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Kenraaliluutnantti Karl Lennart OESCH toimi ennen viime sotiamme puolustus-
voimain tärkeimmillä paikoilla ja sotien aikana pääasiallisesti tärkeissä komenta-
iatehtävissä, kesän 1944 ratkaisutaisteluissa torjunnan polttopisteessä Kannak-
sen joukkojen komentajana.

Artikkelissaan hän todistaa, että puolustusvoimissamme taistelleiden miesten
osuus maamme itsenäisyyden turvaamisen eri vaiheissa on ollut ratkaiseva. Tä-
män myöntää silloinen vihollisemmekin kirjoittaessaan sotahistoriaansa: "Rinta-
majoukot eivät onnistuneet etenemään Suomen rajalle eivätkä puhdistamaan vi-
hollisesta Karjalan Kannaksen aluetta. Tuomalla lisävoimia Suomen armeijan joh-
to pysäytti Neuvostoliiton joukkojen etenemisen Karjalan Kannakselta Sisä-Suo-
meen."

Nykyinen luottamukseen ja yhteistyöhön perustuva suhteemme entiseen vihol-
liseen rakentuu siis molemminpuolisen kunnioituksen ja arvonannon vankalle
pohjalle.

IISENÄFYYDESTÄ
K. L. OESCH

lfSfNÄlSyfOEN julistaminen 6 p:nä joulukuuta v.
1917 bli ollut rohkea, mddrdtiesoinen ja päättäväinen
teko, jonka järkkymätön ja peloton esitaistelija P. E.
Svinhufvud hallituksen päämiehenä oli esittänyt edus-
kunnan hyväksyttävaksi 

- 
ja eduskunta sen vahvista-

nut. Mutta kuten useimmiten kansojen historiassa, sen

ratkaisevin ja vaikein vaihe oli taistellen vietävä pää-
mdärään. Itsenäisyyden ja vapauden sinetöi ja vakiin-
nutti Vapaussodassa valkoinen armeija.

Vapaussodan jälkeiset vuodet ja erityisesti viimeisten
vuosikymmenten historia ovat selvästi osoittaneet, että
pienen kansamme nousu ja puolustautuminen oli tuot-
tanut kallisarvoisimman tuloksen. Se oli kannattanut,

koska Suomesta tuli itsenäinen, suvereeni valtio eikä
osavaltio Neuvostotasavaltojen liitossa. Se oli kannatta-
nut, koska muutoin uusi slaaailainen järjestelmä olisi tulai-
nut ylitsemme ja ltaudannut allen seka yksilon aapaudm että

I änsimai sn oiheusj ärj uty ksnnme.

Näin vapautuneen ja kestävälle perustalle rakentuvan
isänmaan tuli tarjota kansalaisilleen ei vain aatteita ja
vapaasta ajattelutavasta kumpuavaa hengen voimaa,
vaan myös niin paljon aineellista hyvää, että elämä tun-
tuisi turvalliselta. Työn ja ansiomahdollisuuksien lisäk-
si tuli jokaisen tuntea jotakin omakseen 

- 
l6e3i, perhe,

maatilkku, kukkiva puutarha, lainehtiva viljapelto -joiden puolesta kannatti elää, joita tarpeen vaatiessa
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kannatti puolustaa, jopa kuollakin niiden puolesta. Oli
s atava aikaan olosuhteet, ioissa jokainen terveesti aiat-
televa kansalainen oli valmis myöntämään: täällä on mi-
nun isänmaani, jota on puolustettava ia vaaroilta varjel-
tava. Tähän suuntaan olomme ja elämämme itsenäisyy-
temme ensimmäisinä vuosikymmeninä kehittyivätkin.
Rakentava työ kaikilla aloilla, niin taloudellisella kuin
tieteellisellä ia taiteellisella, osoitti yrittäjähenkeä, val -

tavaa edistystä ia itsenäisyyden pohjan luiittamista,
vaikkakin sisällissodan seurauksena kahtiajakoisuutta ja
hajoittavia soraääniä ilmeni. Maanpuolustus luotiin uu-
tena laitoksena: siinä saavutettiin merkittäviä tuloksia,
mutta siinä ei päästy niin pitkälle kuin tehdyt suunni-
telmat ja esitykset edellyttivät.

