukelkassa. Joku yksinäinen leskimummo veti kelk-
kaa, jossa oli hänen vähäiset tavaransa. Oli monenlaista
lährijää ja saauaiaa. Irse olin saattamassa, kun äiti nuo-
rimpien kanssa lähti matkaan. Sujuisi nyt vain kaikki
hyvin, etreivät vihollisen pommikoneet tulisi pommit-
tamaan.

Väki oli proomuissa ja odotettiin niiden lähtöä. Mis-
sä piili näiden ihmisten voima? Minkaanlainen hysteria
rai paniikki ei saanut sijaansa. Ei se silti ollut kohta-
Ioonsa alistuvaa laumaa, vaan luottamus tulevaisuuteen

oli luja. Siinähän se taisi olla. Kaikki pikkuasiat tehtiin
niin tärkeiksi, niistä puhutriin ja niitä toimitertiin. Sil-
Ioin todellinen hätä ei päässyt pinnalle, vaan pysyi alita-
junnassa, liikkeelle panevana voimana.

Lähtisivät nyt, eivat lähtisi vielä. Monenlaisia risri-
riitaisia ajatuksia pyöri mielessä. Molemmin puolin
huudeltiin vielä neuvoja ja ohieita. Hinaaiat alkoivat
työnsä, niin lähtivär proomur liukumaan yli Viipurin-
lahden purkaakseen lastinsa toisella rannalla. Jollain-
lailla helpotti, kun lähtöhetki oli viimeinkin ohi. Sitten
vain potkukelkkaa työnräen rakaisin kotiin, koska kuu-
Iuttiin isäni kanssa karjan ajajiio. Valmistauduttiin
evakuoimaan karja ja loput siviilit. Niinsanotut työvel-
volliset vain jäävät kylään. Nyr kun alue oli sotatoimi-
aluetta 1a ilmavaara olemassa. Jos piti käydä kauempana
kylässä, kehotertiin orramaan lakana selkään. Muuten
voi Ientokone sarrua paikalle, nähdä ja alkaa pommit-
taa.
lsän lähtiessä reserviin
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Ajoryhmät olivat valmiina. Määrättynä aamuna lähti

ensimmäinen liikkeelle ia perään liittyi aina uusia. Niin
vaelsi karjakaravaani kohti lastauspaikkaa. Pahemmitra
kommelluksitta suiui karjan lastaus proomuihin. Hi-
naa jien kiskomana lähti kul jeruskolonna ylittämään
Viipurinlahtea. 

- 
Kun ei vain vihollisen lentokoneet

yllättäisi merellä. 
- 

Sitä pelättiin, ja tähysrettiin rai-
vaalle. Onneksi pelkäsimme turhaan; kukaan ei mat-
kaamme häirinnyt. Kaikki sujui oikein hyvin, yksi
proomu vain oli joutunut karille. Jossain Vilaniemessä
purettiin illan hämyssä karjaa iälleen maihin. Lehmät
aiertiin kylän navettoihin, ajaiat tupiin. Seuraavana aa-

muna alkoi taival. Karjaa aiettiin päivisin pitkin tietä.
Yövyttiin iossakin kylässä, ja aamulla taas matkaan. Oli
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kovat pakkaset, paljon lunta. Taival oli tuskaista karjal-
le sekä ihmisille. Eipä ihme, eträ vieläkin tapaa kaverei-
ta, jotka kertovat lauluäänen tai nuottikorvan paleltu-
neen Talvisodassa. Lehmät loikkivat välillä metsään, ja
niitä sai paksussa lumessa jahtailla tielle. Monia katosi-
kin metsiin. Näin jatkui päiväsrä päivään. Jouluna trli
sentään pitempi leporauko eräässä kylässä. Pyhät oli
vietetty, taas alkoi sama taivallus.

Viimein saavuimme asemalle, jossa karja lasrartiin
iunaan. Alkoi junamatka, joka päärryi viimein Tur-
kuun. Lehmät teurastamolle, alajat aikaisemmin eva-
koitujen omaistensa luo.

Niin saavuimme aikanaan Kuhmoisten kunnan Päi-
jälän kylään. Siellä sitä sitten oltiin sotaa paossa, varas-
tossa tulevaa tarvetta varten.

"OOKSÄ tullut hulluksi!" Toukotyöt ovat vielä kesken
ja piti mennä tekemään sellainen puukauppal" Talon
vanhapoikaisäntä sai kuulla kunniansa. Kuului rietysti
emännöitsijän luontaisetuihin haukkua isäntää milloin
vain mieli teki, ja luonnon lahjoja oli. "Rahaa on pan-
kissa, ertet taida itsekään maaråå tietää. Metsä ei lopu
vaikka er muura tekisikään kuin kaataisit sitä1" Metak-
ka kuului evakkojenkin hallussa olevaan kamariin. "N{i-
kä se sellainen puuyhtiö on? Toukoryörkin pitää jättää
kesken, lähteä puita kaatamaao 1a ajamaan". "Se on
kuulemma puolustuslaitos, niillä on kiire ja maksavar
hyvin. " Olikohan normaali elämänmeno taas luisumassa
raiteiltaan, kun syrjäkylilläkin noin pärskyi. Turhaan
porki akka tutkainta vastaan. Puur olivat määräaikaan
mennessä tienvarressa. Käytiinpä katsomassa noita isän-
nän puita. Vahvaa pitkää riukua. Menevät varmaan lin-
noitustyömaalle, verhoavat juoksuhautojen seinämiä.
Elettiin kevätkesää l94l Jaalan kunnan Paljakan kyläs-
sä. Taas lähtivät miehet reserviin. Pojat taikka isännär
taloistaan, jos eivät olleet liian vanhoja. Sinne jäi morti-
miehen saha ja kirves metsään, ei sillä ollur väliä. Ol-
koon siellä sen aikaa. "Koetrakaa hoitaa ryöt, pianhan
sitä rullaan takaisin." Elämä kylässä hiljeni enrisesrään-
kin. Töitä oli, ei vain ollut rekijöitä.

