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KENRAATIMAJURI A. O. Pajarin johtamat joukot
(Tst.Os. P) olivat 27. ja 28.).42 kuluessa vallanneer
Suursaaren, jonka merkitys Suomenlahden sulkemiseksi
Neuvosroliiton Itämeren laivastolta oli ratkaisevan tär-
keä. Tähän puolustusketjuun liittyi myös oleellisesti
Tytärsaari, joka sijaitsee Suursaaren ja Viron rannikon
välillä noin 20 km:n päässä ensiksi mainitusta.

Suursaaren valtauksen jälkeen oli Tytärsaari, kuren
muutkin Suomenlahden saaret NL:n joukkojen miehit-
tämä. Tosin alkuperäisen suunnitelman mukaan saksa-
laisten Virossa olevien voimien piti hyökätä Lavansaa-
reen ja vallata se, murta eivät he koskaan saaneet sitä to-
teutetuksi.

Tytärsaaren valtaaminen ei alun perin kuulunut Paja-
rin joukkojen suunnitelmiin, murta tilanteen kehitys
johti siihen, että niihin kuulunut ja hänen komenta-
mansa 18.D:n pataljoona IIIF. 27 ioutui taistelemaan
varsinaisen, jo suoritetun tehtävänsä lisäksi myös Tytär-
saaren omistuksesta.

Kun Suursaaren taistelu oli 27 .3.42 kåynnissä pakot-
ti se venäläisen sodanjohdon seuraamaan tarkasti tilan-
teen kehirystä alueella Lavansaari 

- 
Tytärsaari 

-

§AARE§IA
Y. 1942 I.O§A

Kenrm Pajari Suursaaren valtauksen onnistuttua
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Alue Kotka-Suursaari-Tytärsaari

Suursaari. Viimeksi mainitusta kantautui aamulla
27.). tykistötulen ääniä Tytärsaareen, jolloin saaren
puolustusioukon komentaja kapteeni tai luutnantti Pu-
gatshev tiedusteli klo 7.07 radiolla Lavansaaresta:

- 
Pyydän ilmoittamaan miksi ammutaan?

Kun Lavansaaressa oli kaikki rauha[ista oli selvää,
että Suursaaressa tapahtui nyt jotain.

Radiotiedustelumme pystyi jatkuvasti seuraamaan
venäläisten radioliikennettä ja siksi olimmekin kohta-
laisen hyvin perillä heidän suunnitelmistaan. Lavansaa-
resta oli vihollinen lähettänyt partion Suursaareen,
mutta se oli tuhottu, joten varmoia tietoia Suursaaren
tapahtumista ei venäläisillä ollut. Tytärsaaren päällikkö
sai tarkempia tietoia vasta 28.3. kello 14 ialkeen, jol-
loin hän lähetti Lavansaareen seuraavan sanoman:

- 
Tiedustelupartio tuhottu. Suursaaressa ovat suo-

malaiset miehittäneet saaren pohjois-, länsi- ja etelä-
osan. Suomalaisia on noin kaksi pataljoonaa. Suomalai-
set rakentavat varustuksia. Saaren yllä risteilee 8-10
viholliskonetta. Yöllä paljon moottorikelkkoia. Selvästi
kuuluu harvahkoa kivääritulta. Pyydän määräyksiä. 

-Pugatshev.
Nämä tiedot olivat jo melkeinpä oikeita ja oli Pu-

gatshev saanut ne eräältä Suursaaresta pelastuneelta
aliupseerilta.

Venäläinen sodanjohto oli nyt todennut Suursaaren
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menetyksi, mutta halusi pitää tiukasti kiinni Tytärsaa-
resta, Lavansaaresta ja Seiskarista. Se antoi 29.). aa-

muyöllä jyrkät ohjeet näiden saarien puolustamisesta.

On ymmärrettävää, että Suursaaren menetyksen jäl-
keen Tytärsaaren päällikkö tunsi olonsa epämiellyttä-
väksi koska hänellä ei ollut aavistustakaan siitä mitä
suomalaiset nyt tekisivät.

Lentotiedustelumme oli 29.3. aamulla todennut Ty-
tärsaaressa olevan hiljaista. Liikettä ei näkynyt missään

ia koko saari vaikutti autiolta ja samana päivänä kello
12.2t-13 .40 suoritettu uusi lentotiedustelu totesi
siellä tulipaloja. Kansakoulu, sen vieressä oleva raken-
nus ia eräs navetta olivat ilmiliekeissä. Tämä pani epäi-
lemään, että saari oli tyhiennetty. Tämän tiedon perus-
teella Pajari antoi everstiluutnantti Sotisaarelle käskyn
lähettää illan hämärtyessä Tytärsaareen kahden jouk-
kueen vahvuisen tiedusteluosaston selvittämään tilan-
netta ja mikäli saari on tyhjä, ottamaan sen haltuunsa.

Pugatshev puolestaan oli kello 16.45 lähettänyt
Kronstadtiin sanoman:

- 
Tilanreen johdosta en voi pitää. Pyydän lupaa toi-

mia harkintani mukaan. Ja kohta sen jälkeen kello
16.51 uuden sanoman:

- 
Tilanteen pakottamana vetäydyn tänään.

Tässä vaiheessa "pakottava tilanne" oli vain Suursaa-
ren menetys, joka tietenkin oli merkityksellinen, mutta
ei vielä sen pahempi. Tilanteen kuvaus ja ilmoitukset
onkin nähtävä saaren päällikön hermostuneisuuden va-
lossa ja hän sai Lavansaaresta sähkeisiinsä vastauksen:

- 
KBF:n sijaisen käskystä on saarta puolustettava

eikä saa poistua ilman erikoista määräystä. Zotov.
Samoihin aikoihin, kello 18. t0 annettiin. Kronstad-

tista käsky lähettää Lavansaaresta uusi mies komenta-
jaksi Tytärsaareen.

Tilanne oli 29.3. kello 19 suurin piirtein seuraavan-
lainen:

Suursaaresta oli lähdössä Rannikkopatal joona 2:n
muodostama tiedusteluosasto, kaksi kiväärijoukkuetta
ja yksi pst.ryhmä, kaksi radioasemaa ja 13 hevosta.
Osaston iohtajana oli luutnantti Hulkkonen. 

- 
Tytär-

saaren päällikkö, joka oli jo aikonut jättää saarensa, oli
saanut jyrkän käskyn puolustaa sitä.

Hulkkonen aloitti matkansa Suurkylän rannasta kello
19.3O. Matka oli raskas sekä miehille että hevosille,
joita hanki vain paikkapaikoin kannatti. Taivalta teh-
tiin reilut 7 tuntia ia 30.3. noin kello 3 oli saavuttu Ty-
tärsaaren pohjoispuolelle. Hevoset jätettiin tänne ja nii-
den suojaksi kivääri- ja pst.ryhmä. Pääosat etenivät
noin 300 m:n päähän rantaviivasta asettuen asemiin ah-
tojääröykkiöihin ja avaten tulen rantaa kohti tarkoituk-
sella saada mahdollinen vihollinen paljastamaan itsensä.

Kun rannalta ei saatu tulta vastaan nousi osasto maihin.
Rantaviivalle jätettiin vielä ryhmä varmistukseksi ja
jatkettiin etenemistä saaren sisäosiin. Noin 700 m:n
päässä saatiin lopultakin vastaan vihollistulta useista pi-



kakivääreistä ia muutamista konekivääreistä. Sinne oli
rakennettu korsukylä!

Hulkkonen katsoi, ettei käytettävissä olevin voimin
kannattanut hyökätä varustettua tukikohtaa vastaan si-
täkään vähemmän kun tehtäväkaan ei sellaista edellyt-
tänyt. Hän irrottautui ja aloitti paluumatkan kello 5
tienoilla. Osasto saapui perille Suursaareen puolenpäi-
vän aikoihin. 

- Nyt oli saatu varmuus, että Tyrärsaa-
ressa oli edelleenkin venäläinen miehitys.

Suursaareen verrattuna on Tytärsaari pieni. Sen pi-
tuus pohjoisesta etelään on noin 3 km ja leveys hieman
pienempi. Saari on suurimmalta osaltaan matalaa hiek-
kamaata, pohjoisosa sitävastoin on kallioista ja kor-
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Tiedusteluosasto matkalla Tlärsaareen

- Venäläisten hiihtorykmentin reitti Oranienbaumista
Lavansaareen,O Venäläisten jääleiri

keampaa. Siellä sijaitsee myös saaren majakka. Asutusta
on ollut vain eteläosassa, siellä asustivat aikanaan Tytär-
saaren kuulut kalastajat. 

- 
Tytärsaaren etäisyys Viron

rannikosta on suunnilleen 50 km. Sitä ympäröi joka ta-
holta aava meri.

Tiedusteluosasto Hulkkosen käynti Tytärsaaressa oli
aiheuttanut sen, että Pugatshev veti joukkonsa 30.3.
pois saaresta kohta Hulkkosen lähdettyä paluumatkalle
ja saapui joukkoineen Lavansaareen 31.3. kello 0.53.
Täältä lähetettiin nyt Kronstadtiin ilmoitus:

- Joukkomme ovat jättäneet Tytärsaaren ilman va-
kavaa vastarintaa. Vihollinen noin pataljoonan vahvui-

sena tykistöineen saarsi Tytärsaaren kaikilta puolilta.
Sen komendantti ia miehistö tulivat pienin tappioin La-
vansaareen. 

- 
Rajkov.

Tuo ilmoitus ei vastannut todellisuurta muuten kuin
että saari jätettiin ilman vakavaa vastarintaa, itse asiassa
vastarinnatta. Saartamisesta ei voinur olla puhettakaan,
koska venäläisten irtaantuessa suomalaisia ei ollut mail-
la eikä halmeilla. Ilmankos sitten heidän tappionsakin
olivat pienet.

Lavaosaaren komentaja, eversti Rajkov näyttää olleen
tilanteesta eri mieltä Pugatshevin kanssa. Tätä todistaa
hänen 3 1. 3. kello 5.54 Zhdanoville Leningradiin lähet-
tämä sähke:

- 
Vain huolettomuus saatroi olla syynä Suursaaren

ja Tytärsaaren luovutukseen. Tämä tärkeä rintamanosa
vaatii nyt erikoista huolta. Kovat toimenpiteet. 

- 
Raj -

kov.
Suursaaren komentajaa ei voida syyträä huolettomuu-

desta, sillä hän taisteli joukkoineen urheasti. Tytärsaa-
ren komentajaan nähden arviointi osui oikeaan.

Radiotiedustelun perusteella tiedettiin nyt, että Ty-
tärsaari oli tyhjennetty ja niinpä Suursaaressa muodos-
tettu RTR 12 lähetti sinne pienen osaston ortamaan
saari haltuunsa. Se saapui perille 1.4., tutki saaren ja il-
moitti sen vapaaksi vihollisesta.

Mutta tilanne ei ollutkaan niin selvä kuin miltä näyt-
ti. Saksalaiset olivat 29.3. aamulla saaneet käsiinsä ve-
näläisen yliloikkarin, erään marruusin, joka tiesi kertoa
ettei venäläisillä ollut rarkoituksena niin vain jättää
Suursaarta enempää kuin Tytärsaartakaan. He olivat
muodostaneet er.hiihtorykmentin, joka'oli lähtenyt
Oranienbaumista Seiskarin ja Lavansaaren kautta val-
t^amaan Suursaarta. Hyökkäyksen piti tapahtua 1.4.
(Lähtö Oranienbaumista oli tapahtunut 28.3. kello 3).
Rykmenttiin kuului kolme 270-miehistä pataljoonaa,
joista kuitenkin vain kaksi oli lähtenyt marssille. 

-Tämän takia määrättiin pataljoonani, I/JR 27 pysy-
mään Suursaaressa kun muut Tst.Os.Paiarin joukot
29-3. siirrettiin mantereelle.

Näyttämölle ilmestyneen rykmentin toimintaa voi-
tiin seurata ilmatiedustelulla ja tietoja räydensi vielä
Kronstadtista Lavansaareen 30.3. kello 22.54 lähetetty
radiosanoma, joka kuului:

- 
Eversti Rajkoville. Määrään Teidät ottamaan

hiihtorykmentin päällikkyyden.
Rykmentti oli luultavasti tällöin saapunut Seiskariin

ja iiränyr sinne lepäämään, koska Rajkov ilmoitti aa-
muyöllä 31.3., ettei se vielä ollut saapunut Lavansaa-
reen. 

- 
Nyt oli ainakin selvinnyt, ettei hyökkäyksestä

Suursaareen 1.4. tulisi mitään.
Alunperin oli kenraali Pajari ollut sitä mieltä, että

Tytärsaaren valtaamista tuskin kannattaisi ajatella,
mutta nyt oli tilanne r.nuuttunut. Kun RTR 12 oli lä-
hettänyt vänrikki Urpo Laurin johtamaan partion Ty-
tärsaareen ja:."ämä. oli todennur sen tyhjäksi, antoi Pajari
Suursaaren puolustajalle ja RTR 12:n komentaialle,
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majuri Miettiselle kaskyn ottaa Tytärsaari haltuun vah-
vemmin voimin. Pyrittiin näet välttämään samanlaista
yllätystä kuin vuoden vaihteessa 194l-1942 oli tapah-
runur kun venäläiset olivat täydellisesti yllättäneet
Suursaareen lähetetyn vähäisen miehitysioukon.

Tytärsaaren miehityksestä sain kaskyn majuri Mietti-
seltä 1.4. kello 14. Kenraali Palari oli kuitenkin soittT-
nut minulle Kotkasta ja sanonut:

- 
Toiviainen! Tytärsaari on otettava haltuun niin

vahvasti, että se myös pysyy. Suursaaren hallussapito on
myös turvattava. 

- 
Se oli selvää puhetta.

Kello 15 annoin käskyn osaston muodostamisesta ja
valmistautumisesta lähtöön. Majuri Miettinen oli mää-
rännyt sen johtajaksi kapteeni Esko Laaksosen RTR
12:sta ja joukko ristittiin Os. Laaksoseksi. Itse määräsin
pataljoonastani mukaan luutnantti Urpo Oksasen johta-
man l.K:n (1./JR 27), silla tunsin Oksasen tarmok-
kaaksi, harkitsevaksi ja pystyväksi päälliköksi. Vahven-
nuksekseen hän sai luutnantri Toivo Jussilan 60-miehi-
sen kk.osaston ja luutnantti Helmisen jääkärijouk-
kueen. 

- 
Vahvuudeltaan oli miehitysjoukko toin 24O

* kuormasrc, 32 hevosta.
Illalla kello 21.55 kun pimeys jo peitti jäälakeuden

lähti osasto Suursaaresta ja aamulla, noin kello 6.45
saavuttiin Tytärsaaren länsirannalla olevaan Rampin-
niemeen. Täällä olivat vänr. Laurin oppaar vasrassa.

Oppaat veivät Os. Laaksosen kylään, jonne se saapui
2.4. kello 7.30. Eräästä mökistä lOydetiin venäläinen
sotamies, joka aamulla oli tullut saareen. Saman partion
5 miehen piti olla vieläkin Tytärsaaren majakalla. Ltn
Helminen sai tehtäväkseen majakan maaston puhdista-
misen. Etenemisen aikana ravattiin vielä yksi venäläi-
nen, joka otettiin vangiksi.

Venäläisen partion tulo saareen pani Laaksosen epäi-
lemään että muutakin saattaa olla tulossa ia hän päätti
siirtää osastonsa saaren itärannalle, uhatuimpaan suun-
taan. Se tapahtui jäitse ia ahtojääröykkiöt tuottivat nyt-
kin, kuten saareen tultaessa, melkoisia vaikeuksia aio-
neuvoille, mutra riisumalla hevoser ja verämällä ajoneu-
vot miesvoimin röykkiöiden yli, selvittiin lopulta.
Osasto siirtyi rannasta syvemmälle pitääkseen lepo- ja

ruokailutauon. Itärannalle lähetettiin varmistus, joka
ehti paikoillecn kello 9.30, eikä hetkeäkään liian aikai-

qrn*,

sin. Jo kello 9.50 ilmoitti vänr Saarinen epäilyttävän
joukon lähestyvän saarta Lavansaaren suunnasta. 

-Oksanen sai käskyn itärannan nopeasti miehittämisestä.
Oksanen ei viivytellyt touhuissaan ja kohta oli ranta

miehitetty yli kilometrin pituudelta.
Sää oli selvinnyt, joten voitiin nähdä Lavansaaren

suunnasta lähestyvän noin 200 miehen vahvuisen osas-

ton, mutta se suuntautuikin arvioitua pohjoisemmaksi.
Oksaselle tuli kiire siirtää eteläisimpiä joukkueitaan
pohioisemmaksi, Tiukinniemeä kohti.

Ltn Helmisen jääkärijoukkue oli kohdannut majak-
kakukkulalla oletettua vahvemman vihollisen. Vankien
kertomukset pienestä partiosta olivat olleet pötypuhet-
ta, sillä vihollinen oli ainakin joukkueen vahvuinen.
Kun Helminen rotesi, ettei hän pystyisi tuhoamaan vi-
hollisra, päätti hän motittaa sen majakkakukkulalle ja
saadakseen saartorenkaan pitäväksi pyysi hän Laaksosel-
ta lisävoimia. Hänelle annettiin avuksi vänr Laurin
puolijoukkue ja pst. ryhmät.

Venäläisren rivistö läheni saarra. Silmä tarkkana ja

sormi liipaisimella odottivat Oksasen miehet tulijoita.
Aikaisemmin lähettämänsä osaston varmistukseen luot-
taen he lähestyivät huolettomina ja tähystäjien teke-
mästä havainnosta oli kulunut vain puolisen tuntia kun
ensimmäiset viholliset olivat rantaviivalla. Osa oli ehti-
nyt myös rannan ja ahtoiäävyöhykkeen väliin. III ja IV
joukkue suorittivat tuliylläkön, jolla venäläiset ruhot-
tiin. Tuli kohdistettiin myös taaempana tulevaan rivis-
röön, mutta se pääsi suojaan ja pureutumaan ahtojäihin.

Rantaviivan ja ahtojäiden väliin oli ehtinyt venäläistn
ajoneuvo jossa oli heidän johtajansa ia radioasema. Näin
he menettivät sekä johtonsa että yhteysvälineensä.

Tilanne oli nyt se, että Helminen motitti ja pyrki tu-
hoamaan majakkakukkulalla olevat viholliset ja Oksa-
nen oli tulitaistelussa itärannalla olevan, lähes 200 mie-
hen vahvuisen osaston kanssa. Tulitaistelu oli ajoittain
hywinkin kiivasta }<un venäläisillä oli lukuisia pienois-
heittimiä, joilla he paiskoivat kranaattejaan. Heidän
karkoirtamisensa rintamatulella ei näyttänyt onnistuvan
ja sen takia Laaksonen lähetti kk.ryhmän ahtojäihin vi-
hollisen oikealle sivustalle. 

- 
Se karkotettiin kuitenkin

heitintulella.
JATKUU
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nHtys puhematkalla
K. L. OESCH

SOTA oli vihdoinkin päättynyt ja rauha allekirjoitettu
Pariisissa helmikuussa 1947. Ystävyys-, yhteistyö- ja
avunantosopimus NL:n kanssa saatiin päätökseen jo
seuraavana vuonna 1948, sotakorvaukset oli suoritettu
ja valvontakomissiokin sen jälkeen poistunut maasta.
Raskaan taakan vaputensa puolesta kantanut kansa saar-
toi jo huoata helpotuksesta.