Kesti vain pari vuosikymmentä, kun itsenäisyytem-
me kestävyys ja sen edellytyksenä olevan isänmaallisen
tunteen ia puolustustahdon lujuus joutui mitä ankarim-
malle koetukselle. Itsenäisyytemme kestävyys foutui
suorittamaan tulikokee nsa. V ahaa st a r aub ant ah dost amme

huolimatta, mutta o*rrn4an myös huonattaaaha osaha pm-
lustuksemmc liian kitsaan aarastamisen ouoksi meidän puo-
lueettomuuttamme ei kunnioitettu toisen maailmanso-
dan alkuvaiheessa, vaan jouduirnme kestämään Talviso-
dan raskaat koettelemukset, jouduimme hyökkäyksen
uhriksi. Usko raubanomaisem rathaisutn sehä luottamus
Saomen ja Ncuaostoliiton aälisem lryahhaamattOnyyssopi-

muksem, jonha tuli olla uoimassa auotea, 1945 saahka, ro-
mahtiuat. Suomen kansa tunsi kuitenkin itsenäisyyttä ja
vapautta uhkaavan suoranaisen kuolemanvaaran. Nyt
ymmärrettiin, että itsenäisyys- ia vapausliikkeen aikana
kuljettu tie oli ollut oikea. Lujemmin ja yksimielisem-
min kuin ehkä koskaan aikaisemmin, unohtaen aikai-
semman eripuraisuuden ja pesten puhtaaksi Vapausso-
taan liittyneen veljegsodan tahran, se nousi toriumaan
uhkaavaa vara . Vaatimus isänmaan säilytt?imisestä it-
senäisenä yhdisti Suomen kansan. Kun t?imä kunnian
päivien taistelu oli päättynyt, Suomen kansa tunsi it-
sensä entistä lujemmin yhteenliittyneeksi, sillä olihan
maamme osoittanut olevansa valtakunta, joka oli pysty-
nyt estämään suurvallan saavuttamasta hyökkäyksensä
päämäärää ja jonka puolustusvoimat olivat monista
puutteista huolimatta kestäneet konearmeijan valtavan
painon. Kun lopputulokseen liittyi raskaita menetyk-
siä, kysyttiin aluksi, oliko taistelumme ollut turha, oli-
vatko uhrimme menneet hukkaan, mutta ennen pitkää
ymmärrettiin, että taistclumme oli kuitnhin ollut s*uri tor-
juntauitto. Olihan Suomen kansan syvistä riveistä koos-
tunut armeija estänyt hyökkääiän toteuttamastalaajat ja
tuhoisat suunnitelmansa.

Ei onnistunut maan valtaaminen Kuusisen eli Teri-
joen nukkehallituksen nimittämisellä. T?imän hallituk-
sen olemattomien joukkojen tehtävänä oli marssia Hel-
sinkiin ja julistaa koko maa valloitetuksi. Tällaisen hal-
lituksen muodostaminen oli kylläkin helppo toimenpi-
de, mutta ennen pitkä siitä oli kuitenkin luovuttava,
koska siitä tuli hallitus, joka ei saanutkaan alamaisia.
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Suomen kansa, foka yhteiskunnalliselta ja valtiolliselta
perusolemukseltaan osoittautui terveeksi, pysyi uskolli -

sena lailliselle ja sen oikeuksia puolustavalle hallituksel-
leen.

Koko maan sotilaallinenkin valtaaminen alkoi myös
käydä kalliiksi. Sen kahtiajakaminen Suomussalmen-
Oulun suunnassa torjuttiin suomalaisten uljain voitoin.
Kollaa, Tolvajärvi ja Taipale ovat kunnian lehtiä
maamme sotahistoriassa. Valtaosa m,rastamme säilyi ja
säilytti itsenäisyytensä. Talvisodan tilinpätös osoitti
niiden olleen väärässä, jotka olivat pitäneet toivottoma-
na puolustustamme jättiläistä vzstaan, ia niiden olleen
oikeassa, iotka olivat pitäneet mahdollisena tehdä hyök-
käys maahantunkeutujalle niin kalliiksi, että siitä on
ennen päämäärän saavuttamista luovuttava. Suomcn kan-
sa ei olisi olht elinhelpoina4 clhi sc olisi notdattanat sitä
moraalista hasfua ja niita buanian aaatimuksia, jotha ulho-
naisen t app ion ubast ahin buolimatt a wlvoitt aaa, puolust a -
maan ei oain omia tunnustettuja oikathsia, aaan myös kanso-
jn oihatfun loukkaamattomina pitämiå araoja.