Koululle on tullut raiaka evakkoja, kyllä siitä taas
sota tulee. Sotahan siirä tuli. Ei se sen kummemmin
vaikuttanut hiljaisen kylän elämään. Uudet evakor eivät
olleer pitkäaikaisia vieraira. Odotettiin vain tietoa, mil-
loin oma kotiseutu olisi valloitettu takaisin. Tulihan se

sekin päivä. "Heti kun sinne aletaan siviilejä päästää on
poikien paras lähteä. Sittehän me vanhemmarkin pää-
semme keväällä tulemaan, kun olette jo siellä." Sinne-
hän se mieli paloi yllyttämättäkin. Lupaa vain hankki-
maan.

Viimein koitti päivä, jolloin päästiin markaan itseäni
nuoremman veljen kanssa. Tuli sekin päivä, iolloin kä-
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velimme Viipurissa. Vaellettiin kohti Kärenmäen sil-
taa, ihmeteltiin kaupunkia. Sieltä varmaan päästään jo-
honkin Koivistolle menevään autoon. Koputetaan kat-
roon, ruossa me jäädään pois. Jälleen kotiin. Siinä oli
jotain suurta ja juhlavaal

Tuon mutkan takaa sen täytyy näkyä. Pysäkin raken-
nukset ainakin ovat ehiinä, siellä näköjään majailee so-

tilaita. Jo näkyy sauna, ai:ta ja liiterit ovat iostain syys-
tä hassun näköisiä. Hei, katso ruora rataal Ei noita kis-
koja pitkin ikinä enää juna kulie. Pölkyt sikin sokin !a
kaiken sekamelskan keskellä kiskot ihmeellisillä mut-
killa.

Yli rautatien, vielä pieni matka. 
- 

Siinä se oli, aivan
käsin koskereltavissa. Rauniokasa, joka kerran oli ollut
vaatimaton kotimme. Pala nousi kurkkuun, silmissä

"*å***. -**{* *, *.{6lqryBikåäs rrn ,*" *,,&*ttr. *;;*_*.**

Koiviston kirkkolaiturin vilskettä

kirveli. Rinnassa aaltoili ilo ja suru; kotiin tulon riemu
voitti. "Mennään katsomaan saunaa. Tämähän on ihan
kunnossa. Mitä varten ne ovat repineet laudat liiterei-
den seinistä? Naapuritalot näyttävät olevan paikoil-
laan". Mentiin karsomaan sitä ja sitä paikkaa. Kaikki
oli tuttua, mutta jollain lailla ouroa. Muistissa oli lap-
sena koettu. Nyt oli kasvettu siitä pois. Tuokin kivi
jonka päälle ei meinannut millään paästä näytti nyt
naurettavan pieneltä. Kaikesta näki, että alueella oli
majaillut pitemmän aikaa sotilasosastoia. Mihinkäs ne
jäivätkään markamiesren nyyrit? Emmehän me ränne

kotiin voi jäädä. Tuosra vain oikopolkua sukulaistaloa
kohti. Sielläkin oli io ehditty saapua. Tupaan oli ma-
joittunut muitakin kylän miehiä. OIipa naapurikylistä-
kin. Etsirtiin pari sänkyä lisää, ia siihen vain ioukon
jatkoksi asumaan. Ilmoitus vielä kunnan esikuntaan
saapumisesta. Sieltähän työt ja rehtävär iäriestettiin.
Jos hiliaisesta kylästä olimme lähteneet, oli raällä mo-
nen sortin väkeä ia toimintaa. Useimmissa taloissa ma-
jaili sotilaita, olihan saaristo vielä vihollisen hallussa.
Oli siviiliryöryhmia, vankit.viiryhmiii la is. ryhmiä.
Nuoria poikia, iotka touhusivat sotilaspuku päälla ia
kivääri olalla. Siviilit työskentelivät kunnan esikunnan



Evakkoja matkalla

alaisina. Iltaisin menriin sotilaiden soppajonojen hän-
nille kippoinemme. Aina siellä riitti siviilienkin as-
tiaan. "Siellä kuuluu olevan nurkkatanssir mennään il-
lalla katsomaan". Talo ja piha täynnä sorilaita. Sisältä
kuului haitarin soittoa. Siellä tanssia riepoitertiin muu-
tamaa tyttöä mieslauman keskellä. Useimmilla pojilla
oli kivääri piilossa. Sunnuntaina niillä ampua räiskittiin
iossakin metsässä. Kylä eli elämäänsä.

Eräänä aamuna olivat sotilaat lähteneet. Vihollinen
oli jättänyt saaret, ne miehitertiin. Nyt pääsivät asuk-
kaat muutrelemaan koteihinsa. Muutamia mökkejä lu-
kuunottamatt.r kylä oli säilyn1't hyvin. Kun olot parani-
vat. alkoi soraaäniäkin kuulua. "Evakossa saatiin roisten
nurkissa asua. Viimeinkin päästään kotiin, meille ei sit-
ten oreta vieraita asumaan." Siellä kiistelivät naapurit
keskenään pöydäsrä tai tuolista. Se kun oli molempien
entinen. Joku haali kaikenlaista ravataa huoneensa täy-
teen niin että seinät pullistelivat. Kaikenlaisra roinaa
oli, ei siitä ollut puurerta. Kaiken vain omisti valrio so-
tasaalistavarana. Käytiin kauppalan saramassa ihmette-
lemassä suuria huonekalurOykkioita. "Mikäs valo tuon-
kin ralon vajasta vilkkuu, eihän sinne ole ketään tul-
lutl"' Vieras mies siellä tutkiskeli illan pimeässä. "Olisi-

kohan aarrearkku jäänyt ylöskaivamatta ja löytyisi.
Auttaisi vähän noissa hommissa." Kielteiset ilmiöt oli-
vat sentään hyvin vähäisiä. Ihmiset suunnittelivat lait-
tavansa kaiken entistä ehompaan kuntoon.

Ennen joulua kokoontui nuorukaisia asevelvollisuus-
kutsuntoihin. Sieltä sai allekirioittanutkin asepalveluk-
seenasrumismääräyksen. Oli tammikuun 1r. päivä
1942 kut kolme kaveria lähti kohti Viipuria jatkaak-
seen matkaa Kouvolaan, jossa samana päivänä oli määrä
astua asevelvollisena palvelukseen. "Kyllä se on pitkä
tuo asevelvollisuusaika. Ajatella kaksi vuotta; kyllä sota
varmasti loppuu aikaisemmin ja päästään pois."

Raskaasti huokaillen saapui juna Viipurin asemalle,
täynnä lomille meneviä sotilaita.