Vähäistä nousuakin alkoi ilmetä, taloudellisten mah-
dollisuuksien orastaessa käytiin jo lyhyillä ja perin vaa-
timattomilla ulkomaanmatkoillakin - 

juna ja lala
pääasiallisina kulkuvälineinä 

- 
matkustaj alentokoneita

oli toistaiseksi perin niukalti.
Vuoden l9rl-12 vaihteessa sain tiedustelun Sveit-

sistä, voisinko mahdollisesti tulla muutamille paikka-
kunnille esitelmöimään (kertomaan) jotakin sodistam-
me ja tietenkin lähinnä uljaasta taistelustamme vapau-
temme puolesta. Tämänlaatuinen tiedustelu Sveitsistä
tuli ilmeisesti sen vuoksi, että juuri Wilhelm Tellin
maassa annettiin suuri arvo taistelullemme vapauden
säilyttämisen puolesta. Toisaalta tähän vaikurti merkit-
tävästi se, että molemmat vanhempani, sekä isäni eträ
äitini, olivat syntyperäisiä sveitsiläisiä, jotka olivat v.
1880 muuttaneet Suomeen, isäni kutsuttuna juuston-
valmistuksen opettajaksi Karjalan kan4akselle. Tämä
seikka antoi minulle myöhemmin aiheen esiträä itseni
syntyperäisenä suomalaisena ja täysiverisenä sveitsiläise-
nä. Olinhan syntynyt ja käynyt koulun Suomessa, mut-
ta perinyt sveitsiläisen veren.

Matkalle lähtö tapahtui toukokuussa 1952, junalla ja
laivalautoilla Tukholman, Tanskan ja Saksan kautta
aluksi Pariisiin ja Roomaan. Uskomattoman hyvältä
muuten maistui aamukahvi sämpylöineen ja voinappei-
neen Belgian ja Pariisin välillä matkaa tehtäessä ilmei-
sesti sen vuoksi, että seuraamme (matkustin vaimoni
kanssa) osui tohtori Eino E. Suolahti, (tunnettu jääkä-
rien ystävä), jonka kanssa yhdessä ihailimme keväisiä
ranskalaisia maisemia.

Rooman kautta kierrettyämme saavuimme touko-
kuun lopulla Z;irrchiio, jossa oli ensimmäinen esitel-
mäpaikkani. Esitykseni aihe oli tietenkin mahdollisim-
man tuore: torjuntaistelumme Karjalan kannaksella ke-
sällå 1944 ja erityisesti siinä saavutetun torjuntavoiton
merkitys. Aihe oli tietenkin minulle erittäin tuttu, sillä
olinhan henkilökohtaisesti ollut mukana taistelun rat-
kaisevassa vaiheessa.

Samasta aiheesta puhuin vielä parissa muussakin kau-
pungissa. Viimeksi piti puhua vanhempieni lapsuuden
kotipaikkakunnalla Thunin kaupungin läheisyydessä si-
jaitsevassa Schwarzeneggissa, jossa asui monia sukulai-
sia, serkkuja, setiä ja tätejä.

Kenrl Oesch Sveitsissa

Saapuessani paikkakunnalle järjestäjät olivat mobili-
soineet oikein oman torvisoittokuntansa juhlistamaan
vastaanottoa. Esitys oli saman päivän iltana sovitru pi-
dettäväksi paikkakunnan suurehkossa kyläkahvilassa
"Restaurant zum Bären", kuinkas muuten, karhuhan oli
Bernin kanttoonin tunnusmerkki.

Mutta sittenpä alkoikin tapahtua. Väkeä, joka halusi
kuulla suomalaissyntyisen täysverisen sveitsiläisen up-
seerin puhuvan maan vapauden puolesta käydyistä tais-
teluista, olikin kokoontunut niin paljon, että eivät
mahtuneetkaan melko avataan kahvilasaliin, paikka
osoittautui liian ahtaaksi. Mikäs nyt neuvoksi, kun
kaikkien piti päästä mukaan.

Asiaan puutrui kunnan esimies. Aloitekykyisenä
miehenä hän meni seurakunnan kirkkoherran puheille.
Pian asia järjestyikin. Neuvottelun lopputuloksena oli,
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että tulisin pitämään esitykseni lähellä sijaitsevassa seu-
rakunnan kirkossa.

Kun saavuin saattajieni kanssa paikalle, ilmoitettiin
kuulijakunnan jo istuvan kirkossa. Suuren suuri ei kirk-
ko tosin ollut, murta tuntuvasti tilavampi kuin maa-
seudun kahvilasali. Väkeä näytti olevan runsaasti, aina
peräpenkkejä myöten, ilmeisesti lähiseudulta oli tullut
kuuli joita.

Hankaluudeksi osoittautui alusta alkaen se, että
karttapiirroksiani ei voinut ripustaa seinille. Mutta se-

kin järjestyi, kun pari nuorta miestä viipymättä tarjou-
tui "telineeksi" pitäen käsillään karttojani tarpeen vaa-
tiessa levitetryinä kuulijakunnan nähtäväksi.

Näin jouduin puhumaan sotaisista asioista kirkossa
siinä seurakunnassa, josra vanhempani olivat aikanaan
Suomeen lähteneet. Olin aluksi ehkä hiukan häkeltynyt
paikan vuoksi, murta elaydyin nopeasti tilanteeseen,
koska kysymyksessä oli esitys maan vapauden puolusta-
misesta, jolle Vilhelm Tellin maassa annettiin suuri ar-
vo ja merkitys. Kirkon pyhyyttä ei esityksen aiheen
katsottu millään tavoin loukkaavan 

- 
kirkko tahtoi

palvella seurakuntalaisiaan.
(Suomessa olen kerran joutunut samanlaiseen tilan-

teeseen. Uhkaavan sadekuuron vuoksi väki siirtyi kir-
kon tanhualta kirkkoon, jossa pidin puheeni maanpuo-
lustuksesra).

- Tottakai kansan ääntä
kuunnellaan diktatuureissa.
Sitä vartenhan niissä on sa-

lainen poliisi.

til,J0Oill
ffiUååBIT.

PITNWTAA
ANTTI LUOTONEN

TAIVISOTA. 25. Km. K/4.D. TALOMAJOITUS.
Telttoja ei ollut kuormarengeille. Tehtävämme: ajaa

muonaa Ässärykmentille Johanneksen selluloosatehtaan
varastosta. Sieltä ryynisäkkiä ja lehmänkonttaa. Sieltä
kaurapussia kyseisen rykmentin rintamajuhdille. Reke-
hen, rekehen... Jo ennen sodan- ja lumentuloa kärryil-
lekin. Etupäässä öisin. Kuolemanjärvelle ynnä muihin
kohteisiin.

Tehtaan läheisyydessä tarkoin pimennetty kanttiini.
Lotat tarjoilivat kahvia, kaljaa, vehnästä, Työmiestä
ym. savukelaatuja.

Kanttiinista puheenollen: muistan harvinaisen sota-
pesän. Siinä jossakin Kaijalankylässä. Kuka muistaa sa-

nokoon: iop! Sillä se oli takuulla sen historiallisen het-
ken aikana harvinainen. Helsinkiläiset taiteiliiat koris-
tivat nimittäin Y.H:n aikana vanhan, savutumman rii-
hen kanttiiniksi. Nimikin sillä oli: Krouvi Sant Birgit.
Sotahistoriallisia piirroksia Viipurin taisteluista ioskus
1500 luvulta. Jäipä mieleeni kanuunankuva ja koris-
teellinen teksti: "Pani pyssyt yskimähän, tuliputket ul-
vomahan, alla Viipurin vihannan".

{<{<*

Taisi jäädä kylmilleen, kun sota alkoi. Ja ne 
- 

pakka-
set. Suitset. Kuolaimet. Monta kertaa niitä yritin käsis-
säni lämmitellä, ettei ne olisi olleet vallan jääkylmät
hevosen kielelle. Ne öiset ajelut. Se taisi olla Kuole-
manjärven rantamaastoa, kun kerran veimme muonaa.
Ei tulen pilkahdusta. Vastaanottäja lausui: 

- 
"Ei tik-

kuakaan raapaista, sillä tuolla järven takana on... " Met-
sään me vain purkasimme kuormamme.

**r<
Tuo sen ajan asemasota oli jo mennyttä. Summa oli
murtunut! Me kuormarengit olimme aiaa hankkaloi-
neet siellä ja täällå. Yksi yöntietämä Kiiskilän kartanos-
sa. Nisalahdessakin yritettiin olla. Hevoset piti majoit-
raa siellä riiheen. Se riihi paloi juuri, kun sinne saavut-
tiin. Minulta oli hukkunut hevosen loimi. Reessäni oli
pari pätkää räsymattoa, iostakin otettu... Seka oli mi-
nulla myös rautalankaa ja hohtimet ja vasara 

- 
niin

ikään jostakin evakoitu, kun niitä joskus ioutui tarvit-

x

Onko lihaskipu ja -reumatismi
Teidänkin vaivanne? Silloin tie-
dätte. ettei pelkästään lepo ja
lämpö riitä. Tarvitaan myös jo-
takin, .loka lievittää tuskallista
särkyä. Nyt on apteekeissa
BAYOLIN''-voide, jonka lääke-
tehdas Bayer on kehittänyt.
Sitä on helppo levittää. Se
imeytyy tehokkaasti. Ja ennen
kaikkea se kokoomuksensa
ansiosta nopeasti tuo tehok-
kaan lievityksen. - lhon puner-
tuminen Ja lämmön tunne voi-
teen levittämisen .iälkeen ovat
merkki' vaikutuksen alkami-
sesta.
BAYOLIN'' merkitsee paran-
nusta reumaattisen lihas- ja
nivelsäryn paikallishoitoon.
BAYOLIN,-voidetta on nyt saa-
tavana sekä 35 g:n tavallisessa
putkilossa että 70 g;n hieroma-
putkilossa, josta voide käsin
koskematta voidaan hieroa

Kysykää apteekeista
BAYOLIN' -voidetta.
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mus oli sattumalta autio kujan toisella puolella. Umpi-
pokkaa kuin umpipokkaa!

{<{<*

Siis Rakkolassa. Ajokomennus. Piti pelastaa Ravansaa-
resta miljoona kiväärinpanosta. Niin sanottiin. Vähän
kuormarenki tietää. Mutta lähdettiin. Yönselkään tie-
tysti. Kymmenkunta hevospeliä. Minulla aisojen välissä
sysmäläinen tamma Leija. Vanhinta ikäluokkaa. Sopiva
kolonnaan. Oli minulla jo ennen varsinaisten sotatoi-
mien alkamista vireäkin hevonen, nuori liinakko. En
pitänyt siitä, se oli liian hätäinen ja teloi etujalkojaan. ..
Makslahdessa vaihdoin sen erään nuorukaisen kanssa
Leijaan. Maksoin väliäkin 10 mk silloista rahaa. Ja nau-
reskelin sitten, kun poika valitteli, että sinähän ovela
olit, että ihan hullu menijä, se liinakko. Se oli muuten
elämäni ainoa hevoskauppa.

Yönselkään. Pakkastakin oli. Tähtiäkin. Muistanpa
joskus jonakin yönä kurkistaneeni yläilmoihin, kun
Novgorodin mies ajeli lennokillaan ja siipivalot vilk-
kuivat. Kun meikäläisten autojenkin piti ajella sensi-
jaan öisinkin ilman valoja.

Siinä sitten jossakin rantapiissä tuommoinen epä-
määräinen pysähdys. Siinä tuli vastaan rekipeli täynnä
haavoittuneita. Turkinsaaresta, sanoi minulle eräs, joka
oli menettänyt peukalonsa. Hän arveli, että me me-
nemme sinne täydennykseksi, kun suuret tappiot. Vas-

25. Kuormastokomppanian miehiä Rakkolassa

semaan. Ja niinpä mä pätkin rautalankaa ja sidoin ne
räsymatonpätkät yhteen, loimeksi hevoselle. Siinä kyn-
siä palelsi. Mutta palelti se hevostakin puun juurella...

*{<*

Sitten majoituimme Rakkolaan. Yhtä kaikki samaa

tarkkuutta pihamaan puhtauteen nähden kuin jo Met-
säkylässä, Kaiialankylän liepeellä. Joka sontakokkare
pois näkyvistä. Puhdasta lunta kantamalla pihaan. Re-
kipelit tarkoin metsänsiimekseen. Kuin ei olisi taloissa
kukaan asunut. Sillä lennokeilla oli tarkka silmä. Sen

tulimme jo kokemaan Metsäkylässä. Ehkäpä lentovalo-
kuvat pal jastivat, että öisin lämmitettyjen pirttien
korsteenin-nokat olivat nokitummia 

- 
sivä1 valkoisia,

lumenkattamia, kuten oli laita asumattomien. Koskapa
raskaita paukaleita pudoteltiin useitakin kertoia. On-
neksemme vain osapuilleen. Sillä ihmisen liha on heik-
ko... Kananmuna alasimella. Minä munassa. Jättiläi-
nen moukaroi, moukaroi... Osuuko vai eikö osu? Ju-
malan kiitos, ettei osunut. Vaikka seinähirret pullistui-
vat epäilyttävästi sisäänpäin. Voima ei palvele kuvia.
Lentopommi lennätti maasta lähes puolenkuution pul-
terin. Se jysähti lävitse katon ja laipion. Mutta se asu-

Kuormastokolonna lähdössä

t*l!
äi
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Taloraunio kuin alassuin käänne§ Y-kirjain

tasin, että ei kai me sinne, vaan Ravansaareen...
Niin! Kuinka todeksi olikaan muuttunut tuo riihi-

kanttiinin kanuunapiirros teksteineer: "Pani pyssyt ys-
kimähän alla Viipurin vihannan..." Venäläisten tykis-
töpatterit olivat jo tuolla noin 

- 
siitä nähden kuin kaa-

kossa: Kaislahti, Johannes... Siellä välähtelivät putkien
suutulet yhtenään. Turkinsaareen, ties minne. Mutta
paljon. Yhtenään näkyi ja kuului.

Jarkoimme Ravansaareen. Siellä oli semmoisra suo-
jaista notkotietäkin, jonka päätyttyä kaartelimme saa-

ren itärantaan. Sitten jälleen seis! Piti vuotella ilmeises-
ti opasta, siis tarkempaa tietoa niistä panoksista. Tämä
kolonnanpätkä oli sitten siinä suorassa jonossa ja edessä

oli palanut talo, jonka korsteeni ja palomuuri vielä pys-
tyssä. Tuommoinen ikäankuin alassuin käännetty
Y:kirjain möhkäle. Että sattuikin niin hyvä tulisuoja 

-varsinkin hevosia ajatellen 
- 

kun rävähti ensimmäinen
luotikuuro 

- 
joukossa osa noita räjähtäviäkin 

- 
joka

tuommoinen lähirätinä luo helposri harhakuvitelman:
nyt ammutaan hyvin läheltä. Joten me heittäännyimme
tietysti rekipeleistä karkealle, sillä yllätys oli melkoi-
nen. Joskin räysin vaaraton tuon edessä törröttävän rau-
nion vuoksi. Meinaan, kun siitä vähitellen nouseskel-
tiin tutkimaan tilannetta...

Mikä oli jossakin maärio epämääräinen. Kuka ampui?

Ja mistä? Ja missä viipyi se opas ja missä ne panokset ja

- 
räsrä ei kyllä enää pääse hevosilla eteenpäin, se nyt

oli ainakin selvä juttu. Ja kaiken aikaa ulvoivat tuliput-
ket pimeän merenlahden takana...

Ei mitään rolkkua. Olimme vain siinä. Ja useita ker-
toja rävähti luotisarja päin korsteeoia ja siitä sivukin,
valojuovaisiakin tietysti joukossa. Kyllä se taisi venäläi-
nen olla ja me kuormarengit peräti ymmällämme. Kun
sitä sotatilanteen kriitillistä makua raisi alkaa olemaan
jo vähin siellä ja ::äälla.

Kunnes siihen syöksähti jostakin pimeästä solikosta
meille vieras sotilas rähjäisessä lumipuvussa ja huusi:

- 
Ajakee helevettiin... tai ootte kaikki kuoleman

omia... ruolla on höykkäysvaunu...

Jäi tuo huutajan murrekin niin elävästi tajuuni. Sa-

voako lienee ollut tai muuta itä-Suomalaista. Ei aina-
kaan sradin kundien slangia. Sekä että se oli siis hyök-
käysvaunu, joka tulitri meitä Uuraansaaresta, vähäisen

salmen takaa. Ilmeisesti niin. Vaikka peräämättä se

meiltä jäi. Me tartuimme suitsiin ja kääntelimme varo-
vasti juhtamme tuon palomuurin suojassa ja ajoimme
pois.

Ajoimme ylitse jään, jossa siellä täällä kranaatti-
avantojakin. Valojuovaluodit taisivat ancaa hiukan lisä-
vauhtiakin. Ja sinne Ravansaareen ne meiltä jäivät. Ne
milioona kiväärinpatruunaa. tr

iliska

Sitii sc veto saa aikaan. Kuten
usein siirvn ja jrivkkyyden
ollcssa kr r) mvk:e ssa lämpii
tuntrru miellvttär'l.iltä. Juuri
siksi Thcranvl tckee niin hy-
väii. Sen kauan kcstär,ä läm-
pövaikutus pehmentää
I i h akset.

Hr r:in lilrarr tritccrr pitali
rek:i liimmittli:i cttli licvittliä
särkvä. Siksi Theranvlissa
()n nr\'(i\ kipua lrcrittliräti ai-
nctta (tromctam0lsalicv-
laattia).

Thcranvl ci rirsvtä eika
tahri. Ja siin:i on micllrttuvli
tuoksu.

Reseptittä apteekeista.
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Uähemmän sotaisia

ON luonnollista, että kaikki sotamuistelor pyritään
kirjoittamaan taistelutapahtumista ja muista jännitys-
täyteistä hetkistä.

Koska kuitenkin sitä tavallaan yksitoikkoista asema-
sota-aikakautta jouduttiin silloin viettämään poikkeuk-
sellisen ja odottamarroman.pitkän ajan, ei liene pahit-
teeksi, jalkipolvia ajatellen, seuraanvanlainenkaan tois-
arvoisten asioitten hajanainen yleiskatsaus.

- Joka tapauksessahan oli niin, että kiivaiden ja

liikkuvien taistelujen aikakaudet rajoitruivar Jatko-
sota-ajasta noin 10-15:sta prosenttiin. Loppuaika,
elikka lähimain kolmisen vuotta, oli siten enemmän
taikka vähemmän paikallaan pysytteleväd asemasotaa, ja
näin ollen etulinjan kohdalla jatkuvaa "maan alla ole-
mista". Se on jälkeenpäinkin ajatellen totisesti pitkä ai-
ka!

Selvyyden vuoksi sanottakoon, että näin oli tilanne
Karjalan kannaksen kohdalla, johon kokemukseni ai-
noastaan rajoittuvat. Ja siellä nimenomaan kenr. Paja-
rin komennossa läntisellä Kannaksella asemissa ollee-
seen 18:sta divisioonaan Jatkosodan aikana.

Näin pitkäksi venähtänyt asemasotakausi, vailla suu-
risuuntaisempia hyökkäystoimia puolin ja toisin, se ei
suinkaan ollut mitään laakereillaan lepäämistä ja jouten
oloa sekään, kuten asiaa tuntematon saattaisi jälkikä-
teen vihjaista.

Ensinnäkin ne olosuhteet, missä 
- 

on kysymys ni-
menomaan ja ainoastaan etulinjan miehistä 

- 
nämä

ajar on jouduttu viettämään, ne eivät suinkaan ole olleet
kadehdittavia-

Korsut ja ampumahaudat 
- 

siinä kaksi etulinjaan
liittyvää nimikettä! Ne olivat silloin miesten asuntoina
ja pihapiirinä, jos niin voisi sanoa. Molemmat tavallaan
maan pinnan alapuolella 

- 
siis elämää maamontuissa.

Tähän liittyivät kiinteästi, aina käden ulottuvilla olevat

ja apumavalmiit aseet, sekä pesäkkeet ;'a vartiomontut.
Edelleen 

- 
vihollisen läheisyys 

- 
se loi kokonaan

oman ilmapiirinsä, jollaista ei ole koettavissa missään
muualla. Edessä oli tykkanaan toinen maailma 

- 
vieras

ja peljdttdväkin! Kapea kaistale, ei kenenkään maata,
miinakenttineen ja esteineen. Sen takana vihollinen
omine, meihin suunnattuine aseineen ja vartiomieskat-
seineen-! Lisäksi kuuluivat kuvaan mukaan kranaat-
tien ujellukset räjähdyksineen, seka pikkuaseitten ki-
makammat äännähtelyt, seurauksenaan tappioita.