Jatkosodan tilinpäätös on samaa luokkaa kuin talvi-
sodankin. Sen viimeisessä vaiheessa sitkistynyt puolus-
tuksemme oli maamme kohtalolle ratkaisevaa laatua, se

teki mahdolliseksi välttyä ehdottoman antautumisen
tuhoisilta vaikutuksilta. Sellaistahan meiltä oli jo erääs-

sä rauhantunnustelun välivaiheessa vaadittu. Kun kaksi
asemaamme Karjalan Kannaksella kesäkuussa L944 oll
murtunut fa hallituksemme oli Moskovasta tiedustel-
lut, millä ehdoilla Suomi voisi påiiistä irti sodasta, Mos-
kovan vastaus sisälsi cbdottonan aatattamisen vaatimuk-
sen. Ehdoton antautuminen olisi merkinnyt, että
maamme olisi joutunut neuvostojoukkofen miehittä-
mäksi, se olisi merkinnyt täydellistä vapauden loppua.

Armeijamme tuli siis taistella edelleenkin ja saavut-
taa selvä torjuntavoitto, pystyä sitkeiankin vastarintaan
siedettävien rauhanehtoien saamiseksi.

Ja niin taistelu jatkui kaikilla rintamillamme niin
Viipurin-Vuoksen kuin Laatokan pohjoispuolisella
alueella. Neuvostojoukot yrittivät valtavaa sotamate-
riaaliaan käyttäen Kannaksella murtan meidän zsemam-
me kolmessa eri suunnassa, mutta asemamme niin Kan-
naksella kuin muuallakin kestivät. Puolustuksemme
tosin taipui, se oli ioustavaa, mutta missään kohdassa se

ei enää murtunut. Oli kysymyksessä koti, isänmta, aja-
tuksen ja toiminnan vapaus. Taistelut laimenivat, rin-
tamat alkoivat rauhoittua ia heinåikuun iälkipuoliskolla
todettiin venäläisten kuljettavan ioukkojaan etelään,
poispäin meidän rintamiltamme. Niille tuli nyt kiire
Saksan vastaisille rintamille, aikaisempien liittolaisso-
pimusten mukaisesti.

Kun nyt jälleen otettiin rauhankosketus Moskovaan,
ei saadussa vastauksessa endä puhuttu mitän ehdotto-
masta antautumisesta. Lopulliset rauhanehdot olivat
kylläkin raskaat, kuten Talvisodankin jälkeen, mutta
ne olivat kuitenkin siedettävät ja mahdolliset täyttdä.
Mm. aikaisempi 600 milj. kultadollarin vaatimus oli



t-
alennettu 300 miljoonaksi. Vaikkakin menetimme pal-
jon maata ia omaisuutta, jäi edelleen valtaosa Suomesta,
Kanta-Suomi, suomalaiseksi maaksi, Suomen suveree-
nisen hallinnon rakennettavaksi ja kehitettäväksi.

Kysyttäneen, minkä vuoksi nyt ehdot olivat niin pal-
ion lievemmät kuin pari kuukautta aikaisemmin. Mie-
lestäni osutaan hyvin lähelle totuutta, kun vastataan:
Sen vuoksi, että Suomen armeija hävittyiän puolustus-
taistelun kaksi ensimmäistä erää oli voittanut kolman-
nen, ratkaisevan erän, ja pystyi vielä päättäväiseen vas-
tarintaan. Tämä ratkaiseva toriuntavoitto sekoitti hyök-
kdäjän suunnitelmat, jotka erään diplomaattitahon tie-
don mukaan tähtäsivät Helsingin valtaamiseen jo hei-
näkuun puolivälissä. Täysin samaan suuntaan viittaa ja
antaa sitovan todistuksen neuvostoarmeijan suunnitel-
mista joitakin vuosia sitten ilmestynyt neuvostoliitto-
laisten sotahistorioitsijoiden teos'Taistelu Leningradis-
ta". Tässä teoksessa on kirjoitettu näin: "Kolmeviikkoi-
sen hyökkäystoiminnan iälkeenkään - 

kesäkuun 21
päivästä heinäkuun puoliväliin 

- Leningradin rinta-
man oikean siiven joukot eivät kyenneet suorimamaan
niitä tehtäviä, jotka niille oli määrätty puna-armeijan
päämajan ohjeella 21.6.44. (Siis juuri Viipurin val-
tauksen jälkeen.) Ohje edellytti, että Viipurin valtauk-
sen iälkeen hyökkäystä oli jatkettava lähimpänä tavoit-
teena linja Imatra-Lappssn12nl2-\.7irojoki, jolta oli
edettävä linjalle Kouvola-Kotka ja täällä linnoittau-
duttava Kymijoen itärannalle ja varmistettava pohjoi-
seen. Rintamajoukot eivä onnistuneet etenemään Suo-
men rajalle eivätkä puhdistamaan vihollisesta Karjalan
Kannaksen aluetta. Tuomalla lisävoimia Suomen ar-
meijan johto pysäytti Neuvostoliiton joukkojen erene-
misen Karjalan Kannakselta Sisä-Suomeen."