"Ei ollut valinnan varaa, junaan vain."

JOHAN on sgtamies venäläinen pahalla päällä. Komp-
panian yksi tukikohta ryöppysi suorasuuntaustuli-is-
kussa. Ri.P1 oli hoitanut etulinjaa Syvärin kaupungin
tienoilla jonkin aikaa.

Allekirjoittanut kuului kolmannen komppanian en-
simmäiseen joukkueeseen. Vartiovuorollani katselin
kuinka santa ryöppysi yhtenä pilvenä. Sitä mäkeä tuli-
tettiin usein. Elettiin kesäkuun puolivälin tienoilla
1944. Kannaksella taisteltiin. Täällä valmistauduttiin
Iähtöön, kasky oli jo kaikkien tiedossa. Vain yksi jouk-
kue komppaniasta iää etulinjaan, muut joukor vetäyty-
vät taaempana olevalle tukilinjalle. Tuli-isku oli lakan-
nut, rintamalla oli täysin rauhallista ja hiljaista! Kuin-
kahan ne siellä kotona? "Evakkolaumat vaelravat tietysti
taas tiellä." Tällä kerraa en ollut evakkolauman matkas-
sa. Ajattelin vain asioita etulinjan tulipesäkkeessä, rau-
hallista vartiovuoroa suorittaessani. "Niinhän siinä sit-
ten kävi, kyllä se oikeastaan tiedettiinkin. Mitähän ih-
miset meinasivat,. kun alkoivat rakentaa Kannaksella?
Näihin aikoihin se pitäisi meilläkin uusi talo olla vesi-
katossa. Mikä oli oikeastaan johtavissa asemissa olevien
napamiesten ajatus, kun antoivat niin tapahtua?" En si-
tä silloin tajunnut, mutta vuosikymmenien varrella
olen sen oppinut ymmärtämään. Jos sen kansanosan,
joka Kannakselle palasi, luonnollinen tarve rakentaa
kotinsa jälleen tuhottujen tilalle, olisi estetty, kuka oli-
si enää voinut luottaa johtajiinsa? Miksi se sitten oli
valloitettu takaisinkaan?

Asukkaat palasivar alkaen rakentaa sodan häviträmiä
kyliä uudelleen. Se oli valtava voimannäyte. Ihmiset
luottivat itseensä ja tulevaisuuteen. Olisi varmasti ollut
vahingollista kahlita näitä tunnevoimia. Näitä ihmisiä
ei ollut lannistettu, eikä ole helppo lannistaa. Aivan yh-
tä sinnikkäitä olisivat olleet muutkin Suomen heimot
vasraavanlaisessa rilanreessa. Tämä vain oli tullut karja-
Iaisren osaksi.
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Koiviston satamaa ia ratapihaa pommitettu

Monta kertaa oli ehditty siellä lomalla käydä. Ihmis-
ten ajatukset ja työt olivar tuttuja. Vanhasta kokemuk-
sesta tiesin minkälaista on evakkoon lähtö. Tairaa vain
olla vielä kiireempi, kuin viime kerralla. Jos ei muuta
ehtisi mukaansa ottaa, kyllä ukot ainakin sahan, kir-
veen ja vasaran kainaloonsa sieppaavat. Niillähän pääsee

rakentamaan taas uutta mökkiä. Ja on päästäväkin, kun
entinen kerran jäi kesken. Saa nähdä näkeekö omaisiaan
enää koskaan, ja jos näkee, niin missä? Ei kannata kan-
taa turhia murheita, jokainen pitää itsestänsä huolen.
Sieltä tuli Antrean poika vuorostansa vartioon. Kenties
alkoi pohtia aivan samoia asioita. Pistetäänhän kimpsut
kasaan, niin päästään lähtemään. Ei suinkaan taakse-
päin, vaan siihen tukikohtaan, joka oli lähinnä vihollis-
a ja sai aina tuli-iskuja. Ensimmäinen joukkue oli saa-

nut käskyn jäädä erulinjaan toisten lähtiessä vetäyty-
mään. Siellä sitä sitten oltiin. Asemat tyhjänä noin 2

km molemmin puolin, siellä sitten taas oli joukkueen
varmisrus. Yöllä partioitiin pitkin tyhjää etulinjaa.
Hiljaa ja väijyen kulki kaksimiehinen partio pitkin
omia asemia aseet ampumavalmiina. Jos siellä ketä oli-
si, niin ei varmasti omia. Paluumatka oli sitten jo huo-
Ietonta kulkua. Välillä ampua roiskittiin ilmaan. Vi-
holliselle täytyi antaa kuva, että koko linja on edelleen
miehitetty. Tälläista menoa ei kukaan jaksa kauan.
Vartiossa tai parriossa. Yöllä jäi toisinaan vain kaksi
tunria väliä, kun taas veti iompi kumpi kiinni. Päivällä
jumputti tykistö tukikohtaamme.

Iltaruokailu oli juuri alkamassa, kun kranaatteja tuli
tavallista tiuhemmin. Mikä perhanan hätä niillä nyt on,
että täyyy lähteä? Joukkueen johtaja, ltn. Rauhala ma-
naili tapahtunutta.

Taivaalla kaartui kaksi vihreätä valorakettia. Vasem-
malla oleva joukkue jättää tukikohtansa sitä se tiesi. Se

tiesi myöskin lähtöä meille. Hätäisimmät meinasivat
lähteä heti. "Syödään kaikessa rauhassa, sitten aletaan
kasara kamppeitamme. Tänä iltana meidän on lähdettä-
vä, mutta mitään kiirettä meillä ei ole". Näin jutteli
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joukkueen johtaja, haki römpsänsä ja istui mättäälle
syömään.

Kaikessa rauhassa lähti joukkue talsimaan taakse-
päin. Nyt oli veräjät auki, sopi tulla koska vain haluaa.

Pari kilometriä tultiin taaksepäin, tässä ne sitten ote-
raan vastaan. 

- 
Etulinjassa ampua räiskittiin. Venäläi-

set vuorostaan harhauttivat meitä.
Vuorokautta myöhemmin lähti vihollinen liikkeelle.