Päätehtävähän etulinjassa on luonnollisesti vartiopal-
velu. Se taas oli enimmiltään yötyötä, koska pimeä aika
vaati huomattavasti vahvemman vartiomiehityksen kun
valoisa.

Senpä takia, jalkaväkisotilas, ollessaan etuasemissa,
ei tuntenut laisinkaan sellaista yksitoikkoisen siviili-
mäistä menettelyä että 

- 
kun iltasella käy rauhassa ui-

nailemaan, niin aamusella heräilee melkoisissa voimissa
ylös! Se on kokonaan vieras käsite rintamasoturille. Yh-
tään ainutta yön seutua eivät etulinjassa olevat miehet
ole näin tolkuttoman vetelästi kuluttaneet. Useampia
herätyksiä ja vartioon lähtöjä on sattunut jokaisena yö-
nä, olkoonkin ollut kysymys vaikka kuinka rauhallises-
ta ajanjaksosta, puhumattakaan sitten "kuumista" kau-
sista.

Toisinaan, väsyneen ja raskasunisen kaverin ollessa
kysymyksessä, muodostui tuo herääminen hiukan vai-
valloiseksi rituaaliksi. Kaveri oli vedettävä koivesta
melkein alas lavitsalta ennenkuin kylmä todellisuus hä-
nelle valkeni. Kun ase kourassa paineli pesäkkeeseen,
niin rippeetkin unesta kaikkosivat. Jännitys javalppaa-
na olo terästivät ajatukset nopeasti tilanteen vaatimalle
tasolle.

Valvomislääkkeitäkin riitti: 
- 

Laukausten [[ns1 
-kranaattien räjähdykset 

- 
pienikin rasahdus etumaas-

muisteloia
a§emas0ta[audelta
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tossa - valopistoolin lehahtavat ammukset - 11ns1 vi-
hollisen puolelta 

- 
valokeilat yöllisellä taivaalla 

- 
ko-

vaäänispropakanda - partiova yllätysvaara! 
-Siinäpä niitä.

Tähän voitaisiin vielä lisätä tärkeinä sivustaseikkoina
sään aiheuttamat tekijät. Myrskyt sateineen ja tuiskui-
neen, ankarat pakkaset, sysipimeät syksyiset yöt j.n.e.
Mitään näistä ei vartiomies voinur väistää, eikä lähteä
ersimään suoiaa, vaan oli seistävä äärettömän tarkkana
ja tiiviisti paikallaan.

Kaikenkaikkiaan - vaikka ei ollut kysymys kuin
yhdestä vähäpätöisestä miehestd aina paikallaan, oli hän
sittenkin - etulinjan vartiomies 

- mahdottoman tär-
keä henkilö. Hän oli yhtenä lenkkinä ulommaisessa
renkaassa, Isänmaansa vartioketjussa. Hänen ansiostaan
saivat kaverit korsussa levätä. Olipa hän kohdallaan
osavastuussa jopa kansakunnan kohtalosta.

Tietoisina tehtävänsä tärkeydestä, arvostivat nämä
etulinjan poteromiehet siitä huolimatta toistenkin toi-
minnan, kuten lääkintämiesten, pioneerien, partio-
miesten, lentäjien ynnä muiden. Tykkipoikienkin toi-
met sikäli, kun heillä vaan oli millä mätkäytellä!

Tosiasiaksi kumminkin jää, jos on kysymys siitä ku-
ka on vihollisen kanssa joutunut pitempään touhuile-
maan nokatusten 

- 
tapellen, taikka muuten vain tui-

jottaen 
- 

niin siinä ei suomalaista jv. miestä pysty lyö-
mään laudalta, ei itse pirukaan!

Mitä kaikkea sota-ajan vahtisotilas on poterossaan
Seurustelua hyvin rakennetussa korsussa

saanut kokea, sitä on mahdoton luetella. Jokainen tie-
rää sen omalta kohdaltaan.

Noin yleisestikin ottaen. - Hän on suorittanut lu-
kemattomia hälytyksiä, pitäen siten tilanteen hallinnas-
saan, mukana turhiakin hälytyksiä. - 

Hän on silpou-
tunut muodottomaksi täysosumast2. 

- 
fl[nsä on yri-

tetty siepata vangiksi. - 
Hän on tuijottanut silmät ta-

pillaan etumaastossa olevaa kiveä, saaden sen liikku-
maan vihollismiehenä. - Hän on ampunut erehdykses-
sä omaakin miestä. 

- 
Hyvän olon tunteen sisikunnassa

hän on kokenut omien kranaattien lentäessä päänsä ylit-
se prikulleen oikeaan osoitteeeseen. - 

Vilua, sitä hän
on kärsinyt - onpa pistänyt polkaksikin poterossaan
lämpimikseen. - Hän on ajatuksissaan hyräillyt luke-
mattomat kerrat: "Elo rää juoksuhaudoissa on, se on
kaskynä vain kohtalon"! Hän on kironnut katkerasti tä-
män maailman pahuutta, sotien aikaansaajia ennen-
kaikkea. 

- 
Hän on kuullut vihollisen puolelta omaa

äidinkieltään, houkuttelevaa puhetta, taikka tunteitaan
syvästi loukkaavaa parjausta. Hän on ristinyt kätensä ja

rukoillut suurta Iuojaansa, omasta ja kansansa puolesta.

- Joskus rauhallisena yön hetkenä, tähtien taivaalla
tuikkiessa, hänen mielensä on vallannut kaipuu kauka-
na olevien omaisten luo.

Näitä vartiotunteia kertyy viime sotiemme ajoilta
etulinjakomppanioissa koko ajan palvelleille lukemat-
tomat mdärdt. Jos on kyseessä mies, jolla on ollut niin
ilmiömäinen tuuri, ettei ole haavoittunut, eikä muu-
tenkaan sairauksien takia joutunut poissa olemaan, ko-

SA-futa
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hoaa hänen vahtituntimääränsä vihollisen kanssa nokat
vastakkain tuonne kahdeksaan yhdeksään tuhanteen.
Tosin näitä miehiä on harvemmassa. Yhtä paljon lienee
ollut sellaisia, jotka tultuaan ensimmäistä kertaa taiste-
lualueelle, tai vaikkapa pahaan etulinjan vartiopaik-
kaan, kaatuivat jo ensimmäisinä päivinä.

- Vaikkakaan sotahistorioissa ei kovin suurta huo-
miota kohdisteta tälle "mitään sanomattomalle" asemis-
sa kyttäämiselle 

- 
eikä se raskaitten taistelujen rinnalla

sitä ansaitsekaan - niin jättiläisurakka sekin jokata-
pauksessa pitkaän jatkuneena oli.

Yli kolmen vuoden mittaisen ajan, sotiemme ankeina
aikoina, tuhannet, taikka paremminkin kymmenettu-
hannet jännittyneet silmäparit valvoivat yö yön jälkeen
erilaisissa maastokohdissa sijainneissa vartiopisteissään,
tiukasti vihollisen suuntaan tähystäen.

Tdmd kaikki, enempää kun koko sotimisemmekaan,
ei tapahtunut siksi että olisimme vihanneet vihollis-
tamme 

- 
vaan, ja ainoastaan siksi - 63i[ halusimme

turvata vapaan elämän muodon jatkumisen täällä karus-
sa ja kauniissa tuhansien järvien maassa -r

- Yhtämittaisesti eivät samat miehet sentään joutu-
neet vuosikausia edessä olemaan, vaan joukkoja vaih-
dettiin välillä. Yleisin käytäntö lienee ollut sellainen,
että kolmannes etulinjayksiköitten miehistöstä oli
taempana vuorottain huilaamassa.

Edessä olevien tehtävä ei rajoittunut yksinomaan var-
tiointi- ja taistelutehtäviin, vaan siihen kuului lisänä lä-
hipartiointia ja erilaisa työhommia, nämäkin yleensä
"hämärähetkien" puuhia.

Asemien jatkuva parantelu, se oli osittain aivan pa-
kon sanelemaa. Varsinkin syksyn kurakelien aikana oli-
vat taisteluhaudat monin paikoin vallan liejukaivantoi-
na. Esim. näitten vuoraaminen lukuisalla määrällä vit-
sakimppuja, ja alhaisissa paikoissa salaojien kaivami-
nen, veden saattamiseksi pois ampumahaudoista, mai-
nittakoon yksinä työkohteina.

Huilaustuurilla teetettiin lisäksi erilaisia töitä, kuten
korsujen rakentamisia y.m. Niinikään kotikonnuilleen
jälleen palanneen siviiliväen auttaminen uudelleen ra-
kentamisessa, kuului ohjelmaan. Rakensivathan Pajarin
poppoon pojat Kivennavan tuhoutuneen kirkon tilalle
uuden temppelinkin. Myöskin mottitalkoot olivat
muodissa rintamalla, samalla tavoin kuin siviilimaail-
massakin tuolloin oli tapana.

- Kaikilla rintamalohkoilla vallitsevaa olotilaa ei sa-

man divisioonan alueellakaan voi luonnollisesti verrata
toinen toiseensa. Paikoissa jossa linjat olivat hyvinkin
lähekkäin, tuli ainoastaan periskooppitähystys kysy-
mykseen, sillä päänupin kohottaminen kallaan yläpuo-
lelle, tiesi nikkeliä olevan tulossa heti. Jatkuva ammus-
kelu, etenkin tarkka-ampujien taholta, kuului näissä

kohdin "talon tapoihin". Aivan päinvastaistakin koke-
musta sai ajoittain kokea sellaisissa paikoissa, missä lin-
jojen väli oli useita satoja metrejä. Vallitsipa niinkin
rauhanomainen rinnakkaiselo, että sai vapaasti liikkua

penkan päällä näköpäivällä, eikä veli venäjänmies moi-
sen takia ruutiaan haaskannut!

- 
On selvää, että näin pitkälle vierähtänyt rintamal-

la olo ja sama montuissa ja vähemmän kodikkaissa kor-
suissa asustaminen alkoi ajanoloon tym.päännyttää
miesten mieliä. Siksipä yritettiin omatoimisestikin ha-
kea olotilaan vaihtelua, sikäli kun se vähäisen vapaa-
ajan puitteissa oli mahdollista.

Puhdetyöt, joiksika kaikkia puu- ja sormusnäperte-
lyjä yhteisnimellä kutsuttiin, sai kuten tunnettua, rau-
hall isena a j an j aksona laajat har r asta j a j oukot kimppuun -

sa. Mikäli lähimaastosta löytyi koivikoita, hiippaili sii-
hen suuntaan poikia puukot kourassa kiertämään tuohta
irti puun kyljestä. Vaikkei aiemmin olisi tuohivirsuja
nähnytkään, vääntyivät ne kasaan monen pojan hyppy-
sissä. Kun naapurilta salavihkaa vilkuili mallia, levisi
taito tällälailla kulovalkean tavoin. Monenlaisia muita
pikkukapistuksia miehet puusta värkkailivat, vieläpä
erittäin komeitakin 

- 
ollen nämä taideluomukset mie-

luisana sotamuistona vielä myöhemmänkin elämän var-
rella tekijälle itselleen, vieläpä jälkipolvillekin.

Korttipeli oli yksi ajankulun harraste, joskin se etu-
linjassa supistui vähempään kuin jossain taempana.

Kirjeitten kirjoittaminen, ja varsinkin kirjeen saami-
nen, se on ollut saajalleen tervetullut tuulahdus kautta
laajan rintaman kaikissa korsuissa ja teltoissa, sotavuo-
sien karussa harmaudessa. Tuskinpa kirjeen sisältö,
noin yleisesti ottaen, on aina näytellyt pääosaa, vaan

kirjeen tulo sinänsä sen laatuisissa olosuhteissa on itses-
Kurakeliä etuvartioasemassa

sään erinomaisen mieluinen tapaus.
Sanomalehtiäkin olivat pojat jossain määrin tilanneet

kotipaikkakunniltaan. Divisioonamme puitteissa il-
mestyi niinikään rintamalehti'Tappara".

Myöskin esimiestaholla kiinnitettiin suurta huomio-
ta tähän viihtymyspuoleen, sillä olihan se ensiarvoisen
tärkeätä joukkojen mielialojen ylläpitämiseksi kohtuul-
lisella tasolla. Tästä oli selvänä osoituksena m.m. Val-
keasaaressa kivitien tuntumaan JR 6:n lohkolle raken-
nettu iso viihdetalo "Valkeahovi" nimeltään, iossa oli ti-
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heään elokuva- ja teatteriesityksiä. Kävipä siellä ulko-
laisiakin taiteilijoita esiintymässä.

Harvemmin etulinjassa olevat miehet taisivat näissä
tilaisuuksissa väsymyksen ja matkan pituuden vuoksi
kayda, eikä monella ollut liiemmälti halujakaan. Yksi
vaikutrava elämys läsnäolleille oli Suomalaisen Ooppe-
ran suuri Carmen esitys samoissa Öljymäen maisemissa,
vartavasten luonnonhelmaan rinteitten ympäröimään
poukamaan rakennetulla esiintymislavalla.

Jälkeenpäinhän ovat monet tunnetut taiteilijat sano-
neet, että tällaisiin rintamaesityksiin keräänryneer kat-
sojat, ampumahaudoista harmaapukuisina saapuneet
rohkeirten miesten vaatimartomat joukot 

- 
6y21 ell666

heidän parasta yleisöään vuosien varrella 
- 

joten näistä
tilaisuuksisra on säilynyt molemminpuolinen mieluisa
muisto vuosien raakse.

- 
Eräs harraste, mikä tosin oli vain harvojen mie-

lenkiinnon kohteena, oli urheilu. Divisioonamme jou-
koissa, tiettäväsri myös muisa yhtymissä, se sai rauhal-
lisena ajanjaksona huomattavat mittasuhteet kilpailu-
mielessäkin. Kesän aikana oli yleisurheilu- marssi- am-
puma, ynnä muita kilpailuja. Pesä- ja jalkapallosarjat-
kin pyörivat eräissä yksiköissä.

Suurimman huomion osakseen sai sirtenkin hiihto.
Olihan kokonaista kolme suhteellisen rauhallista talvi-
ajanjaksoa kysymyksessä. Divisioonamme toimesta pi-
dettiin näin jokaisena talvena suurimittaiset mestaruus-
kilpailut ampumahiihdossa seka 20 km matkalla. Td-
män lisäksi hiihdettiin kolmena talvena ns. "Rajavies-

tin" nimellä kulkeva, noin 100 km pituinen, yksiköir-
ten välinen viestinhiihto, radan kulkiessa kaikkien pai-
kallisten osastojen sifoituspaikkojen kautta. Lähtö- ja

maalipaikalla, mikä sijaitsi divisioonan komentopaikal-
la, oli tosiaankin suuren urheilujuhlan tuntua, lumipu-
kuisten kilpailijoitten kamppaillessa yksiköittensä puo-
lesta. Soittokunta, kameramiehet ja Pajarin itsensä am-
Etulinjan vartiomies kierroksellaarr

puma lähtölaukaus antoivat oman säväyksensä kilpailu-
jen kuvaan. Rykmentin komentajista, varsinkin everstit
Ekman ja Haanterd, kovina urheilumiehinä, touhusivat
innokkaasti ladun varressa omiansa yllyträmässd. Td.md

viestikilpailu kulki tav allaao Poh jois -Hämeen maakun -

taviestin perinteitten jatkajaoa. Siksi olikin oleellista,
että mainitun maakunnan nimikkorykmentti, JR 21 ,

korjasi voiton jokaisena talvena tässä koitoksessa tasai-
sella joukkueellaan.

Kuuluisammista hiihtonimistä, jotka Länsi-Kannak-
sen maisemissa suksittelivar, mainittakoon: Sulo Nur-
mela, Mikko Husu, Tauno Sipilä, Väinö Mäkelä, Valle
Goman, Tauno Karvanen 1a Paavo Huhtinen.

Tekisipä mieli väiträa, etta kuka on mukana ollut
näissä sota-ajan urheilutouhuissa, niin juuri niistä ovat
miellyttävimmät "matkamuistot" mieleen jääneet.

Hiihtokilpailun lähtö
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- Mitä tulee vielä etulinjasotilaan virkistyspuoleen,
niin parhain mielen virkistäjä epäilemättä on sotilaalla
sittenkin 

- loma. Eritoten se lomalle lähtö. Se oli poh-
jimmiltaan ainoa hetki, mikä pani rintamaolosuhteissa
soturin kovat kasvot huokumaan sisäisestä riemun tuo-
kiosta. Kaikki toiset viihdykkeet olivat tavallaan kor-
vikkeira sen rinnalla.

On kokonaan eri asia - millainen oli tunnelma ta-
kaisin palatessa. Esimerkiksi läntiselle Kannakselle rul-
lessa, sitä tunsi olevansa lomalaisten kirjoissa vielä is-
tuessaan junan penkillä Kanneljärven paikkeilla, mutta
kohta sen jälkeen 

- 
"konnarin" julistaessa: "Musramäki

- Raivola - 
juna pysähtyy Raivolaan" - 

glulnslrn2
romahti hetkessä! Karu harmaus oli jälleen tuokion
päässä.

Sitten kun lutikkainen korsu ja aseveikkojen likaiset
naamataulut olivat tulijaa ympäröimässä 

- sitten oli jo
paljon siedettävämpi olotila!

Meille Kannaksen rintaman sorilaille lomamatkat
olivat itseasiassa leikin tekoa, verrattuna kaukaa itä-rin-
tamalta matkaaviin veljiimme nähden.

Oman erikoispiirteensä lomamatkojen yhteydessä an-
toi junaliikenteeseeen "Työmies"-askin mahdottoman
suuri vaikutusvoima.

Silloinhan eivät kaikki lomalaisjunat saaneet lupaa
pysähtyä pienemmillä asemilla. Esim. Taavetti oli yksi
tällainen tyypillinen tupakka-askiasema! Koska siviili-
maailmassa oli hirmuinen puute kunnon tupakasta, ja

sotilailla sitä sentään jossain määrin oli, niin tästä joh-
tui se luontoon käypä seikka, että veturinkuljettajat an-
karassa tupakan nälässä olivat sotilaitten hypnotisoita-

Puhdetöitä
vapaa-
aikana
korsussa
Asemiesilta
viihdetalo
"Valkeahovissa"

ilry-''ffi;ö: .

eiiqM::

vissa laupiaiksi samarialaisiksi.
Niinpä siis Taavetissakin junasta pois mielivä finski-

soltaatti ujuttautui jo hyvissä ajoin ennen Viipuria 
-voimallinen nikotiinipanos housun taskussa 

- 
junan

keulapäähän iututtamaan kuljettajaa! Ystävällisen ilma-
piirin ja molemminpuolisen rinnakkaiselon merkeissä
vaihtoi savukeaski omistajaa veturissa ja näinollen sai

olla varma siitä, että Taavetin aseman länsipuolella ole-
vassa vastamäessä junan vauhti hiljeni siinä määrin, että
siitä voi vaikeuksitta pudottautua maan kamaralle.
Enimmäkseen tdmd yhteispeli sujui kitkattomasti,
mutta joskus sattui vaaranomaisiakin tilanteita, jolloin
kaveri tapasi itsensä kontallaan kiskojen viereltä 

- 
tur-

pa noessa ja mullassa, sekä repun kantohihnat poikki-
naisina!

Allekirjoittaneen mieleen on jäänyt yksi lomalta pa-
luu. Kerrottakoon se vain sen vuoksi, koska se sattuvas-
ti ilmentää sitä sievoisra kitkaa, mikä saattoi joskus
puhjeta kukkaansa liian tärkeitten kotirintamaheppujen
ja sotajermujen välillä.