Tämä viimeinen kohta on siis neuvostoliittolaisten
omaa tekstiä. Voidaanko asia sen selkeämmmin sanoa.
Suomen puolustusvoim ien sitkistynyt ja peÅdnantama -
ton vastarinta oli siis estänyr Neuvosroliiton joukkojen
etenemisen Karjalan kannakselta Sisä-Suomeen. Tämä
teko oli suuri torjuntavoitto. Torjuntaaoiton turain aäl-
ty imme chdottoman ant autumisan tuhoisih a seurauhsilt a, j ot -
ha olisiaat belposti sddrtdneet jobtaa koho maan miehityhsen
ja todenniiköisesti Baltian maiden kohtaloon rautaisen
esiripun itiipuolelle. Meidän kannaltamme tuolloin oli
ratkaisevaa, että juuri hytikkiiajan aikapula ja hyök-
kayksen liian kallis hinta tulivat niiksi meidän liittolai-
siksemme, joiden turvin pienet kansat voivar sodan ku-
rimuksesta siedettävin ehdoin selviytyä ja jotka lisäksi
osoittavat, että pientenkin kansojen kannattaa valmis-
tautua ja nousta puolustautumaan ylivoimaakin vas-
ta3,n.

Kahdesta raskaasta ja ä*immäisiä ponnistuksia vaa-
tineesta puolustustaistelustamme olemme kuitenkin
selviytyneet kestävälle pohialle, olemme pystyneet säi-
lyttämän riippumattomuutemrne ia vapautemme.
Meille esitettyyn taisteluhaasteeseen vastasimme nou-

semalla yksimieliseen puolustukseen itsemääriiiimis-
oikeuden puolesta.

Kansa, joka ei kunnioita tätä menneisyyttään, jolloin
se nousi puolustamaan kiistattomia oikeuksiaan omaan
maahansa ja vapaasti valitsemaansa yhteiskuntajärjes-
tystä, puolustamaan kansojen oikeuden loukkaamatto-
mina pitämid anoja, on menettänyt arveluttavassa mä-
rässä elinvoimaansa. Ei toki pitäisi sahata poikki sitä
vapauden oksaa, jolla itse istumme ja jonka varassa

elämme.
Haluamme iatkuvasti ylläpitää hyviä ia ystävällisiä

suhteita Neuvostoliittoon - 
sitä olemme aina tahto-

neetkin 
- 

mutta emme myöskän voi unohtaa kunnia-
kasta menneisyyttämme, vapautemme ja riippumatto-
muutemme Puolustamista.

Sekä itsenäistymisen puolesta kaydystä taistelustaan
että itsenäisyytensä puolustamisen tulikokeesta maarn-
me selviytyi kunnialla ja kunniallisesti päättäväisen ja
uhrivalmiin toiminnan ansiosta. Niin rauhan kuin so-
dan ahdistuksessa maamme on osoittautunut niin kan-
sana kuin valtionakin elinkelpoiseksi ja ytimeltään ter-
veeksi. Näin voitettiin myös sotien jälkeiset ns. vmran
vuodet, joiden aikana tietyltä taholta pyrittiin väkival-
taisin ja kumouksellisin keinoin tuhoamaan laillinen
elämänjärjestyksemme ja lainalainen yhteiskuntamme
korvaamalla laki pistimillä ja konekiväreillä, kuten
noihin aikoihin avoimesti vihjailtiin.