Siitä se alkoi. Istuimme illan hämyssä nuotiotulilla jos-

sain Loimolanjärven maastossa. Kesä oli ehtinyt vaihtua
syyskuun syksyiseen hämärään iltaan. "Mikä tuon äijän
nimi on" kysyi joku joukkueen johtajan astellessa pai-
kalle. Monikaan ei tiennyt nimeä, mutta valtavat olivat
äijän asiat. Silloin astuu aselepo voimaan, ilmoitti mies.

Siihen se loppui. "Terve sinä vanha veikko". Tässä si-
tä vielä ollaan, ei pystynyt sotamies venäläinen nitistä-
mään, vaikka kyllä se poika yritti! Kaikenlaisin leuka-
vin puhein pulppuili ilo tapahtuneesta. Joku puri peu-
kaloansa, ettei vain nukkuisi ia näkisi unta. Joko heite-
tään pyssytkin nuotioon? Mitä olikaan välillä koettu,
hikeä, verta ja kyyneleitä. Kuinka olikaan se joukko
muuttunut. Harvassa oli vanhoja kavereita, kavereita,
niitä jotka Syvärin sillanpääasemista olimme lähteneet.
Sitten ruvettiin luovuttamaan naapurille maata. Saatai-
siin nämä maa-asiat kuntoon, että pääsisi evakoksi.

Kaveri kertoi saaneensa kotoa kirjeen, ovat siellä
evakkona. Lapset sielläpäin olivat ihmetelleet kovasti
evakkoja. Äiti, miksi ne ovar evakkoja, vaikka ovat
ihan ihmisen näköisiä? Siellä missä murreer erosivat sel-

västi toisistaan naureskeltiin toinen toisilleen, puhetapa
oli hassua puolin ja toisin.

Viimeinen leima sotilaspassiin Salon sotilaspiirissä.
Lirtera viimeistä matkaa varten. Marraskuun lopulla il-
lan jo hämärätyessä jarrut kitisten juna pysähtyi Per-
niön asemalle. Yksinäinen kulkija astui junasta, mietti
hetken katsellen ympärilleen, ja sitten matkaan. Tuo
tie se vie sinne! Siinä hän kulki, evakko. Mistä tuli,
minne meni, mitä mahtoi ajarclla? Aikaa oli, aiatukset
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T'ALVI§ODAS§A
EINO LEINONEN

VAIKKA linjamme Salmenkaidalla murruivat ylivoi-
man edessä, niin lumipyryn turvin onnistuimme pe-
rääntymään Vuosalmelle. 6.IIUKTR 2:n haupitsit kai-
vettiin asemiin ja me tj-mieher jouduimme ersimään
paikkamme Vuoksen Äyrdpädn puoleiselta rannalta.
Siellä ei muuta mahdollisuutta ollut kuin kaivaa mäen-
rinteeseen vähäinen kuoppa. Saimme siihen jonkinlaista
katontapaistakin. Kuoppaan mahtui suurikokoisen ra-
distimme, Piiran lisäksi pari, ehkä tiukan tullen kolme
miestä.

Korsumme tekoajaksi oli luutn. Mannsrröm tj -lauk-
kuineen ahtautunut rannalla olevaan saunaan. Jv. patal-
joonan komentaja, majuri Kustaa Sihvo. piri myös ko-
mentopaikkaansa samaisessa saunassa.

Vihollinen oli seurannur välittömäsri perässämme ja
antoi aseidensa puhua. Äyräpään aseman suunnalta pau-
kutteli pikatykki jarkuvalla syötöllä. Sihvo antoi rj:llem-
me käskyn vaientaa se. Mannström puolesraan lait-
toi minut ottamaan sen sijannin selville. Edessä oli har-
janne, jonka yli konetuliaseer ampuivat. Sen yliträmi-
nen hengissä runtui päivällä epätodennäkOiselrä. Pääsin
kuitenkin onnellisesti santakuoppaan, jossa jalkaväki
oli asemissa. Katsoin kiikarilla montun reunan yli, sa-
massa alkoivat luodit viheltää korvissani. Sain kuiren-
kin selville konetykin paikan ja merkitsin sen montun
pohjalla karttaan. Jostain monrun pohjalra nousi mies
jolla oli vänrikin merkit kauluksessa ja huusi:

- 
Mitä te oikein siellä kiikaroitte?

- 
Tuonnehan minä, viittasin kädelläni. 

- 
Meina-

taan antaa sinne "pakerreja", tj -miehiä ollaan.

- 
Tanner, sanoi hän ja ojensi kätensä. 

- 
Voi veljer

kun se on lähelläl Ettehän vain ammu meitä?
Näyrin Tannerille karttaa johon olin paikan merkin-

nyt ja hän totesi sen oikeaksi.
Ei ollut aikaa pitempiin keskusreluihin, joren lähdin

ja pääsin takaisin ehjin nahoin. Tiedustelumatkani ai-
kana oli tullut heittimen kranaatti saunaan, jossa patal-
joonan komentaja oli. Nyt häntä ei enää ollut. Kranaar-
ti surmasi majuri Kusraa Sihvon ja adjutanrti oli vai-
keasri haavoittunut. Samassa rakennuksessa ollur luutn.
Mannström säilyi vammoitta.

Tänne Sihvon seuraajakin kapt. Lahtinen järjesri ko-
mentopaikkansa. Hänelle oli kaivettu korsuntapainen
harjanteen iuurelle.

Meitä oli kaksi tj-porukkaa pelkän taivaar, alla tuli-
palopakkasessa. Emme rierenkään kestäisi rällaisia oloja
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lopurtomiin, niinpä Mannström mäaräsi meistä osan

taakse, jotra voisimme vaihraa miehiä.
Vänrikki Granfeld oli rullut toiseksi tulenjohtajaksi

Janssonin jälkeen, jonka olimme Salmenkaidalla kadot-
taneet. Koska olin ollut Salmenkaidalla edessä koko
ajan, kuten monet muurkin, paäsimme ensimmaisessä
vuorossa taakse. Granfeld ei ollur halukas lähtemään,
niin Mannsrröm lähti luvaten palata heti takaisin.

Yajaat kaksi vuorokautta saimme olla parterimme
huoltoportaassa, kun jälleen jouduimme eteen. Olihan
sekin jotain. Tuo aika lienee ollut parasta koko Talviso-
dassa.