Eräs porilainen aseveikko pyysi lomalta trrllessani
tuomaan hänelle pullon tai pari miest.r rakevämpää.
Koska silloin ei valtion putiikissa myyty mainittua tuo-
tetta sotilaille, pyysin Haminassa tuttua siviilimiestä
käymään asialla. Hän teki sen, mutta ollessani survo-
massa putellia taskuuni, rörmäsi siihen parahiksi kul-
man takaa komeissa punaväreissään täkäläisen varus-
kunnan komendantti-luutnantti. Näki selvästi että hän
oli himopuuhissaan lomalaisia käryyttelemässä.
Suunta otettiinkin rautatieaseman sijasta poliisikama-
rille. Siellä hän soitti heti päävartioon, tilaten kaksi ko-
nepistoolein varustettua sotilasta. Näitten aseistettujen
kavereitten välissä vietiin sitten "suur-rikollista" 

- 
tåy-

sin selväpäistä etulinjojen alikessua, herra luutnantin
määräyksestä, pitkin ympyräkaupungin katua 

- 
oiko-

päätä putkaan!

*nrr*.
ffi*:ffi-
i,fr:

95



I
I

Tämän paraatimarssin aikana ehti mielessään sättiä
kaiken maailman kotirintamaherrat kaavamaisine pykä-
lineen kiehumapisteeseen saakka! Kaiken lisäksi reitti
päävartioon kulki sankarihauta-alueen vieritse, jossa

Talvisodan aseveljien valkeitten ristien näkeminen oli
omiaan antamaan pontra ajatukselle 

- 
että, kyllä Raja-

joen penkan poterossa, reilujen aseveikkojen parissa on
sittenkin kotoisempi tunnelma 

- 
kuin täällä kotirinta-

malla, saivartelijoitten kynsissä!
Myöhemmin kuulustelun suorittaneet poliisit olivat

herrasmiehiä, tosin heidän velvollisuutenaan oli tässä

tapauksessa takavarikoida aine. Lomalta tämän takia
myöhästyminen ei surettanut hiukkaakaan, koska tiesin
omien esimiesteni, samoin kuin kaikkien kelpo rinta-
maupseereitten 

- 
manaavan hornan tuuttiin moiset

tärkeilyt pikku jutuissa !

Olisi vaan ollut ylen somaa 
- 

nähdä kyseinen herra
etulinjan liejuisissa kaivannoissa 

- 
vaikkapa aluksi

vaatimattomat pati vuotta?
On nimittäin sanottava suoraan, että miesten 

- 
joil-

la oli jo pitkällinen henkilökohtainen kokemus taka-
naan tulilinjojen säälimättömästä ankaruudesta 

- 
pää-

nuppi ei sietänyt enää tyhjänpäiväisiä pelehtimisiä. Se

oli heille 
- 

kuin myrkyn nieleskelemistä.

- 
d5srn2seta-ajan virkistävinä keitaina ei sovi unoh-

taa myöskään kanttiineja, joissa lotat ja sotilaskotisisa-
ret uupumatta uurastivat, jopa vihollistykistön vaiku-
tuspiirissä. Näissä, sekä lukemattomissa muissa palve-
lutehtävissä suorittivat lotat rintamallakin tuhatmääräi-
senä vapaaehtoisjoukkona raskaina vuosina niin kun-
nioitettavan työmäärän, ettei sitä moni tule edes ajatel-
leeksikaan.

On kertakaikkiaan valitettavaa, kun nuorisomme
luettavaksi kirjoitetaan sellaista tekstiä, missä tämä
suuri joukko saatetaan suorastaan pilkan kohteeksi, jon-
kun hairahtuneen yksilön kuvauksila. Sopinee kysyä 

-jos heidän panostaan ei olisi silloin ollut 
- 

kuinka suu-
ri miesmäärä olisi tarvittu täyttämään heidän paikkan-
sa?

- 
Mitä tulee majoitusoloihin etulinjassa, on selviö

että pitkän sodan ainana oli mahdollisuus rakentaa kor-
sut jotakuinkin tyydyttäviksi. Tarkoittaen tämä lähinnä
sitä, että niissä olivat kolme korsun tärkeintä "asunto-
sg112" 

- 
lämmityskamiina 

- 
makuulavitsa ja korkeut-

ta sen verran, että mies sopi suorana liikkumaan sisällä.
Talvisodan kävijöistähän monet kohdallaan muistavat,
kuinka tämänmoisista "hienouksista" ei nähnyt edes un-
takaan silloisissa maakopperoissa.

Palautettakoon myös mieliin se, kuinka näitten kor-
su- ja telttavuosien seuraamuksena, monen sodasta ko-
tiinsa palanneen veteraanin tapakulttuuriin oli syöpynyt
sitkeitä tottumuksia kuluneilta vuosilta. Lähinnä se il-
meni siinä, kun mies monasti laskeutui takamuksineen
vaistomaisesti lattialle istuskelemaan, vaikka tuolejakin
olisi ollut käytettävissä.

- 
Asunto-olosuhteista puheenollen voi moni sivulli-
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nen aprikoida, että kyllä se on yksitoikkoiseksi käynyt
kun ei muuta seuraa ole ollut kun pelkkiä ryysyisiä mie-
hiä alinomaan ympärillä?

Tällaisen epäilyksen torjuu jokainen kunnon sotien
veteraani suoralta kädeltä! Ei siellä pelkässä miesseuras-
sa ole tarvinnut kenenkään nuoruusvuosiaan viettää?
Korsujen sisältä, sieltä löytyi useampaakin heimoa hy-
vinkin seurankipeitä pikkuhyväilijöitä.

Koska nuo ylimääräiset, innokkaat operoitsijat ovat
tuttuja kaikille sotureille, olisi väärin jdttåd, näin toi-
sarvoisen sepustuksen yhteydessä, ne kokonaan huo-
mioimatta.

Kirppu 
- 

joka siistin tuntuisena elikkona nipisteli
vähän sieltä sun tddltä, piti oikeastaan vain mielenvi-
reyttä yllä. Ja mikäpä sen tärkeämpää niissä oloissa.
Antoi pojille siis tavallaan psykiatrista hoitoa!

Samaa ei voida sanoa hyvästä ystävästämms 
- 

lull-
kasta. Niille tuli aina öiseen aikaan mahdoton hinku ih-
mislasten naamatauluja tallomaan. Paljaana olevat pai-
kat ihosta, kun olivat niitten suositruja ateriointikoh-
teita. Lisäksi lutikat omasivat erinomaisen lähestymis-
tekniikan, hiipivät ensin korsun lakilaucoihin ja sieltä
oitis kevyellä liikkeellä pudottautuivat suoraan sapus-
kointiareenalle. Niitä inhottavia lirtiäisiä saattoi seson-
kiaikoina olla kymmeniä yhden uhrin kimpussa. Kelpa-
sipa niitten kera nauttia virkistävästä unesta?

Kavalin kaikista pikkuveitikoista oli sittenkin 
- 

täi!
Se pesitteli mieluimmin näkymättömissä vaatteiden si-
sällä. Pienuutensa ja piilossa pysyttelmisensä vuoksi sen

lähentelyjä oli vaikea torjuakin. Paidan sisäpinta, se se

oli oikein täin tyypillistä tupapalvelualuetta!
Lisäksi ne olivat äärettömän uskollisia huoltajiansa

kohtaan. Menivätpä he minne tahansa, täit seurasivat
aina kiinteästi "lähituntumassa" mukana, pitäen kaikes-
sa rauhassa kylmäverisesti, omia "ompeluseurojaal" 

-sodan jyskeestä huolimatta.
Siitä oli hyvä, kun nukkuminen korsuissa tapahtui

miltei paljaan puun päällä. Jos siinä oli pidetty jotain
lakanan japatjan nimeä kantavia ionnin ioutaviavekot-
timia pehmikkeenä, niin jopa olisivat syöpäläiset saa-

neet ottaa ilon irti elämästä!

"Syöpäläissota" käynnissä SA'hnnI
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Eihän se pelkän puun päällä makaileminenkaan järin
pehmoisen tuntuista ollut, mutta kun siinä vuosikausia
loikoilee, niin kaikki pehmusteet rupeavat vaikutta-
maan humpuukitavaroilta!

Täisaunoissa käynti ja korsujen myrkytykset kuului-
vat toriuntakeinoihin syöpäläisiä vastaan, mutta nekin
olivat vain hetkellisiä avun tuojia. Pitkällinen maan alla
asustaminen tuo näitä lisävitsauksia, sehän on selvää.

- Purnaus, se on myös tuttu käsite närka ajoika ja
siihen syyllistyi ajanoloon "ukko kuin ukko". Mutta se-

hän on aivan luonnollinen ilmiö näin pitkän ajanjakson
kyseessä ollen, eikä sellaisenaan ollut mikään haittate-
kijä, kuuluen suomalaisen soturin perusheikkouksiin.

Ennen sodan syttymistä saattoi esiintyä joitakin dik-
taattorin ottein heiluvia esimiehiä, samoin liialliseen
jermuiluun hairahtuneita alaisia, mutta olosuhteitten
pakosta on näitten suhteitten muovauduttava tulilin-
joilla järjestykseen. Jatkuvassa kuoleman vaarassa ole-
minen ja kolkko poteroelämä, lyö ennenpirkaa kuolai-
met suuhun vauhkollekin ritarille.

'Rohkea 

- rehti - eikä omaa minäänsä millään lailla
korostava 

- siinäpä jo kolme rintamaesimiehen omi-
naisuutta,. joittenka silloisille haltijoille vanha potero-
mies nostaa mielihyvin hattua vielä vuosikymmenien
perästäkin.

- Mainittakoon tässäkin yhteydessä, kuinka ko-
mentajamme kenr. Pajari, oli tunnetusti ankara herra
takamaastossa esim. kunnianteon suhteen. Tullessaan
etummaisiin asemiin, jonnekka hän usein yllättäen il-
mestyi, hän oli kuin toinen mies. Siellä hän saattoi is-
keä alaistaan roverillisesti kämmenellä olkapäälle ja ju-
tella kun mies miehelle. Tapasipa hänet siellä joskus
poikien kanssa korttia pelaamasta!

Posti on saapunut. Kirjeen odottajia
Korjauspaja korvessa

- 
Mikäli vuodenaian hetkistä haluttaisiin mainita

jokin, jolloin sodan mielettömyys kävi tavallista ilmei-
semmäksi, niin varmasti Joulu oli juuri tällainen. Var-
sinkin perheelliset miehet tunsivat tuolloin sisikunnas-
saan enenevässä määrin vapauden kaipuuta ja pahan val-
ta maailmassa työntyi kouraantuntuvammin tajuntaan.

Joutuivathan heidän kotonaan pienokaiset viettämään
joulunsa ilman isien läsnäoloa.

Kymmenkunta ikäluokkaahan silloisista maamme
asekuntoisista miehistä joutui viettämään neljä sotajou-
lua karuissa rintamaolosuhteissa.

- 
Vielä on mainitsematta yksi mielialoja kohottava

salainen ase, eikä suinkaan vähäinen sellainen. Se oli
huumori.

Mitäpä olisikaan rintamelämä ilman rintamahuumo-
ria, kerrassaan synkkää! Se hersyi huvittavana - 

hirte-
hisenä - vieläpä katkeruuden sävyttämänäkin. Eikä se

laannut suomalaisen sotilaan huulilta muulloin, kun
hänen ollessaan haavoittunut, taikka taistelussa lop-
puun väsynyt. Taikka sitten vaienneen aseveljen tomu-
majao vierellä, jolloin se muuttui hartaaksi kunnioituk-
seksi. Tämän alan verrattomia taitajia, niitä riitti jokai-
seen porukkaan ja ryhmään.

Herääkin mieleen kysymys 
- 

onko minkään muun
maan sodassa olevan armeijan keskuudessa ollut niin
vankkaa jalansijaa huumorilla, kuin mitä meillä oli?

- Joittenkin mielissä hiljalleen kytenyt toive, pit-
kään jatkuneen sodan hiljaisesta päättymisestd tavalla
taikka toisella 

- 
alkoi vähin erin kariutua jo kuukausia

ennen myrskyn puhkeamista - Länsi-Kannaksen tä-
hystyspaikoilta havaittavissa olevan, kiihtyvän toimin-
nan muodossa vihollisen puolella.

- 
Vaikka mielialat eivät enää asemasotakauden lop-

pupuolella korkeina aaltoilleetkaan, eikä Talvisotaan
verrattavasta hengestä voinut puhua, oli useamman
miehen pohjavireenä sittenkin selvä tietoisuus siitä 

-millä asialla on oltu ja edelleen ollaan.
Lähinnä pienen veljeskansamme Viron kohtalo -varoittavan heijastimen lailla - 

pani näkemään asiat
oikeassa järjestyksessä.

Vielä, mitä tulee toveruuteen ja niinsanottuun ase-

veljeyteen, niin missäpä muualla kun sodassa ja tulilin-
joilla, voisivat aidot ystävyyssiteet paremmin syttyä ja
kestävälle pohjalle lujittua. Siellä karuissa ja kuoleman
läheisissä oloissa, siellä sitä pääsee tuntemaan kanssa-

vaeltajansa läpikotaisin.
Eikä näitä asevelisuhteita tunnu myöhemmässäkään

vaiheessa mikään järkyttävän. Eivät edes puoluepolitii-
kan repivät laineet pysty niitä sanottavasti himmentä-
mään.

Sodasta vielä takaisin, ehjänä tai runneltuna palan-
neet, varsinkin saman yksik<in miehet 

- 
arvoihin kat-

somatta - 
tuntevat olevansa samaa yhtenäistä joukkoa,

nopeasti etenevästä vuosien saatosta huolimatta.

Jo yksistään Sankarivainajaveljiemme muisto vel-
voittaakin meitä siihen. tr
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OLI maaliskuun 13. päivän aamu1943. Aurinkopais-
roi jo lupaavasti lumiseen erämaahan kevään tuloa en-
nustaen. Rukajärven suunnalla toimivan 14. Divisioo-
nan Kaukopartio-osasron Pälkäjärven rannalla sijaitse-
valla majoitusalueella vallitsevan hiljaisuuden rikkoi
"herrabunkkerilra" saapuvan lähetin askeleet. Ne suun-
tautuivat osaston kolmen joukkueen "asuma-alueelle",
ja viesti oli kaikille sama: Partioon lähtö huomenna,
kuuden päivän sissimuona ja muur "eväät" mukaan.

Siitä se alkoi osastomme valmistautuminen Jeljärven
reissulle. Edellisenä päivänä oli tosin jo tihkunut tietoja
siitä, että osasromme päällikkö, Mannerheim-risrin ri-
tari, luutnantti Eino Penttilä oli käynyt divisioonan esi-
kunnassa ja nämä reissut riesivät yleensä liikkeelle läh-
töä. Saatu viesti ei siis enää ollut mikään yllätys ja päi-
vän mittaan saimmekin sitten jo vähän enemmän rietoia
rulevasra rerkesrä. Meitä I joukkueen miehiä kävi valis-
tamassa joukkueemme johtaja vänrikki Törngren ja sa-

malla hän lähemmin määräsi mukaan oterravasta hävi-
tysmateriaalista. Minä kuuluin kersantti Väinö Punta-
sen johtamaan 1. ryhmään ja sain muun muassa rep-

Mannerheim-ristin ritari, luutnantti Eino Penttilä

puuni kahden kilon kasapanoksen, mikä murikka jo si-
nänsä kertoi tehtävämme laadusta. Osastomme oli mää-

rätty I/JR 10:n vahvistukseksi, komentajana majuri Ti-
mo Johannes Puustinen. Tehtävänä oli tuhota rinraman
takana noin 70 km:n hiihtomarssin päässä Jeljärven ky-
Iässä ja asemalla si jaitsevar huoltotukikohdat. Tuo maa-
Iiskuun 13. päivä meni valmistautuessa ja seuraavana
päivänä noin kello 12.00 aikaan osastomme kuljetettiin
autoilla Ondajärvelle, mistä retken piti alkaa. Tiesim-
me Puustisen pataljoonan jo olevan siellä, sillä pitkin
aamua oli autojono virrannut itäänpäin. Leiriydyimme
lähelle tantaa. Söimme tukevasti ja lepäilimme. Ehtipä
Kuusamon poika Niilo Polo jo kuuluttaa tervekätisiä
pokkamiehiäkin kokoon ja löytyihän niitä aina ja peli
alkoi. Täällä kuulimme myös, että itse 14. Divisioonan
komentaja, kenraalimajuri Erkki Raappana tulee mei-
dät ennen lahtoa tarkastamaan. Siitä sai eräs kaveri ai-
heen lausua. "Taitaa tulla kusinen reissu, kun kenraali
itte tulee matkalle laittaan."

Lähtöilta oli tyyni, pari-kolme asterta pakkasta ja ke-
värtalven kuutamo. Pataljoonan kolme komppaniaa,
jaakarijoukkue, lääkintäjoukkue ja kaukopartio-osasto
lumipukuisena "aaveprikaatina" kaikkine varusteineen
seisoi rintamassa Ondajärven läheisellä kankaalla val-
miina tuntematromiin kohtaloihin. Tunnelma oli ou-
don jännittynyt. Mikä odottaisi meitä iärven toisella
puolella lumisissa erämaissa. Kuka kohtaisi siellä mää-

ränsä pään. Monet ajatukset askarrurrivat mieltä. Sitten
kajahtivat komennot, rivit ryhdistä1'ryivät, kenraali
saapui, tarkasti vuorollaan kunkin osaston ja toivotti
hyvää matkaa ja ntin lähdettiin iltahämvssä kello 2 1.00
aikaan hiihtämään noin 10 km:n levvisen Ondajärven
yli. Senlälkeen matkaa latkettiinkin io vihollisen puo-
lella. Hiihro oli hidasta, sillä olivarhan kantamukset
raskaat ja matkassa oli myös ahkioita. Aamuyöllä ma-
joitutriin rakovalkealle !a koko seuraavan päivän eli
15. 3. vedettiin lonkkaa ja vasra illan hämyssä lähdet-
tiin jälleen suksien päälle. Vihollispartioita ei ollut il-
maantunut näköpiiriin, mutta muurtamia varmistusla-
ruja oli kyllä ylitetty, ioten siitä voitiin päätellä, ettei
osasromme kovin kauan voi pysyä salassa, mikäli partiot
joka päivä liikkuvat.

Yön hiihdettyämme saavuimme 16. 3. kello 7.00 ai-
kaan vihollista kohtaamatta noin 6 km:n päähän varsi-
naisesta tavoitteesta, mihin perustettiin tukikohta ja

JSP. Sinne jätettiin reput ja kaikki, mitä kohteessa ei

tarvittu. Tässä myös patalioona iakautui. Tukikohtaan
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Annetun tehtävän reitti Ondajärvi--Jel,iärvi

jäi pari joukkuetta 2. komppaniasta, sekä osa lääkintä-

ioukkueesta ja muu osa pataljoonaa lähti kohti Jeljärven
i<ylää. Kaukopartio-osaston tehtävänä oli tuhota eri
kohteessa sijaitseva Jeljärven asema varastoineen, kat-
kaista rata ja varmistaa itään päin. Hyökkäysherki oli
kello 10.15, jolloin siis molemmissa kohreissa kaiken
piti olla valmiina toiminnan aloittamista varten. Osas-
tomme saapui hyvissä ajoin Jeljärven aseman länsipuo-
lella sijaitsevalle kukkulalle, missä Penttilä jakoi tehtä-
vät eri joukkueille: Vänrikki Törngrenin johtama I
joukkue hyokkaa radan suunnassa sen eteläpuolella koh-
ri asema-aluetta, mikä on tuhottava. Tämän joukkueen
mukana on myös Penttilä itse. Vänrikki Topi Korhosen
johtama III joukkue hyökkää radan yli kohti maantietä
aseman korkeudelle, jonne se jää varmistamaan kohti
Kotskomaa ja hävittää maantien varressa olevat varastot

ja rakennukset. Luutnantti Tauno Lukkarin johtama II
joukkue jää reserviin ja varmistaa samalla länteenpäin
rauratien Kuutsjärvelle ja maantien Rukajärven suun-
raan. Tehtävät oli näin jaettu ia arkaa oli vielä puoli
runria hyökkäyshetkeen.