Aamuhämärässä lähdimme kahdella hevosella, joista
toiseen oli lastattu puhelinkeloja ja muura viestikalus-
toa. Tuskinpa noita tapseja rarvictaneen, ajattelin pu-

humarra mirään. Oli meillä nyr radio joka ei lankoja
tarvi tse.

Ajoimme pirkin hyvin aurattua maantietä lossin
kohdalle. Vuoksen vliträminen runrui tästä kovin epä-
varmalta. Jdä oli lenropommien ja kranaatrien reikiä
taynnä. Meidät havaittiin kuitenkin naapurin puolelra
ja tervehdittiin kranaattikeskityksellä. Hevoset vauh-
koontuivat ja niin mentiin tayrtir ravia jddlle. Edella
ajanut Paukkunen pääsi hevosineen yli, mutta Nurmi-
sen ohjaama hevonen humahri pommin reikään. Ei siinä
auttanut muu, kuin ryönrää tapsikeloilla lastattu reki
perässä.

Toiminta oli tällä välin kovasti vilkastunut. Viholli-
nen hyökkäili alinomaan, murra oli toistaiseksi saatu
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pysymään harjanteen takana. Äyräpään kirkon tienoille
oli pureutunut ehkä pataljoonan vahvuinen vihollispo-
rukka. Tama yritetriin saada vastaiskulla tuhotuksi.
Yön aika oli Putkinotkoksi nimitertyyn paikkaan tullut
kevyt osasto luutn. Peltolan johdolla. Heidän oli tehtä-
vä vastaisku, kunhan ensin olisimme ampuneet sinne
tykistöllä.

Vänrikki Granfeld oli mennyt komppanian komen-
topaikalle ja minä jouduin lähtemään sinne myös. Hän
oli halukas lähtemään, vaikka sanoin sinne osaavani yk-
sinkin. Jo komentopaikalle meno ol^ kuin kulkisi rau-
tasateessa. Koko matkan ajaa Salomaa puhui minulle,
mutta tuossa kovassa paukkeessa tuskin kuulin mitään.

- 
Herra on minun Jumalani, enkä minä muuta pel-

kää, kuulin kuitenkin hänen sanovan. Eikä hän todella
pelännyt.

Komentopaikalta lähdimme Granfeldin kanssa Putki -

notkoon. Menimme rataa pirkin, jonka varrella oli hal-
kopinoja. Kk ampui radalle niin eträ ruli säihki kiskois-
ta. Radalla oli paljon kaatuneita, enkä halunnut lisätä
heitä, joten juoksin halkopinojen suojaan. Sinne myös
"Pojaksi" kutsuctu vänrikkimme tuli. Hän ei kuiten-
kaan kauan aikaillut, vaan sanoi:

- 
Kyllä meidän on mentävä.

Pojan päätä ei todella paleltanut. Täyryy sanoa, errä
itse kyllä pelkäsin, mutta menriin.

Tulenjohtopaikalta

Patterin yöammuntaa

Putkinotkossa olimme suojassa jv. aseiden tulelta,
mutta tykistötuli oli hirvittävä. Kranaatit ulvoivat yl-
lämme niin alhaalla, et(ä tunsimme niiden ilmavirran.
Myös sadat pommikoneet jyrisivät ilmassa, pommittaen
selustaamme.

En saanut jäädä Putkinotkoon, vaan minun oli läh-

Ajoneuvot jäällä

dettävä tieduscelemaan maalit jonne ampuisimme. On-
nistuinkin siinä ja vain leipälaukkuun kiinnitettyyn
pakkiini oli osunut. Granfeld antoi koordinaatit heti
puhelimella patteriimme ja ilmoitti kelloajan jolloin oli
ammuttava kolme ryhmää kranaatteja jäykkinä. Oli
suorastaan ihme, että puhelin näissä oloissa toimi, eikä
tarvinnut lähteä viemään lukemia radistille.

Täällä ollut komppanian päällikkö luutn. Antti-Kos-
ki, joka johti hyökkäystä, hän oli myös puhelinyhtey-
dessä rykmentin komentaja Laurilaan.

Määrätyllä kelloajalla ampui patterimme ja välittö-
mästi tämän jälkeen lähti luutn. Peltola komppanian
vahvuisen porukkansa kanssa hycikkaämään. Tykistö-
keskityksemme ei kuitenkaan ollut saanut toivottua tu-
losra aikaan ja he saivat vastaansa hirvittävän konetuli-
aseiden tulen. Konetykkikin oli toiminnassa. Sain läh-
teä ottamaan selvää mistä se ampui. Sain sen selville ja
näin etteivät hyökkääjät pääse etenemään. Näin pitkän
lumipukuisen hahmon tekevän lyhyitä syöksyjä, mutta
viimeinen syöksy oli tavallista lyhyempi. Hän suistui
pää edellä maahan eikä enää noussut. Olin varma, että
hän oli luutn. Peltola. Palasin takaisin ja ilmoitin tä-
män Antti-Koskelle, joka itsekin oli nähnyt hyökkäyk-
sen toivcitomuuden. Antti-Koski ilmoitti siitä puheli-
mella eversti Laurilalle, joka selittelyjen jälkeen antoi
määräyksen hyökkäyksen keskeyttämisestä. Konetykkiä
me emme voineer ampua, koska se oli liian lähellä
omiamme.

Luutn. Peltola ja suurin osa hänen porukastaan jäivät
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kaatuneina Äyräpään kentälle, eikä heidän ruumiita-
kaan saatu pois.

Meidän oli tehtävämme jälkeen mdärd lähteä pois
Putkinotkosta, sillä meitä tarvittiin muualla. Granfeld
lähtikin ja sanoi minulle:

- Voit jäädä tänne pimeän tuloon saakka, mutra
minun on mentävä.

En jäänyt sinne odotramaan pimeää, vaan lähdin hä-
nen jälkeensä. Puikkelehdin radanvarrta ja välillä suo-
jauduin halkopinojen väliin. Näin pääsin lossin kohdal-
le. Tien ylittäminen tuntui kuirenkin mahdottomalta,
sillä tarkasti ammutut kranaatit näyttivät kuin kulkisi-
vat tietä myöten. Menin odottelemaan lautaisen kojun
suojaan, siellä oli toinenkin mies. Hän lähti ennen mi-
nua, mutta tien kohdalla ilmanpaine lennätri häner kes-
kelle Vuoksen jäätä. Minulla oli parempi onni, pääsin
kuin pääsinkin tj. paikallemme, jonne Granfeld oli en-
nen minua tullut.