Kukkulan laelta noin 500 metrin pääsrä katselimme
sitren asema-alueen Iiikennettä. Sinne ajoi autoia ja
siellä liikkui miehiä arkisissa askareissa. Kaikki näytti
olevan rauhallista ja se teki meidät levollisiksi. Koh.
reessa ei ollut tulostamme harmaata aavistusta. Kun
kuitenkin sotilaita liikkui paljon ja kuulaassa talvi-il-
massa äänet asemalta kantautuivat selvinä tähystyspaik-
kaamme, alkoivat eräät kaverit puistella pådtddn ja joku
sanoikin jo: "Kyllä siinä raatoja tulee meistäkin, on siel-
lä niin monra iikkaa vastassa." Hyökättäessä asemalle

meidän oli ensin laskettava loiva mäenrinne, seniälkeen
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Sissiosasto lähdössä raskaat kanlamuksel

Patal,joonan komentala, majuri T. J. Puustinen

oli lievää nousua rauratielle saakka, mikä meidän oli
ylitettävä. Jos vihollinen havaitsisi meidät ja miehittäi-
si ratapenkan, olisimme kyllä hyvä maalitaulu. Penttilä
katseli miehiään ja kun hän havaitsi lieviä hermostumi-
sen merkkejä, tuttu viileä hymy ilmesryi tuon pienen
Iuurnantin huulille. Hän alkoi laskea leikkiä, mutta se-

kään ei laukaissut jännittynyttä tilannetta. Hyökkäys-
hetki koertelee aina joukon henkistä kestävyyttä, eikä
vähiten juuri kaukana vihollisen selustassa. Aika mateli
hiljaa eteenpäin ja vilske asemalla näytti lisääntyvän.
Hyökkäyshetki oli kuitenkin viimein käsillä. Katselin
vieressäni olevaa luutnanttia ja odotin lährökäskyä. Hän
otti silloin esille parabelluminsa ja sanoi: "Pojat, minä
ammun lähtölaukauksen." Kaikki katsoivat häneen ih-
meissään 

- 
torjuvia ääniä kuului 

- ia joku täräytti jo:
"Saarana, paljastaa koko porukan." Tähän pelkoon koko
h-hetki unohtui. Penrtilä hymyili, pisti pistoolin takai-
sin koteloon ja sanoi: "Nyt mennään." Jännittynyt ti-
Ianne oli laukaistu psykologisin keinoin. Mirään soraää-

niä ei kuulunut. Osasto oli valmiina iskuun.
Hiihdimme nopeasti rautatielle ja aseman kohdalle.
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Vedimme hieman henkeä, nousimme sitten ratapenkal
Ie ja saman tien jatkoimme asemaa kohti. Silloin alko
ammunta. En saanut selvää, mistä se tuli, mutta lau
kaukset olivat hajanaisia ja tuli huonosti suunnattua
Me vastasimme siihen umpimähkään, mutta sitter
näimme jo etäällä juoksevia vihollisia. Edessäni hiihtävi

iääkäri Väisänen, "Hevoseksi" kutsuttu, päästeli kone
pisroolistaan pitkiä sarjoja. Olimme jo lähellä asemaa ji

silloin Penttilä huusi: "Heittäkää kasapanokset". Nou
sin suksiltani, irrotin vyöltäni oman murikkani ja kier
sin tulpan auki. Näin Väisäsen jo juoksevan lähintä ase

marakennusta kohti ja samalla lensi möykky ja mier
pyörsi takaisin. Toiselta puolelta oli aivan asemaraken
nuksen kulmalle ehtinyt myös I joukkueen johtaja vän
rikki Törngren, jolle kersantti Puntanen karjaisi: 'TuL
helvetissä pois." Viime tingassa tajusi Törngren vaaran
juoksi muutaman askelen ja syöksyi lumeen pelastuet
yhdennellätoista hetkellä, sillä samanaikaisesti asemara

kennus lensi pilviin. Nyt oli minun vuoroni tullut jr

kun ilma oli "puhdas", syöksyin kyyryssä juosten toistr
asemarakennusta kohti. Ammuttiin edestä ja ammut
tiin takaa, mutta kohti ei tullut ja siinä oli jo edessän

rakennus. Vetäisin sokkanarusta ja viskasin voimallr
"pakertini" läpi ikkunan ja käännyin takaisin. Juoksir
muuraman askeleen, panin kädet korvilleni ja syöksyir
maahan. Samalla paukahti ja ympärilläni satoi silmän
räpäyksessä hajonneen rakennuksen jätteitä. Sain osu

man päähäni ja maailma pimeni silmissäni 
- 

tajunt,
lakkasi. Sitä kesti vain hetken ja tunsin jonkun kosket
ravan sauvalla takamuksiini ja samalla kuulin Penttilär
huuravan: "Jatkeraan hyökkäystä." Nousin suksille j,

hiihdin ketjuun. Pääni oli raskas ja tunsin huimausta
Samassa Törngren huusi vierelläni: "Ammu, ammu!
Noin 10 metrin päässä juoksi mies pakoon. Nostin pys
tykorvan poskelleni ja painoin liipasinta, mutta nalli e

syrrynyt ia naapuri katosi lähimmän varastorakennuk
sen taakse. Mies oli maannut kaatuneiden joukossa va
Iekuolleena ja noussut Iiian aikaisin ylös, mutta selvis

nyr onnellaan kuitenkin. Tämä oli minulle ensimmäi
nen ja viimeinen kerta koko sota-aikana, kun patruun
oli kelvoton. Onneksi se sattui näin vaarattomassa ti
lanteessa. Me iatkoimme hyökkäystä ammusvarastolle
mikä tuikattiin tuleen. Jostain ajoi paikalle auto ja viel
traktori, mitka molemmat ammuttiin palamaan. Vauh
kona juossut hevonen suistui tiepuoleen konepistooli
suihkun lävistämänä. Samanaikaisesti rautatien suun
nasta kuului jysähtelyä. Vänrikki Blomin partio siell
särki aseman vaihteita, rataa ia lennätti ilmaan rautatie
siltoja.

Olimme edenneet asemalta muutaman sata metriä
kun yht'äkkiä saimme kovaa tulta etuoikealla olevalt
kukkulalta. Paikka oli avoin, eikä mitään suojautumis
mahdollisuuksia ollut. Penttilä pysäytti heti hyokkayk
sen ja käski vetäytyä takaisin ratapenkan suojaan. Sinn
oli loivaa laskua ja kestävä hanki. Näin edessäni jääkär

Moisasen pudottavan sauvansa, mutta ammunnan jat
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kuessa ei mies kääntynyt sitä noutamaan. Ohjasin suk-
seni kohdalle ia onnistuin vauhdissa sieppaamaan sau-
van mukaani !a pian olin ratapenkan suojassa. Heitin
sauvan Moisaselle, joka siitä kovin ilahtui. Olisihan yh-
dellä sauvalla ollut hankala hiihtää. Ammuimme rara-
penkan suojasta mäelle päin, missä suunnassa vielä
"nuohosi" jääkäri Väisänen. Viimein hänkin palasi mui-
den joukkoon hiljaa myhäillen. Väisänen kuului jouk-
kueessamme kolmannen ryhmän muonavahvuuteen,
mutra hyökkäyksessä hänet löysi aina kärkiryhmästä,
perääntyessä hänen paikkansa taas oli viimeisen ryhmän
viimeinen mies ja majapaikan vartioinnissa hän ei
yleensä kuulunut mihinkaän ryhmään. Hänen suhteen-

Partio Ondajärven iäällä

sa oli työnjako selvä
Myös muut ;oukkueet olivat saaneer vetäytymiskäs-

kyn ja hiljalleen kokoontui koko osasto yhreen. Hyök-
käyksemme oli kestänyr noin runnin verran ja kaikki oli
mennyt hyvin. Tappioita ei ollut. Itse tunsin vielä jy-
sähdyksen jälkimaininkeina lievää huimausta ja yritin
antaa ylen, mutta mitään ei kuitenkaan tullut. Hiih-
dimme hiljalleen tukikohtaan, jonne saavuimme noin
kello 12.00 aikaan. Vähitellen palasivat sinne myöskin

Jeljärvelle hyökänneet'Puustisen komppaniat. Hekin
olivat tehtävässään onnistuneet, murra rappioitakin oli
tullut. Kuuden miehen kerrottiin kaatuneen ja haavoit-
tuneira oli myös. JSp:n ohi hiihtäessäni näin yhden
heistä. Häntä oli ammuttu vatsaan, siinä näkyi pieni
reikä, verta ei tullut. Lääkintämies antoi hänelle juuri
morfiinipistosta reiteen. Haavoittunut ei valittanut,
mutta silmien katse oli surumielisen toivoton. Hän oli
tajunnut elämän liekin pian sammuvan. Tämä näky
masensi mieltäni. Kuka tahansa meistä olisi voinut olla
tuossa havuien päällä hänen tilallaan. 

---- 
Pian

lähdimme sitten liikkeelle ja jonkun tunnin hiihdet-

tyämme määrättiin lyhyt levähdystauko. Keitin no-
peasti kahvit la yritin syödä jotain, mutta en saanut
ruokaa alas. Pureksin kuitenkin sokeria ja tunsin siitä
virkistyväni. Pääni oli edelleen raskas ja huimaus jat-
kui. Paneuduin pitkäkseni havuille rakovalkean toiseen
päähän ja yritin saada unen päästä kiinni. Katselin nuo-
tiolla hääriviä kavereita ja vaivuin uneen.

Kriiiits - kriiiits. Yht'akkia havahduin unestani ja

nousin ylös. Oli täysin pimeää. Olin varmaan nukkunut
monra tuntia. Koko patalioonan laajalla majoitusalueel-
la ei näkynyt ristin sielua. Siellä täällä loisti vain hiilty-
neitä nuotion pohjia ja omankin laavuni edessä oli vain
pieni lepattava tulen liekki. Jälleen kuului rahinaa, tä-

*

SA'lu'a

hän ääneen olin juuri herännyt. Se ei ollut metsän pui-
den aiheuttamaa, se oli suksien ääni. Olin nyt täysin
herännyt ja kasitin, eträ olin jäänyt yksin nuotiolle
nukkumaan toisten lähtiessä. Minua oli tietysri herätet-
ry, murra saamani tärskyn jälkeen olin ollut niin sikeäs-
sä unitilassa, etten ollut havahtunut ia ryhmäni kaverit
eivär olleet lähtökiireissään jäämistäni huomanneet.
Herkistin kuuloani ja silloin totesin, että rahiseva hiih-
tämisestä aiheutuva ääni kuului idästä päin. Sieltä hiih-
ti ryssiä. Nyt tuli totuuden hetki, minä olin yksin. Ke-
räsin nopeasti varusteeni, kiväärin, repun, sukset ia
sauvat ja päätin lähteä pataljoonan perään. Samalla kui-
tenkin jo hylkäsin ajatuksen, sillä minun oli mahdoton-
ra laajalta ma joitusalueelta heti löytää oikea latu ia aikaa
ei ollut etsimiseen. Parempi olla hiljaa, jos ryssä ei mi-
nua huomaisi. Tärisevin käsin puristin kivääriäni ja sy-
dän pamppaillen laskeuduin toisen polveni varaat laa-
vulle kuusen viereen. Koetin katseellani lävistää pimey-
den ja kuuntelin äänen suuntaan. Se läheni ja viimein
pimeydestä sukelsi lumipukuisia hahmoja ja niiden
suunta oli suoraan minua kohti. Voi äiti,
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n)'t menetir roisen poikasi. Sinne riensivät ajatukseni
kotia ja Pauli veljeni hautaristille Kemijärven kirkko-
maalla. Nyt oli minun vuoroni tullut. Koetin lumipu-
kuni takaraskua. Siellä oli käsikranaatti itseäni varten.
Oli aina ollut. Vangiksi en jää, sen olin päättänyt jo
kauan sitten. Panin kranaatin lumipukuni etutaskuun.
Avasin patruunakotelon ja laitoin kampoja valmiiksi
havujen päälle viereeni. Vedin panoksen piippuun ja
riisuin käsineet. Käteni eivär enää vapisseet, sydän
pomppi vielä, mutra olin jo rauhallinen. Tilanne oli
selvä, vaihtoehtoja ei ollut. Minä tulin jäämään ränne,
mutta vain ruumiina. Lumipukuiset miehet lähestyi-
vät, mutta niitä olikin vain kaksi-kolme miestä. Se on
vain kärki, välähti mielessäni, murra jos ammun ne,
niin saan aikaa pakoa varren. Kohotin kiväärin poskel-
leni. Ne olivar jo niin lähellä, eträ osuisin varmasti.
Tähtäsin ensimmäisrä miestä varsaan. Vielä vähän mat-
kaa ja sitten lasken läpi, päätin mielessäni. Nyt painan
liipasinta, murra samalla herkellä olin kuulevinani suo-
malaisia sanoja 

- 
sormi jäykistyi liipasimelle, terästin

katsettani läpi pimeyden ja samalla kun jälleen kuulin
puhuttavan suomea, tunsin myös rurut lumipuvut
miesten yllä. He olivat meikäläisiä. Yht'äkkia huoma-
sin väriseväni vilusta, tietysti olin ollur kylmän koh-
mettama, kun rakovalkea jo kauan sitren oli palanur
loppuun. En vain ollut rässä tilanteessa vilua tuntenut.
Siirryin hiiltyneen nuorion ääreen ja puhalsin liekkia
hiillokseen. Se leimahti ja anroi lämpöä. Samalla ruli-
jatkin jo huusivat minulle: "Mistä porukasta", johon
vastasin olevani Penttilän osasrosra. Miehet kertoivat
kuuluvansa kapteeni Raevaaran komppaniaan ja palan-
neensa takaisin hakemaan yhtä nuotiolle jäänyrrä tove-
riaan, joka olikin löytynyt. Tällöin sain myös tietää, et-
tä pataljoona oli jakautunut kahria ja paluureirti Onda-
järven rannalle kulki eri teirä. Kapteeni Raevaaran huo-
leksi oli jätetty haavoittuneiden kuljetus. Kaukoparrio
oli pataljoonan pääosan mukana, murra kun kukaan
miehistä ei tiennyt, mistä sen latu lähri, päätin lyhyen
harkinnan jälkeen seurata Raevaaran miehiä. Lairoin it-
seni lähtökuntoon ja kiiruhdin jo etäällä hiihtävien
miesten perään. Komppanian saavurimme melko pian.

Vointini oli nyt paljon parempi, huimaus oli poissa.
Tunsin myös olevani nälkäinen ja niinpä aloin syömään
vanikkaa repustani siinä porukan hännillä hiihtäessäni.
Markanteko oli hidasra ja nykivää. Oli pimeä yö, j^
haavoittuneiden kuljetus saneli vauhdin. Komppania
saapui sitten korkean pohjois-ereläsuunnassa kulkevan
harjun itäpuolelle. Minä odotin, että harju ylitertäisiin,
mutta yllätykseksi havairsinkin, että komppania lähri
hiihtämään eteläänpäin harjun itäreunaa myötäillen.
Kun tiesin, että vihollisen varmistuslatu oli aina kulke-
nut tuon harjun laella, lausuin julki ihmerykseni la sa-
noin edessä hiihtäville, errä asiasta piräisi mennä il-
moitramaan komppanianpäällikölle. Kukaan ei kuiten-
kaan lähtenyt, murra minua itseäni kehotettiin mene-
mään. Kun sitten hiihro jatkui edelleenkin samansuun-
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taisena ja aivan harjun juuressa, päätin niin tehdäkin ja

lähdin hiihtämään edelle. Olin ohittanut varmaan jo
toista joukkuetta, ja kuullut kapteenin olevan kärjen
runrumassa, kun harjun laelta yhtäkkiä avattiin voima-
kas konepistoolituli. Komppania hajosi yhdessä hetkes-
sä, yhtään komentosanaa ei kuulunut, vain ahkioissa
makaavien haavoittuneiden sydäntäsärkevät huudot
kaikuivat metsässä. Sinne he jäivät. Ryssät karjuivat
komentojaan harjun laelta ja jatkoivat taukoamatta am-
muntaansa yön syliin pakenevia meikäläisiä kohti. En
nähnyt keneenkään osuvan. Pimeys ja metsä suoiasivat,
ja harjun laelta oli matkaakin melkoisesti. Hiihtelin
mr.riden mukana ja odorin jotain komentoa, mutta sitä

Lepotauko rakovalkean äärellä

ei rullut. Silmitön pakokauhu oli vallannut osaston.
Yhr'akkia välähti mieleeni Penttilän operus: 'Väijytyk-
sessä on heri vastattava tuleen ja porukka pidettävä
koossa huutamalla." Niin olimme tehneet monta ker-
taa. Tämä ei ollut minulle ensimmäinen väijytys. Tässä

vaiheessa ei ampumisella ollut enää merkitysrä, irroic-
tautuminenhan oli io tapahtunut, mutta päätön pake-
neminen oli pysäytettävä. Niinpä sitten aloin kirota ja

huuraa ia kehotin kavereita pysährymään. Lähimmille
huomautin, ettei tässä mitään hätää ole, kyllä nikkeliä
metsiin mahtuu. Pikku hiljaa alkoi sitten miehiä ke-
radnrya ympärilleni. Heitä oli loppujen lopuksi neljä-
kymmentä, joukossa useita aliupseereja ja pataljoonan
lääkäri, lääkintävänrikki Miinalainen. Kun minua ei
runnerru, sain selvittää henkilöllisyyteni ja mukaan
joutumiseni. Pian alkoi kuulua kehotuksia: "Sissi vetä-
mään 

- 
sissi kärkeen, niin päästään vielä kotiin 

-kaukoparriomies tietää, missä ollaan, antaa vetää. "
Vänrikki Miinalainen näytti minulle karttaansa ja tie-
dusteli olinpaikkaamme, jolloin näytin sen hänelle.
Senjälkeen hän antoi minulle karttansa ja tarjosi kom-
passiaankin, mutta sellainen oli itsellänikin. Hän yhtyi
myös muiden esittämään vetoomukseen joukon kotiin-
päin johtamisesta, joten minä päätin ryhtyä puuhaan,
sillä jotain oli jonkun tehtävä. Tilannetta harkittuani
esitin ehdotukseni: Suunnistamme ensiksi pohjoiseen
muuraman kilometrin, käännymme sitten Iänteen, yli-
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tämme ryssien varmistaman harjun muutaman kilomet-
rin päästä, sitten hiihdämme Kuutsjärven eteläpäätä
kohti, ylitämme järven fa senjälkeen Kuutsjärven-
Ondajärven kannaksen ja sitten onkin vain Ondajärven
ylitys ja olemme omalla puolella. Ryssä ainakin luulisi
meidän pakenevan entiseen suunraan ja toisaalta lähdet-
räessä pohjoisempaa hiihtämään länteenpäin, olisi myös
pieni mahdollisuus kohdata pataljoonan pääosa. Vän-
rikki Miinalainen ei tiennyt sen paluureittiä, mutta tie-
si kyllä osaston olevan meistä pohioisempana.