Mannström oli kovasti iloinen paluustani, joka oli
ollut enemmän kuin epåvarmaa. Toiset lepovuorossa
Tuleniohto toiminnassa SA'futa
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olevat olivat jo lähteneet, mutta suuntakehä-au Hovi oli
jäänyt siltä vanka etten palaisi. Hän lähti yöllä
Mannströmin kanssa.

Me toiset värjöttelimme kovassa pakkasessa neljä
vuorokautta. Vain kerran pääsi muonakuski tuomaan
meille ruokaa. Hänen kanssaan kävi myös patterimme
päällikkö luutn. Sucksdorff . Hänestä oli tullut patterin
päällikkö, kun kapt. Indrenius-Zalensky'stä oli rullut
I/KTR 2:n komentaja.

Emme suinkaan olleet toimettomina, vaan meillä oli
hommia aivan tarpeeksi. Radistimme sai nakuttaa tuli-
komentoja jatkuvasti. Ei ollut hauskaa istua kylmässä
kuopassa ja naputella radiota kohmeisin käsin. "Pojan"
osakkeet nousivat silmissämme kovasti, kun hän tuurasi
radistia. Hän olikin suorittanut sähköttäjäkurssin.

Maaliskuun l1:nä meille tuli sitten toivottu vaihto.
Lähes viiteen vuorokauteen emme olleet nukkuneet yh-
tään. Ruokapuolikin oli ollut vähän huononlainen.

Lähdimme yöllä Vuoksen yli. Kuljin edellä, koska
tiesin parhaiten kiertotien. Jäällä oli pommin reikä,
mutta uskoin sen olevan kannattavassa jäässä. Niin ei
kuitenkaan ollut, vaan humahdin jään läpi. Toverit ei-
vät kuitenkaan työntäneet minua jään alle, kuten me
tullessamme teimme hevoselle. He vetivät minut nel-
jänkymmenen asteen pakkaseen. Rannalla odotti meitä
hevonen. Yritin reestä kiinni pitäen juosta jälessä.

Vaatteet kuitenkin jäätyivåt ja minun oli noustava re-
keen. Olin kylmästä tunnoton, enkä oikein itsekään
tiedä miten selvisin tuon t0 km:n matkan jäätymättä.

Huoltoportaassamme kuitenkin pidettiin meistä tj.-
miehistä hyvää huolta. Vaikka oli keskiyö sinne tul-
tuamme, niin meille oli lämmitetty sauna. Saunassa su-
lattelin jäätyneet vaatteet päältäni ja tyhjensin pakin-
kannellisen lääkintämiehen minull e antamaa nestertä.
En tiennyt mitä se oli, mutta sisälle tultuani alkoi huo-
ne pyöriä silmissäni ja sitten kaikki pimeni. Aamulla,
taisi olla jo keskipäivä, heräsin tuntien päänsärkyä. Sain
lääkettä ja ruokaa, jota en ollut saanut pitkään aikaan.
Nukuin sitten seura^vaan aamuun, joka oli maaliskuun
1 3:sta.

En oikein uskonut korviani, kun kuulin sanan: Rau-
ha. !

"Kaikissa itsenäisissä valtioissa katsotaan tarvit-
tavan maanpuolustusta ulkopoliriikan tukena.
Maanpuolustuksella on 3 tdrkeää kulmakiveä:
tahto, taito ja materiaali." sanat ovar kenr.maj.
Pentri Syrjän maanpuolustusjuhlassa Outokum-
mussa. Hän on saanut korkeimman suomalaisen
sotilaskoulutuksen ja täydentänyt opintojaan
NL:n Frunzen sota-akatemiassa. Hän tietää mitä
puhuu.
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AARNE HEIKKINEN

MUISTAMANI päivä elettiin ja koetriin Talvisodan
talvena, helmikuun loppupuoliskolla 7940. Takanam-
me olivat Syskyjärven ja Lavajd,rvien voirokkaar taiste-
lut. Olimme osallistuneet vihollisdivisioonan motitta-
miseen Mitrossa, ruhoneet sen ja siirryneet asemiin hie-
man edemmäksi irään, Nietjärven maasroon. Sota siellä
oli ryyntä verrarruna suoriretruihin vastaiskuihin ja uu-

Vihollisen liikkeitä seurataan

a

vuttavaan mottisotaan. Sotaisan kauden jälkeen me, JR
38:n II P:n konekiväärimieher pidimme tilannetta "rau-
hallisena rinnakkaiselona". Tosin venäläiset suorittivat
tavan takaa väkivalraisia tiedusteluja seka vastahyök-
kayksia, mutra erityisemmin mainitavia rai vakavia
nämä eivät olleet. Olivatpa vain vastapuolen tavallista
häirintää ja "hermosotaa.

Oli aamu, pimeää ja pakkasrakin kohtalaisesti.
3.KKK:n, oikeammin II P:n lohkolla, II joukkueen pe-
säkkeellä olivat vartiovuorossa stm Matti Kovanen ja tä-
män kirjoittaja. Noin kello 5 aikaan ammuttiin venä-
läisten puolelta ensimmäinen valoraketti jora välitrö-
mästi seurasi valtava meteli ja meille niin turru "uraa-
uraa" huuro. Näin vihollinen aina aloitti hyökkäyksen-
sä. Tapahtumasta tehtiin ilmoitus komentopaikalle ja

asemat miehitettiin. Etäisyys vihollisasemiin oli noin
300-500 m. Maasto oli molemmin puolin mersäistä,
alavaa rinnerrä, jonka keskellä oli kapea, autio suo. Ve-
näläiser huusivat kurkun täydeltä "oraata", ampuivat
sekä lyhyillä että pitkillä aseillaan mielesrämme näin
pimeässä tuhlaavan paljon ja heidän tykistönsä pehmitti
takamaastoa kranaattien ujelraessa ylipitkinä ylitsem-
me. Komppanianpäällikkömme, luutnantti Nousiainen
hiihteli asemien ohi tarkkaillen tilannetta ja antaen käs-
kyjään.