Kun joukkomme ei enää vähään aikaan kasvanur, ei-
kä Raevaaran muuhun komppaniaan saaru yhteyttä,
otin kompassisuunnan kohri pohfoista la kehorin poikia

Tehlävien iako lähellä päämäärää

lähtemään liikkeelle. Kukaan ei kuitenkaan eväänsä vä-
räyttänyt. Lähdin silloin itse avaamaan latua ja sanoin:
"Tulkaa perässä, jos huvittaa." Hiihdin noin kaksi-
kolmesataa metriä ja pysähdyin kuuntelemaan ja lopul-
ta sieltä tulikin pitkä nuorukainen, joka kertoi kaverien
pelkäävän, että ryssä on voinut kiertää meidät morriin,
fa sentähden he empivät seurata. Odotettuamme vielä
hetkisen, alkoi perästä kuulua hiihtämistä, jolloin läh-
din vielä hetkeksi 

^vaamaan 
latua ja kehotin sitten "pit-

kää poikaa" vuorostaan ladun avaajaksi. Hänen jälkeen-
sä aloin vaihtamaan miehiä tiheään, iotta matka joutuisi
nopeammin. Luntahan oli paksulti ja ladunavaajan teh-
tävä raskas. Keli oli tosin nyt huomattavasti päivästä
parantunut pienen yöpakkasen vallitessa. Päivällä oli
lumi jo tarttunut suksien pohjiin. Matkanteko alkoi su-
jua mukavasti. Kukaan ei purnannur käskyiäni vasraan,
joukko oli hyväksynyt minut ja totteli. Tåmå tilanne oli
minulle yhtä uusi ja outo kuin yllättäväkin. Osastoon
kuului 40 miestä, joukossa yksi upseeri ja useita aliup-
seereita ja minä, jolta puuttui alokaskoulutuskin, toi-
min tässä porukan valirsemana johtajana. Tämä miesten
suorittama vaali vihollisen tulen alla yön pimeydessä
Karialan erämaissa on usein myöhemmin lämmittävänä
muistona tullut mieleeni minuakin sivunneiden virka-
nimitysten yhteydessä, iolloin jäsenkortit ia neuvoston
sympatiat ovat merkinneet enemmän kuin virka-ansiot.
Tuona kohtalon ankarana hetkenä ei kysytty, kenen

suosiossa olet, mitä väriä kannat. 
---- 

Siinä
hiihtäessäni tulivat myös mieleeni luokkatoverini Raa-
hessa, joista useimmat parast'aikaa kirjoittivat ylioppi-
Iaskokeitaan. Tässä oli minun ylioppilaskirjoitukseni,
joka lähtemättömästi oli jäävä mieleeni.

Hiihdettyämme noin kolme kilometriä, käänsin
suunnan länteen ja ennen pitkaa alkoi korkea harju hää-
möttää edessämme. Pysäytin osaston ja lähdin "pitkän
poian" ja kolmen muun miehen kanssa tiedustelemaan
mahdollista harjun miehitystä. Nousimme sinne, jol-
loin kärkimies huusi: "Miinoja." Käskin hänen pysyä
paikoillaan ja mentyäni miehen luokse, totesin helpo-
rukseksi, ertä miinalanka olikin vain puhelintapsi. Se

lyöriin kirveellä poikki. Vieressä kulki vihollisen vank-
ka varmistuslatu ja havaitsimme harjulla myös lumeen
kaivettuja poteroita. Laitoin ladun molempiin suuntiin
kaksi konepistoolimiestä varmistamaan harjun ylitystä
ja annoin sitten käskyn mennä alas: "Nopeasti yli har-
jun." Siinä ei sitten todellakaan aikailtu, harjun ylitys
kävi hetkessä. Kehotin "pitkaa poikaa" huolehtimaan
viimeisisrä miehistä ja varmistajien pois kutsumisesta ja

kiiruhdin irse kärkeen valvomaan suunnan säilymistä.
Pian hän tulikin sitten ilmoittamaan, että kaikki on hy-
vin. Niin jatkettiin matkaa ja välillä lyhyitä taukoia pi-
täen saavuimme Kuutsjärven rantaan. Siihen jäimme
levähtämään, söimme kuivaa muonaa, ja suojaisassa
paikassa poiat polttivat myös hermosauhuja. Vänrikki
Miinalainen ja eräs aliupseeri rulivat luokseni huomaut-
raen, että nythän olimmekin jo Ondajärven rannalla.
Oikaisin heti käsityksen ja näytin kartalta paikkamme.
Yön pimeydessä näytti Kuutsjärven jäälakeuskin tar-
peeksi laaialta ja sai'miehet uskomaan meidän olevan jo
siellä, mihin pitäisi päästä.

Levätryämme hetkisen lähdimme jatkamaan matkaa
yli Kuutsjärven eteläkärjen. Hanki oli kestävä, joten
matka joutui nopeasti. Toista kilometriä hiihdettyäm-
me tuli takaa viesti, etteivät kaikki ole mukana. Pysäh-
dyin odottamaao ja laskin meitä olevan matkassa 21.
Melkein saman verran oli siis jäänyt Kuutsjärven ran-
nalle lääkintävänrikki Miinalainen heidän mukanaan.
Mitään tulitaistelun ääniä ei ollut kuulunut, joten ei
heillä ainakaan mitään hätää voinut olla. Odotimme
jonkin aikaa järven selällä, mutta kun aamun sarastus
alkoi uhkaavasti lähestyä, oli meidän lähdettävä jatka-
maa.n markaa, sillä järvi oli ylitettävä pimeän aikana.
Ihmertelin miesren jäämistä mielessäni, enkä löytänyt
siihen rarkaisua. (Myöhemmin omalla puolellamme
sain sitten tietää, että Miinalainen miehineen oli yllät-
täen kohdannut Puustisen pääosaston partion Kuutsiär-
ven rannan tuntumassa ja päässyt siten yhtymään pää-

osastoon. )
Saavutimme aamuhämärissä Kuuts;drven länsirannan

vihollista kohtaamatta. Otin nyt suunnan lounaaseen

Ondajärven rannalle. Tämä kannas on noin 7 km leveä.

Olimme hiihtäneet vaiaan kilometrin, kun törmäsimmc
erittäin vahvaan latuun, ionka suunta oli meillekin so-
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piva. Oliko tämä vihollisen laru, vai olisiko pääosasro io
ehtinyt palara tätä kautta. Laru oli niin vankka, errä se

olisi kyllä sopinur pääosastonkin hiihtämäksi. Silloin
vihelsi "pitkä poika" ia vinkkasi minua luokseen. Hän
oli löytänyt ladun varresta tä;zsinäisiä Vihtavuoren ki-
väärinparruunakoteloita. Tämän löydön iälkeen meidän
oli helppo omaksua ajatus siitä, että Puusrisen osasto oli
tästä mennyt. Pojar olivar keventäneer kantamuksiaan.
Helpottunein mielin lähdimme jarkamaan matkaa val-
mista latua myöten. Tarkastin suunraa latkuvasti, ja se

oli meille koko ajan sopiva. Hiihdimme kannaksen näin
melko nopeasri, sillä keli oli myös verrattain hyvä. Aa-
muaurinko ei ollur vielä ehtinyr pehmittää ladun pin-
taa.

Lähestyessämme Ondajärven rantaa havaitsimme
sieltä nousevan savua. Pojat keittävät siellä korviketta

- 
kävi mielessäni. Hiihtelin huolettomasti nuotioita

kohti ja päästyäni ensimmäisestä noin 15 metrin pää-
hän, olin tuntevinani tulen ääressä Sodankylästä olevan
alikersantri Mikkolan, loka oli kaukopartio-osaston I
joukkueen I ryhmän johtaja. Huusin hänelle: "Hei
Mikkola", murra silloin ruli liiketrä rulien ympärille, ja
minä tajusin heti, että ne olivatkin ryssiä. Huusin po-
jille: "Ryssiä, perkele, takaisin." Siinä silmänräpäykses-
sä käänsimme suksemme ia orimme nopeasti pakkia.
Muutama laukaus kajahti peräämme, mutta ne oli am-
muttu aivan summassa. Nähräväsri naapurit luulivat
meitä omikseen, tulimmehan heidän latuaan ja vasta
huutoni havahdutti heidät toreamaan, keitä oikein
olimme. Pojat eivät olleet lähteneetkään meidän tulola-
tuamme myöten, vaan hiihtivät toisra lähempänä rar.t^a
olevaa latua. Huusin kavereille monta kerraa pysähty-
miskäskyn, ja viimein se tehosi. Olimme vihollisen var-
mistusladulla !a päätin silloin oikaista järven rannalle,
minkä läheisyys kuulsi metsän läpi. Päästyämme ran-
nalle havaitsin tulleemme lahden poukamaan mante-
reelta katsoen sen vasemmalle puolelle. Jäimme siihen
tähystämään ja kuuntelemaan. Ondajärven valkea jääla-
keus kimmelsi siinä edessämme auringon valossa. Se ve-
ti meitä puoleensa, sillä roisella rannalla odotti lepo ja

rauha. Tähystimme kovasri oikealla olevaa niemen kär-
keä, joka meidän oli ohitettava vaiaan parin sadan met-
rin päästä selvitäksemme aavalle järven selälle. Erämaa-
järven rauha oli kuitenkin rikkumaron, niemestä enem-
pää kuin mistään muualtakaan ei kuulunut hiiren hiis-
kausta. Jokin ratkaisu oli tehtävä nopeasri, sillä naapuri
oli meistä tieroinen, eikä varmasti järtäisi meitä rau-
haan. Katselin rannalla sauvoihinsa nojaavia väsyneitä
miehiä. Olin itse 20-vuotias, murra tuossa ioukossa oli
monta nuorempaakin kaveria. Näki selväsri, että tämä
rerki oli käynyt heidän voimilleen. Selirin miehille, ertä
jos niemi on miehiretry !a siella on konekivääri, niin
meidät kyllä teilataan tuohon jäälle. Toinen mahdolli-
suus oli koukata itäänpäin ja yrit:äd ylittää Ondajärvi
etelämpää, murra ryssiä löytyisi varmasti sieltäkin, kos-
ka latu, jota tulimme, oli niin vahva. Miehet karsoivar
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lll joukkueen johtaja, vänrikki Topi Korhonen

Sissit paluumatkalla Kuutslärvellä
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minuun, mutta eivät puhuneet mitään. Ratkaisu oli
minun tehtävä. Mieleeni tuli silloin 

- 
näin jälestäpäin

ajateltuna 
- 

lapsellinen aiatus, että kun kaikki on tä-
hän saakka mennyt hyvin, niin ei kai onni enää viime
hetkellä voi muuttua. Silloin tein päätökseni: "Tästä

lähdetään jäälle." "Selvä se", sanoi "pitka poika" ja hil-
iaisesti kaikki hyväksyivär ratkaisun. Ilmoitin sitten
lähteväni ensimmäisenä jäälle ja ios niemestä ei ammut-
taisi, niin sitten vähän ajan kuluttua kaikki parvessa pe-
rässä.

Hetkisen katselin vielä iäälakeudelle ja työnsin sitten
sukseni liikkeelle. Huomasin "pitkan pojan" ja jonkun
muunkin tulevan perässäni. Olimme hiihtäneet vajaat
50 metriä, kun miehet rannalta lähtivät liikkeelle.
Liian aikaisin, välähti mielessäni. Hiihdimme verkal-
leen eteenpäin ja jälessä tulijat alkoivat jo saavuttaa
meitä. Koetin vieläkin rähysrää oikealle rannalle, murra
en nähnyt siellä mitään. Olimme jo aika pitkällä ja

mieleeni ehti juuri ajatus: "Jos tulta ei kohta avata, niin
silloin sitä ei tulekaan", mutta juuri silloin se rävähti.
Katsoin taakseni. Keneenkään ei ollur sarrunut, murra
tulen jatkuessa poiat alkoivat lyödä maihin. Jäälle oli
muodostunut tuulen pieksämiä lumidyynejå ia erddt
pojat etsivär niistä näkösuojaa roisren jatkaessa hiihtä-
mistä. Lähtöpaikalle oli jo matkaa ja siellä voi rulla jo
naapurikin vastaan. Karjaisin silloin pojille: "Ei iäädä
asemiin, kaikki eteenpäin." Se oli viimeinen kaskyni ja

sitten aloin kaikin voimin sauvoa järven selälle. Muura
ei enää ollut tehtävissä. "Jumala aura", hoin mielessäni,
kun niskat kyyryssä painoin eteenpäin. Luodit vihelsi-
vät ympärilläni, ne piiskasivat kasvoiani, olin "haaru-
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kassa". "Pirka poika" oli päässyt ohitseni. Hän hiihti
etuoikealla kahden-kolmen metrin päässä ja näin hä-
nen kaatuvan ääntä päästämättä. Ajatukseni pysähtyi.
Konemaisesti kiskoin eteenpäin, eteenpäin, nopeam-
min kuin koskaan ennen ja yhr'äkkiä totesin sitren luo-
tien vihellyksen ympärilläni päättyneen. En ollut enää
"haarukassa". Minä olin pelastunut. Ampujat olivat
siirtäneet suihkunsa jälessä tuleviin. Katsoin taakseni ja
näin poikien tulevan. Viittasin kadellani eteenpäin ja
hiihdin vielä hetken, kunnes hengitykseni oli lopulli-
sesti tasaantunut ja pysähdyin. Silmiäni hämärsi vielä,
mutta pian näin jälleen selväsri. Kauhulla totesin vain
parin miehen olevan vierelläni. Meistä vasemmalla
hiihti kuitenkin kolme miestä Ondaiärven eteläpäätä
kohti ja yksi mies oli ottanut suunnan Ondajärven poh-
joispäähän. Huusin ja huiskurin kaikille ja kehotin seu-
raamaan meitä. Kolmen miehen ryhmä vastasi, murra
viittasi järven eteläpäätä kohti ja yksinäinen hiihtäjä ei
edes päätänsä kääntänyt. Hän lienee ollur jonkinlaisessa
shokkitilassa, sillä mies jatkoi vain kovaa hiihtoaan ja
aivan vaaritän suunraan. (Myöhemmin omalla puolel-
lamme sain sitren tierää noiden kolmen etelään suun-
tansa ottaneen kaverin päässeen omalle puolelle.)

Talla valin olivat ryssät vetäneer konekiväärinsä jäälle
saadakseen paremman ampumiskulman. Se ei kuiren-
kaan meitä huoletranut, sillä olimme jo riittävän kau-
kana. Ammunta tosin jatkui vielä hetken aikaa. Kar-
soessani rantaan päin näin kaatuneita Ondajärven iäällä.
Siellä olivat roverimme, vain seitsemän meistä pääsi lä-
pi. Kuin käskystä paljastimme siinä jäälakeudella
päämme ja rukousasennossa seisten kiitimme Kaitsel-
musta pelastuksestamme ja siunasimme kaatuneet tove-
rimme 

- 
synkkinä, hiljaisina ja ilman kyyneleitä. Ne

tulivat vasta vuosikymmenien kuluttua, muistojen
saattelemina. Näimme ryssien juoksevan kaatuneitam-
me kohti, emmekä voineer silloin olla ampumatta,
vaikka tiesimmekin, ettei tulellamme mitään merkitys-
tä ollut.

Sinne he jäivät, "pirkä poika" ja muut. Minä vein
heidät kuolemaan Ondajärven läälle. Ajatus kiusasi mi-
nua ja vaikka koetin torjua sen pois, en päässyt siltä
rauhaan. Olisihan pitänyr atvata, errä niemi oli viholli-
sen miehittämä, se ajatus takoi mielessäni. Parhaani
kuitenkin yritin.

Hiihtelimme hiljalleen Ondajärven länsirantaa koh-
ti. Äskeiset tapahtumat olivat järkyrräneer mieltämme.
Kaunis kevätilma, valkeana edessämme leviävä jääla-
keus ja kirkas sininen taivas saivat kuitenkin meidät
hetkeksi unohtamaan sodan mielettömyyden. Sitä ei
kuitenkaan kestänyt kauan, sillä saapuvat lenrokoneet
palauttivat meidät nopeasti sodan todellisuuteen. Ko-
neet olivat kuitenkin omia ja näimme niitä matkan var-
rella vielä uudestaan. Välillä haukkasimme kuivaa
muonaa, söimme sokeria ja saavuimme loppujen lopuk-
si väsyneinä, murra silti vielä marssikuntoisina Onda-
järven länsirannalle juuri sille paikalle, misrä retkelle

oli lähdetty. Tapasin rantatöyräällä RiP 6:sta olevan
luutnantti Leskisen, jolle annoin lyhyen selostuksen pa-
luustamme ja iätin hänelle myös lääkintävänrikki Mii-
nalaiselta saamani kartan hänen yksikköönsä toimitetta-
vaksi.

Me olimme ensimmäiser rerkeltä palanneet ja selon-
tekoni kapteeni Raevaaran komppanian joutumisesta
väiiytykseen herätti rietysti pahoja aavistuksia, miten
komppanialle oli käynyt. Ehdimme olla useita tunteja
perillä, kun viimein pataljoonan pääosa alkoi vähitellen
ilmestyä jäälakeudelle. Sekin oli joutunut paluumatkal-
la kahakoimaan vihollisen kanssa ja miehiäkin oli kaa-
tunut. Löysin myös oman osasroni, jossa minua oli pi-
detty jo kaatuneiden kirjoihin kuuluvana. Sitä iloisem-
pi oli nyt tapaamisemme. Viimeisenä saapui kapteeni
Raevaaran komppania useassa erässä. Viimeiset tulivat
vasta seuraavana päivänä eli 18. 3. Tama komppania oli
kärsinyt raskaimmar tappiot ia alkusyynä siihen oli
komppanian hajoaminen väijytyksessä.

Vanha sananlasku sanoo: "On helppo olla maalla vii-
sas, kun merellä vahinko sattuu." Se pitää paikkansa,
mutta se mikä hiljaisesti todettiin jo tämän partioret-
ken päätyttyä, on syytä rodeta nyt vielä vuosikymme-
nien jälkeenkin. Paluumarka oli huonosti suunniteltu.
Pataljoonaa ei olisi saanut iakaa kahtia, vaan yhtenäise-
nä ja mahdollisesti vähän eteläisempää reittiä sen olisi
pitänyr palata takaisin. Ei ollut myöskään loppuun asti
ajateltua, että pääosasto vielä yöllä paluumatkalla yritti
tuhota korkealla harjulla olevan kenttävartion. Olihan
vihollinen meistä täysin tietoinen, osasron miehet olivat
väsyneitä ja yksityiskohtaiser tiedotkin kenttävartiosta
puuttuivat. Kaukopartio sinne hyOkkasi, mutta sehän
juuttui lumeen heti alkuunsa. 

--- 
Kun muis-

tetaan, ettei viimeisten sotiemme historia tunne suoma-
laisen hiihtopataljoonan mottiin jäämistä, niin ei tuol-
loinkaan mitään sellaista yaaraa ollut. Tiedettiin myös,
etteivät vihollisen voimavarat Kuutsjärven-Jeljärven
seudulla olleet kovin suurer. Se tosin heitti kiireesti
komppanioitaan patalioonan perään ja varmisti Onda-
järven rantoja, mutta se ei olisi pysrynyt lyömään niin
leveää ja syvää sulkua pataljoonan ereen, että se olisi
kestänyr. Tulivoimaa oli åeikäläisillä riittävästi aja-
maan pienet partiot pakosalle ja kiertoliikkeillä olisi
isompien uhka väistetty. Paluumatkan suunnittelu oli
epäonnistunut ia sitä tuskin on rurha enää salata.

Tulkoon tässä vielä mainituksi tuohon retkeen liitty-
vä pieni henkilökohtainen jälkimaininki. Muutaman
viikon kuluttua eräänä aamuna lähtiessäni kämpästäni
haistelemaan aamuilmaa, näin luutnantti Penttilän tu-
levan "herrabunkkerilta" päin. Tervehdittyäni hän py-
säytti minut ja sanoi: "Teidät on nimitetty korpraaliksi,
minä onnittelen. Pannaan taas vetämään paperit upsee-
rikouluun. Viime kerralla ei mennyt läpi, kun teiltä
Puuttuu kokonaan sotilaskoulutus." 