Tarkkaa selvyyrtä vihollisen aikeista ei meillä ollut,



mutta paukkeesta päätellen sopi odottaa vakavaa yritys-
tä asemiemme valtaamiseksi, mutta aivan päinvastoin
kävi. Hieman ennen kello seitsemää vallitsi kaikkialla
haudan hiljaisuus. Yllättäen ja äkkiä lakkasi vihollisen
tuli eikä meillä liioin ollut halua ammunnan jatkami-
seen.

- 
Perkeleen vanja! Eikö se ala jo uskoa, etteivät mö-

ly ja pauke suomalaisen hermoja horjuta, totesi Kova-
nen montussamme tunnusteltuaan ensin korvakuulolta
muuttunutta tilannetta. Tunnin ajan sitä tunnusteli
komentokorsukin ennenkuin antoi käskyn jdttää, asemat
vahvistertujen vartioiderL varaan.

Taistelun aikana oli pakkanen lauhtunut, taivas ve-
täytynyt pilveen ja lopulta yltynyt lumisateeksi. Hiuta-
leet putoilivat niin tiheänä seittinä, ettei näkyvyyttä ol-
lut kuin metri tai pari. Kovanen ja minä olimme kah-
den vartiopalveluksessa montussamme. Nojasimme
kaivannon reunaan konekivääri välissämme, tähystim-
me etumaastoa ja tupakoimme. Äkkia hätkähdimmel
Lumipyrysrä käveli kaksi vihollissotilasta meirä kohri
konepistoolit ampumavalmiina. Vetäisimme itsemme
suojaan ja huomasimme "vieraidenkin" yllättyneen,
koska miehet mätkähtivät lumeen aseitaan käyttämättä.

Odotrelimme konepistoolit kädessä vuoroamme mon-
tun pohjalla, eikä odotus pitkäksi venynytkään. Kk-pe-
säkkeemme molempiin kulmiin, aivan jalkojemme juu-
reen tipahti arvaamatta kaksi käsikranaattia. Siinä ne

pyörivät väkkärää ja sytyttimet sihisivär. Pesäkkeen ta-
kaosassa oli pieni tupakkasuoja jonne päästiin montun
keskelrä, takaseinään puhkaistua käytävää pitkin. Ryn-
täsin sinne suojaan, mutta Kovanen viivytteli hetken.
Hän otti roisen käsikranaatin, kohottautui ja sinkautti
sen nopealla heitolla menemään. Ärhäkkä konepistooli-
sarja lennätti miehen sotilaslakin montun pohjalle ja sa-

massa hän itsekin lojui suojassa maaten puoliksi päälLi-
ni. Jäljelle jddoyt kranaatti räjähti niin, että jdd.tynytrd

multaa satoi suojaamme saakka. Sirpaleet sentään uu-
puivat pesäkkeen seinämiin ja me syöksyimme ylös
aseet laukaisuvalmiina. Luotisuihkun tempaama Kova-
sen lakki lojui montun pohjalla josta hän sen koppasi,
painoi repaleisen lakin konepistoolinsa piipun päåhäo ja

kohotti tekeleen varovasti montun reunalle.

- 
Varmista sinä siellä rakana jos russki syöksyy kai-

vantoomme. Minä tunnustelen täällä miten innokas vi-
hulainen on.

Tuo oli Kovasen evästys ja rohkaisu minulle. Hän
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- rniehet kertowat
Kansa taisteli 

- 
miehet kertovat ilmestyy kerran kuukaudessa

-12 numeroa vuodessa

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

postimerkkiä
elte tarvitse.
2. Soittakaa suoraan tilaajapalveluumme puh. vaihde 79 08 22.
suunta 90
3. Kirjoittakaa osoitteella: Kansa taisteli 

- 
mrehet kertovat. Ti'

laajapalvelu. Postilokero 820,00101 Helsinki 10 ja ilmoittakaa
viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme
tai asioimistossAmme Kts ntrheliniLrettelosta Sanoma Osakeyh-
tiö.
5. Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 7259-1, Sanoma Osake-
yhtiö ja kir.ioittakaa Tiedonantola-kohtaan viereisessä kupongissa pyyde-

M tilaustiedot.
6. Jättäkää trlauksenne lollekin asramiehellemme. Rautattektrla-
kauppaan. kirlakauppaan lar postiin
Ulkomaille lähetettävistä lehdrstä peritään eri lisämaksu. Lä-
hempiä tietoja saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista la
asioim istoista.

Osoitteenm uutokset
Osoitteenne muuloksen voitte ilmoittaa loko kirleellisesti tai pu-
helimitse Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse 1o-
honkin asiakaspalvelukonttoriimme.
Tällöin on ilmoitettava nimi ja nykyinen osorte siinä muodossa
kuin se on lehtenne osoitelipukkeessa sekä uLlsi osoite nrin.
että uusi osoitetoimipaikka on selvästi ilmaistu. Kirjeellisessä
osoitteenmuutoksessa pyydetään osoiteltpuke liittämään mu-
kaan.

Huomautuksel
jotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta. pyydetään
tekemään Tilaajapalveluumme. johonkin asiakaspalvelukontto-
riimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitteenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kLrluttua
siitä. kun se on tullut Tilaajapalveluumme.
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Tykistön tuhoamaa metsää Nietjärvellä

Valoammukset kirkastavat maastoon

koetri ärsyträä vihollista lakillaan, murra ammunraa ei
enää kuulunut eikä kukaan liioin hypännyt tappoaikeis-
sa monttuummekaan. Toimintavalppaalle Kovaselle tä-
mä havainto antoi lisää uskallusta. Hän kurkisti kylmä-
verisesti reunan yli, hyppäsi pesäkkeestä ja huusi:

- 
Hoitele sinä ruumis. Minä juoksen karkurin kiin-

ni!
Ei se roinen "toveri" sentään mikään ruumis ollut, jos

kohta olikin vaikeasti haavoittunut. Kovasen palaurta-
ma kranaatti oli mätkähtänyt aivan toverien lähetryvil-
le, räjähtänyt ja tehnyt tehtävänsä. Tullessani paikalle
oli vihollissotilas puolishokissa. Helppoahan sellaisen
saaliin vangitseminen oli. Toinen kavereista oli vain pe-
lästynyt ja ilmeisesti vahingoittumatromana pyörtänyt
takaisin tulosuuntaansa, pakoon, Kovanen kintereil-
lään.

Lumituiskun seasta alkoi kuulua rähähdyksiä joita
seurasi jatkuva ammunta. Aseveli siellä selosti mieli-
alaansa venäläisille "sotilastovereille". Annettuani haa-
voittuneelle venäläiselle ensiavun jätin hänet makuulle
montun tupakkasuo jaan ja riensin Kovasen perään. Il-
meisesti hätääntyneenä ja osaksi hermonsa menerränee-
nä oli karkuri poikennut jdljiltdä,o sivuun. Kohralokas
poikkeaminen! Mies oli laukaissut pioneeriemme aser-

raman miinan ja makasi lumessa joko kuolleeoa tai vai-
keasti haavoittuneena. Kovanen oli jonkun metrin pääs-
sä hänen takanaan ja päästeli konepistoolisarjojaan vi-
hollisasemia kohden. Edessä oli todellakin useita kym-
meniä venäläisiä, jotka katosivat pyryyn niin, että lumi
pöllysi.

Tilanteesta selvittyämme oli Kovasella aikaa selostaa
tapahtunutta:

- 
Miinakenttämme laitaan oli jåänyt vihollisjoukko

odorusasemiin näiden kahden onnistuttua puhdistaa
väylä venäläisille ominaisella pioneeritaidolla. Nämä
kuitenkin yllättyivät täysin päästyään asemaamme ia

Konekivääripesäke S t\'kn d

menettivät kokonaan hermojensa hallinnan. Ehkä he ar-
vioivat matkan miinakentästä pesäkkeeseemme pirem-
mäksi kuin mitä se oli. Kun pakenija juoksl miinakent-
tään aiheuttaen räjähdykset Kovasen samalla tulittaessa
havairsemaansa vihollisjoukkoa, oli heidän pelinsä pe-
lattu. Ilmeisesti russkit kuvittelivat jorain sellaista, että
heidät oli yllätetty ja linjassamme suoritettu täysi häly-
tys. Muulla tavoin ei ole ymmärrettävissä pako ilman
vastarintaa. Kuvitelru pelko ja hermot siinä tepposen
tekivät Kovasen suosiollisella avustuksella.

Henkeänsä miinakenttään juossut ei sentään ollut
menettänyt. Tosin hän makasi pahoin haavoittuneena
hangella, mutta vedimme hänet suojaan ja näin olimme
saaneet kaksi vankia, vaikka yhdenkin ottaminen olisi
kaikesta päättäen riirtänyt. Venäläisten tarkoituksena
lienee ollut päinvastainen. He lienevät yrittäneet van-
geikseen Kovasta ja minua.

Teimme vangeistamme ilmoituksen komentoportaa-
seen ja pyysimme noutajia selostaen samalla tapahtumat
etulinjassa. Jälkeenpäin saimme kuulla, että vangeilta
oli saatu ensiarvoisen tärkeitä tietoja vastassamme ole-
vista vihollisjoukoista. Pataljoonamme komentaja, ma-
juri Kontio otti tapahtuneesta tarkan selon, eikä kulu-
nut pitkää aikaa kun saimme kuulla:
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- 
Urheudesra ja rohkeasti suorirerusra nopeasra toi-

minnasta, joka pikaisesti selvirti tilanteen eduksemme
korotetaan sotamies Matti Kovanen korpraaliksi ja ko-
mennetaan kunnostautumisensa ansiosta 10 vuorokau-
deksi koriiomalle.

Näin jäi sotamies Kovasen suorirrama uroreko hänen
viimeisekseen. Seuraavat hän reki korpraalina ja aliker-
santtina vasta myöhemmässä vaiheessa. Hänen palat-
tuaan kotilomalra oli Talvisodan rauha jo solmittu em-
mekä vielä voineet rietää mirään rulevasra, Jatkosodas-
ta.

Saapunutta kirjallisuutta

Mikko Uola: Suomen ilmavoimat 1918-1939. Kerto-
va historia ilmavoimien kehityksesrä Talvisodan aattoon
mennessä. 273 sivoa, 72 kuvaa. Kustantaja Arvi A.
Karisro.

Uula Aapa: Partisaanisotaa. Dokumentaarinen ku-
vaus maineikkaasta suomalaisesta sodankäyntitavasta
erämaasodassa, missä majuri Aapa itse oli mukaoa. 267
sivua, 11 karttapiirrosta. Kustantaja: OTAVA.

Monien tiedustelujen johdosra pyydetään huomioi-
maan, että KT-lehti ei ole mainostamiensa kirjojen
myyjir, vaan on ne hankirtava kirlakaupasta rai suoraan
kustantaj alta.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia lehden
jakelussa koskeva kirjeenvaihto on Iähetettävä
osoltteeseen: PL 820 00003 H:kl 300. Toimitus
(Töölönkatu 35 B) ei niitä käsitiele. Puh. 90-
79O822 tai 790355.
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- Minun isäni on ollut niin urhoollinen, että hän sai viime itsenäi-
syyspäivänä kunniamerkin.

- Minun isäni on niin pelkuri, ettå kun äiti on poissa, hän nuk-
kuu naapurin tädin sängyssä.

Paljon on maailma muuttunut minun nuoruudestani. Silloin oli ta-
pana ostaa 50 vuotta täyttävälle lahjaksi kävelykeppi, nykyään
ostetaan hölkkävarusteet.

Hölkkähullu urheilulääkäri: En tiedä pidentääkö hölkkääminen ih-
misen elämää, mutta sen avulla tiedän ainakin kuolevani ter-
veempänä ja sehän on ilo sekin.
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Pirteä karjalainen, runsaasti kuvitettu aikakauslehti.
68. ilmestymisvuosi. Lue ja levitä siiä. Ilmestyy kuusi
kertaa vuodessa kaksoisnumeroina. Noin 200 sivua
karjalaista lukemista.

Karjalan Sivistysseuran jäsenmaksu mk 25,-
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Maksut voi parhaiten suorittaa postisiirtotilillemme
6171-9, osoitteella Karjalan Sivistysseura, postilo
kero 12, 00150 Helsinki 35, puh. 90-424065.

Kirjoittajat vastaavat esittämistään m ieli piteistä.
Käsikirjoitukset on tehtävä koneella ioka tolselle
riville. Kirjoitus ei saisi yllttää 2000 sanaa. Mak-
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suudeksa, muut palautetaan vain, ios pyyntö ia
postimaksu on tullut yhden vuoden sisällä.