---- 
Siinä

sitten riu'ulla istuessani tuumasin mielessäni: "Sotakou-
lutusta on, sotilaskoulutus uupuu." tr
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HOM-komppania oli ollut jo jonkun aikaa asemissa,
kun saatiin käsky puhdistaa Raatteen tie viimeisistäkin
venäläisistä. Komppania aloittikin hyökkäyksen vihol-
lisen rykistöasemia vastaan, jotka sijaitsivat aivan entis-
ten taistelupaikkojen lähettyvillä. Vastassa oli vain vas-
tustajan rippeitä, suurin osa oli jo aikaisemmin paen-
nut, kuka sitten milläkin menestyksellä. Kun asemat

oli vallattu, saatiin saaliiksi myös joitakin täysin käyt-
tökunnossa olevia tykkejä. Eräs pojista meni uteliaana
niitä tarkastelemaan ja kopeloimaan, jolloin valmiiksi
ladattu tykki laukesi. Poika säikähti, sillä tykit oli
suunnattu meidän asemiamme kohden, mutta kaikeksi
onneksi niin kehnosti, että kranaatti räjähti kaukana
mitään vahinkoa aikaansaamatta. Komppanian päällik-
kö vain alkoi karkeasti kiroilla, että kuka siellä niitä
tykkejä nyt laukoo.

Kamaa saatiin saaliiksi vaikka millä mitalla, etenkin
ajoneuvoj a oli pal j on. Olipa val j astettuja parival j akoica -

kin, mutta hevoset olivat niin nälkiintyneitä, etteivät
valjaista päästettyinä tahtoneet kunnolla pysyä jaloil-
laankaan. Joitakin hevosia oli kiinnitetty puihin, ne

olivat jyrsineet kuoria ja kaarnaa niin korkealta kuin
suinkin olivat ylertyneet. Joissakin kuormissa oli asei-

den' puhdistuksessa käytettäviä tappuroita ja näytti sil-
tä, että niitä hevoset olivat pitäneet oikein herkkuna.

Sotasaaliin joukossa oli myös lääkintäajoneuvo, täyn-
nä kaikenlaista lääkäreille tarpeellista tavaraa. Oli run-
saasti erilaisia lääkkeitä ja pillereitä, leikkauksissa käy-
tettäviä välineitä yms. Uusi komppanianpäällikkömme,
muistaakseni luutnantti Lipponen, hääti miehet
kuitenkin pois sen kimpusta huutaen, että se on kallis
ja sisällöltään arvokas auto.

Muissa vankkureissa oli sekalaista tavaraa koulutar-
peista soittopeleihin saakka. Minäkin otin "saaliikseni"

kaksirivisen haitarin. Olihan luoti sitä kyllä jonkun
verran rikkonut, mutta korjailemalla tuli hanurista sen-
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tään käyttökelpoinen soittopeli: Annoin sen töpinän
miehille kuormastossa kulietettavaksi.

Kun tykistöasemat oli vallattu oli meidän jatkettava

rajalle päin selviträäksemme Raatteen tien lopullisesti.
Venäläisiä ei nytkään tavattu sanottavasti, joku pieni
porukka vain siellä täällä yritti panna hanttiin, mutta
nähtävää oli sitäkin enemmän. Kuuden kilometrin
matkalla oli autoja ja muita ajoneuvoia lukemattomiin.
Eräässä autossa oli sentään yksi sisukas vanja. Se ampui
yhden miehistämme, joka oli mennyt kurkistelemaan
mitäl-rän auton lavalla mahtoi olla. Suojapressun kätkös-
sä ollutra vihollista ei poikamme ollut havainnut en-
nenkuin oli liian myöhäistä.

Eihän siinä kauaakaan mennyt kun tie oli selvitetty ja

pääsimme takaisin teltoillemme. Siellä sattui pienoinen
erehdyskin. Oma mies ampui vartiosta palaavaa, saman
joukkueen miestä. Telttavartiossa ollut oli kylläkin
huutanut tunnussanaa, mutta palaava ei ollut sitä kuul-
lut. Lakki näet oli korvilla. Ei siitä sentään sen kum-
mempia seurauksia ollut, olkapäähän vain lievästi haa-.

voittui. Pokan peluussa teltoilla pääasiassa aikaa kulu'
tettiin. Huhutkin kiersivät kuin myös tosikertomukset.
Niinpä saimme mm. kuulla, että Raatteen tieltä saatiin
saaliiksi noin 1.500 hevosta, mutta kuten io mainitsin
oli niiden joukossa paljon nälkiintyneitä ja huonokun-
toisia. Osa täytyi ampua!

Muutamana yönä, kun olin juuri tullut telttavartios-
ta sisään ja käynyt pitkäkseni, tuli perässäni telttaan
toinenkin mies. Katselin tulokasta pimeässä teltassa ia
huomasin, ettei tuo taidakaan kuulua meidän poruk-
kaamme. Ojensin hiljaa kiväärini miestä kohden, joka

kaikessa rauhassa lisäili puita kamiinaan ja lämmitteli
samalla kasiaän. Ryhdyin tuuppimaan kavereita hereil-
le. Nämä alkoivat hermostua, että mitä sinä siinä tyr-
kit?

- 
Meille on tullut uusi kipinävahti, sanoin.

Sara järvi kuiskasi miestä katseltuaan:

- 
Voipa perhana, sehän on venäläinen. Ja konepis-

rooleja ja kivääreitä on siinä hänen lähettyvillään oven
suussa.

Saaliina käyttökunnossa olevia tykkejä



Ajoneuvoja sotasaaliina Raatteessa

- 
Sehän olisi voinur suolara meidär kaikki tähän, jos

vain olisi halunnut, sanoivar roiset.

- 
Ei se olisi ehrinyt yhtään ampua, vastasin minä,

sillä näin kun se ruli telrraan ja minulla on ollur koko
ajao kivaari suunnatruna siihen. Jos se olisi ruvennur
aseita ottamaan, olisi takuulla heti kuollut.

Pojat nousivat kaikki isrumaan ja ihmettelivät ectei
se yrittänyrkään meirä ampua, vaikka aseita olisi ollur
vieressä jos kuinka paljon.

- 
Ei se meille mitään aikonutkaan tehdä, se vaan

tuli lämmittelemään tuolra pakkasesca lämpimään relt-
taan, sanoin pojille.

Pojat tarjosivat "vieraalle" tupakkaa ja vaotkkaa ja
miehellä näyttikin olevan kova nälkä. Kovin oli hyvil-
lään kun huomasi, errei meillä mikään paha ollut mie-
lessä ja koetti kasillaan osoitraa, että kyllä hän hoitaa
kipinävahdin virkaa. Pojat ottivar sen läheltä kaikki
aseet pois ja mies puoleitaan osoirri, ertei hän niitä tar-
vitsekaan.

Kyseltiin mitä mies ajarrelee Sralinista. Tämä osoitti
orsaansa ja sanoi: "Stalin pum, pum, puml Hutoi mies.
Vinski soltaat huva mies". 

- 
Tähän suuntaan tarinoi-

riin.
Oltiin sitä mieltä, ettei rässä nyt rohkene nukkua-

kaan ellei joku pidä vaojaa silmällä, misrä sen voi tietää
mitä sille voi juolahtaa mieleen. Niinpä milcei kaikki
miehet valvoivatkin läpi yön, toiser sen sijaan kuorsasi-
vat niin kuin mitään ei olisi rapahrunutkaan.

Seuraavana päivänä sitten pitikin lähreä Kuhmoon
påio, ja kipinävahrikin orettiin mukaan. Joku anroi sil-
le vieläpä kiväärinkin ja sanoi, että piräähän miehellä

I

*
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Myös soittopelejä löytyi saaliin seasta
Etummaisen tykin putken suuhun osunut kranaatti

olla ase mukana, eihän se muuten näytä miltään soti-
laalta. Kipinävahti marssi joukon viimeisenä miehenä,
kunnes komppanianpaällikkö huomasi, että siellä hän-
nillä on venäläinenkin, vieläpä kivääri mukana. 

-Luutnantti alkoi kiroilla:

- 
Kuka helvetti on antanut tuolle miehelle aseen?

- 
Ei sillä ole yhtään panosta, me tarkastettiin sen

taskut ja kiväärikin, kuului vastaLrs.

- 
Siitä huolimatra se on otettava pois, ja helvetin

sassiin. Mies jätetään pataljoonan komentopaikkaan,
jonka kaurta mennään.

Niin jäi meilrä kipinävahti pataljoonan komento-
paikkaan!

Sinä yönä tuli muuten paljon muicakin venäläisiä
meidän puolellemme. Niitä oli iso porukka siellä ko-
menropaikalla, josta ne sitten vietiin vankileirille. !

*
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VEIKKO RAUHANIEMI

MERELLISTEN uselujiemme, rannikkorykistön ja

laivaston toiminta tuossa sodassa jäi niiden omassa toi-
mintaelementissä suhteellisen vähäiseksi vuodenajasta
johtuen. Sitä runsaammaksi muodostui rannikkotykis-
tön käyttö sivutehtäviin: maa-ammuntoihin, osin il-
maankin. Siitä ovar useat arvovaltaiset kirioittajat anta-
neet julkaisuissaan selvänäyttöisiä todisteira ja tunnus-
tusta.

Seuraavassa kirjoitelmassa pyritään kuvaamaan erään
rannikkolinnakkeen roimintaa Talvisodassa sen omasta
"sammakkoperspektiivistä" rarkastellen ja pitäen raus-
rana sitä kehitystä, joka sotaan mennessä oli aselajissa
tapahtunut.

Nytkös luutnantti lähree? - Nyt.

- Ampumaan pitkillä pyssyillä? 
- Niin!

Tämä niukkasanainen, mutra kaikki tarpeelliset asiat
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Cannet-rannikkotykki linnakkeella

sisältänvd keskustelu käytiin Viipurissa Arvinkatu 3:n
pihamaalla As Oy Jyrkännousun talonmiehen ja tämän
kirjoirraian kesken eräänä hämäränä aamuhetkenä loka-
kuussa 1939. Tuosta talosta vuokraamaansa asuntoon
oli luutnantti kutrkautta aikaisemmin perheineen
muurtanut Viipurinlahden saarilinnakkeelta tultuaan
siirreryksi varuskunnassa olevaan joukko-osastonsa esi-
kuntaan. Mutta nyt oli jo seuraa.va siirto toteurumassa.
Suuria asioita oii tapahtumassa Suomessakin. Äskeinen
Puolan sota oli havahduttanut Euroopan järkyttävien
tosiasioirten eteen. Meillä siirrettiin kaiken varaka
Puolr,rstusvoimien kantahenkilökunta sille suunnitel-
tuihin sodanajan tehtäviin. Talvisotaa edeltänyt YH oli
alkanut.

Itse aselajissa tehtiin uupLrmatonta työtä sota- ja tais-
teluvalmiuden sekä tykistön tehon parantamiseksi. Si-
r-uun jäivär toisarvoiset seikat. Taustana 1. maailman-



sodan koker4ukset pyrittiin selvittämään yleisen sekä
merellisen sotateknisen kehityksen aiheuttamia vaati-
muksia rannikoittemme puolustukselle mahdollisessa
tulevassa sodassa. Mddrdrahat olivat vähäiset niin silloin
kuten nytkin. Ne keskitettiin oleellisimpiiritarpeisiin.
Kaikki käytettävissä oleva tieteellinen, tekninen ja luo-
va henkinen voima työskenteli uutrerasti. Mm. seuraa-
viin vaatimuksiin oli saarava vastaukset ja ratkaisut:

- 
tykistön kantamaa oli lisärtävä

- 
rykistön tulinopeutta samoin

- 
tykistötulen rarkkuutta oli parannertava ja pådsyd

yllättävään vaikutusammuntaan haertava

- 
tykisrön ruliasemien ja yleensä kaikkien taisteluase-

mien taistelunkesrävyyrtä oli parannertava.
Ratkaisut saavuterriin vuosia jarkuneen määrätietoi-

sen reoreerrisen tarkastelun, kokeilu- ja tutkimustyön
sekä niihin perusruneen, kalustoa koskeneen laajan pe-
ruskorjaustyön läpivientiin. Pääkaliiperiksi karsottu
152 mm:n Canner-kanuuna koki räydellisen uudistuk-
sen, mutta myös järeitten ja kevyitten kaliiperien koh-
dalle tuli osittaisia uudistuksia. Ammusten ballistista
muotoilua parannettiin irrallisren karkien avulla. Am-
munnan täydellinen ballistinen, ropografinen ja me-
teorologinen valmistelu saatiin kouluruksellisestikin
valmiiksi jo vuosia ennen Talvisotaa. Tykkien moni-
käyttöisyys eli ampumakelpoisuus paitsi merimaaleihin
myös maa- ja ilmamaaleihin saavutettiin kalustoteknil-
lisesti ja koulutuksellisesti; tosin apuvälineistö viime-
mainittuihin jäi vajavaiseksi ja puutteelliseksi. Aivan
erikoista oli äskenmainitun 152 mm:n kanuunan käyt-
tövalmius ilmator junraan.

Linnoittamistaktiikka ja -rekniikka uudistui, kun
luovuttiin tykkien sijoittamisesta perinteisiin, säännöl-
lisen kuvion muodostavan 4-tykkisen patterin yhteen-
koottuun tuliasemaan. Sen tilalle muodostui käsite "ha-

iautettu patteri", missä rykit olivar kaukana roisisraan

Cannet-§kki ilmatorjunnassa

Betoninen tulenjohtotorni

maasrourettuina ja linnoitettuina kukin omassa asemas-
saan. Vihollisen tulivaikutusta voitiin täten vähentää
räysin passiivisin keinoin. Uusina linnoituslaitteina ko-
hosi korkeira teräsberonisia torneja sinne tänne linnoi-
tetulle rannikollemme 1930-luvulla. Niitä ei pystytty
riittävästi naamioimaan, joten ne muodostivat viholli-
selle erinomaisen tähtäyspisteen ja maalin siitä aiheutu-
vine mahdollisine seurauksineen. Kun niitä kuitenkin
välttämättä tarvittiin mittausta, tulenjohtoa, tähystystä
ja valvontaa varten, oli pakko ottaa tietty riski. Yhtään
tällaista tornia ei kuitenkaan sodissa tuhoutunur.

Tällaiset olivat valmiusnäkymät aselajissa. Vertailun
vuoksi esitettäköön rässä erään ulkopuolisen, korkeassa
komenta ja-asemassa olleen henkilön näkemys hänen
esitellessään armeijamme yleistä valmiutta Talvisotaan.

Kirjassaan "Talvisota minun näkökulmastani" H
Öhqvist kirioittaa tästä asiasta mm seuraavaa: "Rannik-
kotykistömme oli, siitä ei ole epäilystäkään, kalustonsa
puolesta suhteellisesti paremmin varustettu kuin ainoa-
kaan roinen puolustuslaitoksen osa. Rannikkotykistö
joutui ainoastaan vähässä määrin ja sodan varhaisim-
massa vaiheessa toimimaan vihollisen merivoimia vas-

taan. Sitä merkityksellisempi oli sen osanotto maarinta-
man taisreluihin ja sodan loppuvaiheissa jäällä olevia
maaleja vastaan. Kävi myös selväsri ilmi, että venäläiset
tunsivat suurta kunnioitusta rannikkolinnakkeita koh-
taao ja noudattivat koko niiden vaikutusalueella suurta
varovaisuutta. "

Säkkiiärven pitäiän rannikolle valmistui iuuri parahiksi
ennen Talvisotaa kaksi uutta linnaketta: Kaukialan ky-
län Ristiniemeen kaksi 305 mm:n, kaksi 57 mm:n,
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Viipurinlahden saarislo ja linnakkeet

kuusi 47 mm:n ja kaksi 76 mm:n ir-tykkiä käsittävä
Iinnake, ja Risrsataman kylän satamaniemeen neljä 152
mm:n ja kaksi 47 mm:n tykkia käsittävä samanniminen
linnake. Kummankin linnakkeen linnoitusrakenreer
olivat uutta edellä jo selostetuksi tullutta tyyppiä. Ty-
kit olivat kukin omassa täysympyrän muoroisessa re-
räsbetoniasemassaan maaston mukaisesri niin, että Sata-
maniemessä jaoksittaisuus kävi selvästi ilmi patterin
pohjakuviosta. Tämän patterin betonikaapeli takasi
runsaat, häiriöttömät ja suojatut ulkoiset yhteydet.
Patterin tulitekniset yhteydet mahdollisesti syvälle
maahan upotettu maakaapeliverkosto.

Näitten mainittujen linnoituslaitteiden lisäksi ei sit-
ten muita rakennelmia tai rakennuksia ollutkaan, lu-
kuunotramatta pienehköä puista huoltorakennusra, jos-
sa oli vartiopäällikön asunto, tilat vartiomiehistölle,
toimistohuone ja talouskellaririlaa. Rauhan aikana lin-
nake oli ns vartiolinnake, jossa pääasiassa avoveden ai-
kana oli vain. satunnaisia työkomennuskuntia vakinaisen
varriomiehisrön lisäksi.

Sotajaotuksessa nämä linnakkeet muodostivat Säkki-
järven suojeluskunnan aluepäällikön, kapteeni Toivo
Naparin komentaman Ristiniemen Alalohkon. Tämä
taas puolestaan kuului eversti Arvo Lyytisen komenra-
maan Viipurin lohkoon, joksi hänen komenramansa
rauhan aikainen joukko-osasto Rannikkorykistöryk-
menrti 2 sodassa laajeni. Satamaniemen lähin naapuri
oikealla oli n 22 km:n päässä sijaitseva, Kotkan Loh-
koon kuuluva Pukkion linnake 203 mm:n rykkeineen
Virolahden edustalla.
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Henkilökunnan oli Aluejärjestö tehtäviensä mukaisesti
varannut reservistä. Kun tämä oli kotoisin lähikylistä,
ja kun perille oli välitön tieyhteys, kokoonruminen ta-
pahtui varsin nopeasti. Kirjoittajan, joka oli määrätty
yksikön päälliköksi, saavutrua 7.10. paikalle saattoi
hän todeta lkp-upseerin aliluutnantti Sulo Viljakaisen
ehtineen jo suorittaa henkilöstön vasraanoton ja tehtä-
viin sijoittamisen. Tämän tehtävänsä suoritettuaan Vil-
jakainen siirtyi omaan sodanajan tehtäväänsä,. ilmator-
juntapatterin päälliköksi Ristiniemeen.

Henkilöstö oli määrävahvuinen ja riittävä. Majoitus
oli aluksi kylän taloissa, joita oli sekä patterialueella er-
rä muutaman sadan metrin etäisyydellä siitä. Valmius-
ja suojaamissyistä rakennettiin sirten aikaa myöten sekä
maanpäällisiä että korsurakenteisia majoiruslaitteita lä-
hemmäksi taisteluasemia. Muutkin huoltoasiat järjes-
ryivät, sitämukaa kuin ehdittiin, ainakin vähimmäis-
vaatimusten tasolle.

Aseistuksen ja välineistön pahimpia puutteira oli se,

että patterin päämittauslaitteeksi kuuluvaa ns leikkaus-
mittaria ei lainkaan ollut. Edellytys tarkkaan merimaa-
lien mittaamiseen räten puuttui. Auctavasti tulriin toi-
meen oprillisella mittarilla, kunnes varsinainen mittari
myöhemmin saatiin. Sillävälin oli mm suuntimena käy-
tettävä omatekoista puuvalmisreista laiterta! Myöskään
ei kaikille riittänyt henkilökohtaista aserta, vaan t|y-
dennys saatiin vasta tammikuussa.

Koulutustilanne näytti aluksi eniten toimenpiteitä ja
työtä kaipaavalta. Linnake oli uusi, eikä sitä varten oltu
varusmiesteitse ehditty kouluttaa riittävää reserviä.
Kun lisäksi siinä suhteessa käytännön tarpeen sanelemat
alueelliset valmiusvaatimukset olivat lähes ehdottomia,
oli saapunut reservi suurelta osalta vieraista aselajeisra ja

sellaisena täysin outoa näille aseille. Koulutustyö pan-
tiin heti käyntiin ja sitä jatkettiin aina marraskuun har-
joitusammuntaan asti, jolloin todettiin koulutustavoite
saavutetuksi. 

- 
Mitä tuossa ammunnassa sitten muuta

kävi ilmi, siitä kerrotaan jälempänä. 
- 

Tuon aikavälin
kuluessa taisteluvalmius koulutuksellisesti oli suhteelli-
sen tyydyttävä sen takia, että osa tykkimiehistöä oli jo
kuukautta aikaisemmin tullut kertaushar joituksiin
Tuppuraan. Se oli ehditty siellä kouluttaa ja sitten
YH:n alkaessa siirretty tänne, kuten myös osa koulutet-
tua mittausryhmää.

Kenttävarustustyöt vaativat oman aikansa suhreessa

koulutukseen. Linnakkeen aluehan oli täysin uutena
sellaisena luonnonpuistoa. Vain edellä jo selostetuiksi
rulleet betonilaitteet häiritsivät puiston rauhaa, mutta
nehän olivatkin tällä alalla sentään pääasia ja turvalli-
suudentunteen vaikutin. 

- 
Tykkien naamiointilaitteer

onnistuttiin saamaan täydellisiksi ja patteri piiloutui.
Tornin vasraavar laitteet aiheuttivat paljon ryötä, huol-
ta ja vaivaa, ja sittenkin tulos jäi perin vajavaiseksi, jos-
kaan ei täysin hyödyttömäksi. Eri puolille nientä ja sen

sivustoille rakennettiin 7 konekivääriasemaa, joixa 4
betonoitua. Kevyt patteri kenttälinnoitettiin. Vierei-



seen Urpalanniemeen rakennettiin valepatteri vihollista
hämäämään. Raskaan patterin tuliteknilliset yhteydet
muodostavan kaapelin syvää suojaojaa kaivettiin satoja
rnetrejä. Lähipuolustussuunnitelmaan kuuluneen nie-
men kaulanne "katkaistiin" 500 m pituisella piikkilan-
kaesreellä. Majoituslaitteiden parantamistöistä on jo
edellä kerrottu; yhden korsun ryöt jäivät sodan päär-
tyessä monttuasteelle.

Näin kului aika työn ja harjoitusten merkeissä Suo-
men kohtalon hetkiä lähestyttäessä. Henki ja kuri olivat
pohjimmaltaan hyvät. Tajutriin ertä oman kodin ole-
massaolo ja turvallisuus olivat kyseessä, ja että myös
oman yksikön pystyvyys tulisi myös joutumaan koet-
teelle. Sirtenkin tahtoi päivien samanlaisuus pirkästyt-
tåa, ja kodin läheisyys helpon kulkuyhteyden päässä
viekotella joskus ylivoimaisella tavalla. Tilaisuus teki-
kin joskus "yöjalkaisia", eikä päällikkö niiden paljas-
tuessa voinut omaa velvollisuuttaan rikkomatta tehdä
muuta kuin täyttää sen vaatimukser, tosin yleensä ala-
kanttiin mitoittaen.

Marraskuun lopulla oli Lohkon komentaja määrännyt
suorirettavaksi harjoitusammunnan merimaaliin. Täl-
laisissa ammunnoissa mirataan patterin kaikinpuolinen
kunto, eivätkä puutteelliset suoritukser saa tulla kysy-
mykseenkään. Niinpä Päällikkö tunsikin hienoista iän-
nitystä: jouduttaisiinhan ammunta suoritramaan eri-
koisolosuhreissa. Mutta raas roisaalra karsoen: valmisre-
lut olivar olleerperusteelliset, joten hänelläkin oli "kovaa
valuuttaa" käytössään. Eversri irse, seurassaan teknilli-
sen toimisronsa päällikkö kapreeni Eino Airaksinen ja

edellä jo mainittu Ristiniemen alalohkon komentaja
nousivat Päällikön tulenjohropaikalle torniin ja am-
munta alkoi. Mutta nyt tapahtuikin tavaronra: ensim-
mäiset puroamar olivat kymmeniä piiruja maalin sivul-
la, onneksi maalinhinaajan vanaveden puolella. Jotakin
oli perusteellisesti vialla. Ammunra keskeytettiin, ia
Päällikkö joutui heri altavastaajaksi. Hän tunsi asiat
kuin omat taskunsa, eikä voinut mitään kohtaa erikoises-
ti epäillä ollen ymmällä. Eversti epäili eniten tykkien
suunnistusta ja kiirehti tykeille tarkistaakseen sen,
murta piirunkaan virhettä ei löytynyt. Lopulta päädyt-
riin siihen, että lohkon esikunnan mirtausupseeri teo-
doliitreineen lähetetään viipymättä paikalle tarkista-
maan kiintopisteiden koordinaatit yhdessä Päällikön
kanssa, ja että Topografikunnan laskijoihin otetaan yh-
teys asian johdosta, koska kiintopisteiden koordinaatit
olivat tuon viraston laskemat. Åikamoinen kumma oli
seuraavana päivänä kuulla, ertä laskuissa oli rasan kilo-
metrin virhe, murra että sentimerrit olivat senrään oi-
keinl Kuka kuurnitsikaan hyttysen, mutta nieli kame-
lin? Parterin henkilökunnan ku,rnia oli pelastettu.
Asiat pantiin kohdalleen, voisipa sanoa viime tingassa.

Marraskuun viimeisen päivän aamuhämärissä valmis-
tuttiin päivän töille, kun Päällikölle tuli esikunnasta
puhelinviesti: Sota syrtynyr rajalla. Täysi taisteluval-
mius kaikissa yksiköissäl

Nopea käsky tästä taisteluhälytyksen muodossa lin-
nakkeelle, sekä tarkistukset, että kaikki on niinkuin ol-
la pitää. Sirren jäi aikaa rnumailuun.

RT 2:n komentaja,
eversti A. E. Lyytinen

Rannikkopatteri
taistelussa
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Ratkaisu oli siis tapahtunut. Epäselvyyden ja epävar-
muuden runne katosi, kun yleisrilanne tären selvisi.
Mielenrauha valtasi olemuksen sen suhteen, että ersik-
koaikana oli yksikössä rehty se, mikä voitiin. Enempää-
hän ei keneltäkään vaadita. 

- 
Mahtaneeko meidän

esiintymisvuoromme tulla jo ränään? Eihän riedä, mitä
merellä havairaan päivän valjettua. Entä ilmavoimat?

Aamuhämärän tunnit kuluivat tällä kertaa liiankin
nopeasri. Päivän valjettua havaittiin suoraan erqlästä lä-
hesryvä pommikonelaivue. Päällikkö komensi:

- 
Ilma-ammunta! Mittari alkoi syöttää ampumare-

kijöitä tykeille, jorka aloittivat maalin seuraamisen ja
ampumarekijöiden asettamisen sekä ilmoittivat valmiu-
desraan.

- 
Ampukaa! Silloin rävähti. Yhraikaa, aivankuin

harjoituksissa. Hyvässä. suunnassa ilmesryvät kranaat-
tien räjähdyspilvet peirtivät herkeksi maalin.

- 
Seis! (Kolmen laukausryhmän jälkeen)

Patteri oli ampunut ensimmäiset laukauksensa sodas-
sa heti ensimmäisenä sotapäivänä. Mekin olimme siis
etulin jassal

Sinä päivänä vallitsi hyvä lentosdd. Tdmd sitoi mie-
histön tykeille päivän koko valoisaksi ajaksi. Siellä

myös ruokailtiin. Lyhyitä tuli-iskuja annettiin päivän
mittaan useira, kunnes iltapäivällä saatiin osuma: pom-
mikone alkoi II jaoksen rulessa menettää korkeuttaan,
kunnes vaipui alas puitten latvojen taa Säkkijärven kor-
pialueelle. Illan hämärtyminen lopetti toiminnan. Se

oli pysähryksissä myös seuraavat pari päivåd,, mutta jat-
kui sitten ajanmittaan aina lentokelpoisen sään vallites-
sa. Päivät tuntuivar muodostuvan nyt toisella lailla sa-

mankaltaisiksi, kunnes kerran merihälytys oitytti avaa-
van "uuden rintaman". Kaksi vihollisen laivueenjohta-
ja-luokan laivaa oli syöksymässä länteen, murta niin
kaukana, että märssynhuiput juuri ja juuri erottuivat
horisontin takaa. Laivat lähesryivät Pukkiota tykkiensä
kantomatkan päähän avaren rulen, murta poistuen kui-
renkin kohta tulematra Ristiniemen lohkon tykkien
kantopiiriin. Tilanne merellä päättyi. Ensimmäisenä
joulupäivänä ilmatilanne raas kiihryi aiheuttaen koko-
päiväisen räysvalmiuden. Silloin ammuntoihin käytet-
tiin 33 kranaattia. Jouluaatto saatiin viertää häiriöittä
kodikkaita tunnelmia tavoitellen. Sakkijarven lotar kä-
vivät kotien jouluterveisinä tuomassa hienot vehnäset.

Myöhäisen ajankohdan ja meren alkaneen jäätymisen
takia näyrti ilmeiseltä, ettei laivasrovoimien toimintaa
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enää tulisi olemaan. Kelirikko estäisi joksikin aikaa
m1'ös jäitse tapahtuvan toiminnan. Kannaksen maarin-
ramalla näyttivät taistelutoimet myös jähmetryneen
paikoilleen. Tammikuu olikin täten hiliaisempaa kaut-
ra. Lähivarmistukseen ryhdyttiin aikanaan asetramalla
aliupseerivartiot Urpalanniemeen ja Saramalahden poh-
jukkaan. Ilmarintamallakin senrään rapahtui: eräänä
päivänä matalassa lenrosäässä osui mantereen suunnalta
retkilrään palaava yksinäinen tiedustelukone rornin lä-
helle. Vartiossa ollut it-konekiväärimies oli valppaana
ja avasi rulen. Kone heilahri menettäen korkeuttaan ja
karosi hiljalleen merelle. Kohta ilmoitti Pukkio sen
tehneen pakkolaskun jääulapalle näköpiirissään. Näihin
aikoihin alkoivat myös Pukkion ilmapommitukset,
joitten musranpuhuvat räiähdysparsaar vaikurtivar ru-
hoa tuottavilta, vaikka todellisuudessa eivät sitä olleet-
kaan. Viereisen Urpalanlahden ranraan pudorti lennol-
raan palaava pommikone eräänä päivän käyttämättä
jääneen lasrinsa aiheuttaen valravia kuoppia. 

- 
Uurra

koulutustehtävää saatiin, kun joukkueen verran alok-
kaita määrättiin meille koulurusta saamaan. Se oli en-
nakointia tulevan varalle, kun taisteluitten polttopis-
teissä alettaisiin tarvira koulutetun väen täydennysrä.

Tuppuran linnakkeen upseerit v. 1938. Toinen oikealla luutnantti Rauha-
niemi

Tuppuran pojat varmistamassa

Helmikuun saavuttua taistelutoiminta pääsotanäyt-
tämöllä kiihtyi ennennäkemättömään voimaan. Ilma-
tr>iminnan vilkastumisena se tuntui täälläkin. Pukkion
pommitukset iatkuivat, ja kuukauden viimeisellä vii-
kolla ne alkoivat kohdistua myös Ristiniemeen varsin
raiuina. Kiivaimpina päivinä pudotettiin iopa 600-
700 pornmia. Aiheutuneet vahingot ja tappior olivat
olemartomia tai perin vähäisiä. Itse olemme yhä edel-
leen säily'neet vihollisen kaikelta huomiolta. Koiviston
parterien jatkuva tulitoiminta ja linnakkeitten alituiset
pommitukset alkavat väsyttää henkilösröä. Niinpä
saimmekin käskyn lähettää sinne yhden tykin miehistö
vailrtomiehistöksi. Kuukauden 23. pdivddn mennessä
taistelut Koiviston lohkolla olivat kehittyneet sikäli
epäedullisesti, että joukkojen oli sieltä vetäydyrtävä jää-

lakeuden yli Säkkijärvelle. Satamaniemi oli määrätry
Tir"rrin linnakkeen väen marssitavoitteeksi. Saunat ja ta-
krt lämpiämään, keittopadat kiehumaan! Onneksi oli
huono ientosää, joten onnettomuudelta marssin aikana
r'ältyttiin. Väsyneet miehet saivar rarpeellisen ja terve-
rulleen huollon.

Maaliskr-run 4. päivdn aamuyöllä Päällikkö vasraanor-
ti 1'llättävän ja kovan uutisen sisältäneen puhelinsoiton.
Virolahden alalohko ilmoitti vihollisen hyökänneen
jäitse Kiurskeriin (Iso-Kalastaja), ja pyysi tulta sen häi-
rirsemiseksi. 

- 
Kyseessäoleva saari on miehittämätön,

vahäinen r1,hmä erillisiä luotoja, josta luotojen ketju
johtaa Pirkäpaareen, huomartavaan kalastajakylään Vi-
rolahden saaristossa, ja sirtä edelleen mantereelle, mikä
nä1,ttää olevan vihollisenkin tavoitteena. 

- 
Patteri hä-

I1,1'tettiin, tuli avattiin ia 12 laukauksen jälkeen otetriin
tr.rlitauko seka jaatiin odottamaan tilanteen kehirtymis-
rä naapurrissa.

Mutta osoittautuukin, että suurista asioista on kysy-
m)'s. Heri aamulla todetaan Ristiniemessä, että sitä
kohti hyökkaa vahva vihollinen. Molempien Iinnakkei-
den tuli avataao, ja hyökkäys tulee torjutuksi. Sen pai-
nopiste suLrntautuu tämän jälkeen pohjoisemmaksi,
Viipurinlahden yli lahteen pistäviin useihin niemiin.
Ur-rsi taisreluvaihe parterimme toiminnassa on alkanut.
Se ylrää seuraaviin maaleihinsa vain äärikantomatkal-
lrran, mikä siitä huolimatta takaa "täysryöllisyyden" so-

dan loppr,rr.rn saakka.
Seuraavar päivät ovat räynnä yhtämittaista tulitoi-

mintaa suunrauruen sekä omalle ertä Kotkan lohkolle.
Lähivarmisrusra linnakkeen edustalla tehostetaan aset-
tamalla aliupseerivartio jäälle pimeän ajaksi. Vihollisen
pääsryä Viipurinlahden yli luovutetaan kaskystä 30
miehen vahvuinen osasto Santajoelle ialkaväkitehtäviin.
Esimerkkinä tykistöllisistä suorituksista esitettäköön
tässä tulitoiminta 10. 3.:

Tuli -isku ja annettiin klo 12.00, 12.15 , 12.24,
12.t0, 13.0r, 13.10, t3.t5, t3.20, 13.50, 1r.30,
11.11,16.48, 17.45 ja 18.35, yhteensä 115 laukausta.
Klo 22.00-11.3. klo 05.00 ammuttiin alueellisena
häirintänä 20 laukausta.
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Maaleina oli tavallisesti "lihavimpia" vihollisesiinty-
miä: patreriasemia, joukkojen keskitrymiä, hyökkäys-
vaunumuodostelmia yms. Haluttuun vaikutukseen
päästiin jo muutamalla Iaukauksella. Tykkimiehistö
runsi mielihyvdd. ja luottamusta aseeseensa saatuaan tie-
tää etulinjassa olevan tulenjohtajan ilmoituksen kulloi-
senkin ammunnan tuloksesta.

Aseiden vaiettua 13.3. kävi selville, että ioutuisimme
jattamaao toiminta-alueemme. Käskyjä ja ohjeita sen
suhteen alkoikin kohta saapua, samoin asealan henkilö-
kuntaa tykkien siirtoa johtamaan. Runsas ja riittävä
mådrd hevosajoneuvoja saatiin kevyemmän kaluston ja
materiaalin kuljetuksia varten. Kymmeniä kuormia
lähtikin jo etukäteen. Henkilöstön Iähtiessä hiihto-
marssille, minkä alkamispäivä ei enää ole kirjoittajan
muistissa, oli viimeinen tavarakuormasto mukana ja
linnake täysin tyhjä Iukuunottamatta raskaita tykkejä,
ioiden 2-5 tonnin painoiset osat jäivät odottamaan au-
tokalustoa. Ensimmäinen marssilepo oli välietapissa Vi-
rojoelia, ja päivän marssiosuus päättyi Pihlajan kylään,
jossa yövyttiin. Autokaluston saavuttua Päällikkö palasi
samana yönä takaisin tykkeiä hakemaan. Ne saatiin su-
juvasti pois seuraavana päivänä, jolloin yksikkö oli jat-
kanut marssia Haminaan, missä Päällikkö tapasi sen

RUK:n päärakennukseen majoittuneena. Aamulla
marssi jatkui Kotkaan, missä majoituttiin kerrassaan
mukavasti Kotka Stevedoringin tiloihin viikon, parin
ajaksi. Aikanaan siirryttiin sieltä sitten Kuutsalon saa-

reen, missä patteri pystytettiin uudelleen, tällä kertaa
kenttävarusteisiin asemiin. Kotiuttaminen alkoi jo ke-
vdä,llä, ya suorirettiin vaiheittain loppuun elokuuhun
mennessä. Talvisota oli tämän yksikön osalta päättynyt.

D

KTR 4 eli Fyra oli ruotsalainen joukko-osasto, joka oli
sijoitettu Yaasaao. Erään taisteluharjoiruksen aikana
eksyi tykkimies Våld (suomeksi: väkivalta) metsään, ja
hämärän tultua häntä lähdettiin joukolla etsimään.

- 
Är der Våld, är det Våld? (Onko se Våld)

Ketjun edettyä jonkin matkaa kuului pensaan takaa
kahinaa. Alikersantti huudahti:

- 
Ä. det Våld?

Hätääntynyt naisen ääni vastasi:

- 
N.j, det är frivilligt. (Ei, se on vapaaehtoista.)

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännö!lisyyksiä tai puutteellisuuksia lehden
jakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä
osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki 300. Toimitus
(Töölönkatu 35 B) ei niitä käsittele. Puh. 90-
790822 tai 790355.
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NIKKE PARMI JA NAISET
Kapteeni Pärmi lähti ensi.visiitille pataljoonan komen-
tajan luo. Oven avasi majurin rouva, jota Nikke terveh-
ti kohteliaasti: "Hyvää iltaa rouva". Huumorintajuinen
rouva kysyi, mistä kapteeni tietää, että hän on rouva,
voihan hän olla kotiapulainenkin. Siihen Nikke herttai-
sesri hymyillen: "Ei piiga voi olla noin guldivoidun nä-
göinen".

Everstiluutnantti Pärmiltä tiedusteli toinen upseeri,
kuinka hän melko vähäpätöisen näköisenä miehenä on
voinut saada vaimokseen tunnetusti kauniin ja sivisty-
neen naisen. Nikke naputteli kauluslaattansa ruusuk-
keita puhellen: "Ne limaskit, ne limaskit".

NUMERO 3:n KIRJOITUKSET

L. Toiviainen:
TAISTELUT TYTÄRSAARESTA Y. 1942
I OSÅ

K. L. Oesch:
YILÄTYS PUHEMATKALLA

Antti Luotonen:
MILJOONA KIVÄÄRINPATRUUNAA

Martti Saarento:
VÄHEMMÄN SOTAIST,I
ASEMASOTAKAUDELTA

MUISTELOITA

Mauri Lähde:
KAATUNETTA ONDAJÄRVEN 1ÄÄrrÄ
Eino Salmela:

HOT,{ -KOMPPANIAN TAISTELU
RAATTEESSA PÄÄTTYI

Veikko Rauhaniemi:
PITKILLÄ PYSSYILÄ AMPUMAAN 108

Kirjoittaiat vaataavat €sittämistään mlellpltelatä.
Käslkirloltukset on tehtävä koneella ioka tolselle
riville. Kirjoitus ei saisi yllttää 2000 sanaa. Mak-
setut kirioitukset ja valokuvatiäävät lehden omal-
suudeksl, muut palautetaan valn, los pyyntö la
postimaksu on tutlut yhden vuoden slsällä.
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