Uskollisena entisille periaatteilleen ja pyrkimyksel-
leen pysyä suurvaltojen välisten eturistiriitojen ulko-
puolella sekä voidakseen rauhassa kehittä omaa kult-
tuuriaan sovinnollisessa yhteistyössä muiden kansojen
kanssa Suomi on v. 1948 tehnyt suuren itäisen naapu-
rinsa kanssa sopimuksen ystävyydestä, yhteistyöstä ia
keskinäisestä avunannosta, ns. YYA-sopimuksen. Tä-
män mukaisesti sopimuspuolet sitoutuvat noudatta-
maan suvereenisuuden ia riippumattomuuden, molem-
minpuolisen kunnioittamisen ja toisen valtion sisäisiin
asioihin puuttumattomuuden periaatteita. Tämä mer-
kitsee sitä, että meillä on täysin suvereenisen valtion oi-
keus järjestää sisäiset asiamme valtiosääntömme, la-
kiemme ja asetustemme mukaisesti. Omia lakejamme
meidän on kunnioitettava ja pidettävä raja selvänä ulko-
poliittisten ia omien sisäisten asioittemme välillä. Vali-
tettavasti on kuitenkin tietyissä piireissä omassa kes-
kuudessamme pyritty eräiden sisäpoliittisten ratkaisu-
jemme johdosta saamaan aikaan ulkopoliittista painos-
tusta, ts. on pyritty sisäpoliittisista kysymyksistä teke-
mään ulkopoliittisia antamalla vääristelty kuva sisäisistä
asioistamme. Onpa sisäisissä kysymyksissämme kerran
menty jo niinkin pitkälle, että niiden johdosta on pi-
detty soveliaana pelotella itäisen naapurimme taholta
tulevalla miehitysuhallakin. Tällaisten aiatusten esittä-
misen luulisi io olevan loukkaavaa suurta naapuriamme
kohtaan, koska se näin saatetaan epäilyksenalaiseksi so-
pimuksen rikkomisesta. Joka tapauksessa sellainen on
oman oikeutemme halveksuntaa, oman asemamme vää-
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ristelyä ja suuriruhtinaskunnan ajan nöyräselkäisyyttä
valapattoisten ruhtinaiden edessä.

Itsenäisyytensä taipaleella maamme on nyr saavurta-
nut ,8 vuoden iän. Katseet on nyr luotava tulevaisuu-
teen, joka on varmistettava ja turvattava. Sitä emme
parhaalla mahdollisella tavalla voi tehdä, ellemme oi-
kealla tavalla ymmärrä menneiden vuosien taistelun
merkitystä ia anoa. Valitettavasti varsin suuri osa polii-
tikoistamme, joiden rulee maan puolustuksen lrrus-
teista pättä ja huolehtia, joko ei näe tai ei tahdo näh-
dä, että vain hyvä puolustusvalmius ja kyllin tehokkaat
puolustautumismahdollisuudet viime kädessä ratkaise -
vat, säilyykö maamme itsenäisenä valtiona.

Meidän oikeudestamme puolustaa maatamme ei voi-
da olla eri mieltä. Yleinen moraalinen katsanto ja kan-
sojen elämisen oikeus velvoittavat kaikkia kansoja puo-
lustautumaan hyökkäii jää vastaan. Meita siihen velvoit -
taa myös edellämainimu ystävyys- ia avunantosopimus.
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Kansa-Talsteli - miehet kertovat -lehti
ryhtyy julkaisemaan artlkkelisarjaa, missä
kerrotaan yleislmmistä aselsta, jotka ovat
olleet Suomen armeilan käytössä sodan ia
rauhan aikana Vapaussodasta Jatkosodan
päättymlseen asti.

LAURI HARVILA

oo oo

ffiMAH
Vapaussodan alkaessa tammikuussa v 1918 oli sekä
suojeluskuntalaisten että punakaartilaisten aseistus
sangen kirjavaa. Miehillä oli paitsi erilaisia metsästys-
aseita, myös "vanhan sotaväen" käyttämiä 10,45 mm:n
Berdan-kivääreitä vuosimallia 1871 sekä 10,4 mm:n
sveitsiläis-valmisteisia Vetterli-merkkisiä sotilaskivää-
reitä vuosimallia 1869, joita oli Voimaliiton' toimesta
tuotu salaa maahan v 1905 John Grafton nimisellä lai-
valla. Näitä aseita kutsuttiinkin yleisesti Grafton-ki-
vääreiksi salakuljetuslaivan nimen mukaan.

Mutta tärkein ja yleisin ase jo Vapaussodan alusta al-
kaen oli kummallakin puolella vanha kunnon venäläi-
nen 3"' (linian) kivääri vuosimallia l89l (3"' - SllO
tuumaa - 7 ,62 mm). Jo ennen vapaussodan syttymistä
saivat valkoiset Saksasta salakuljetusteitse jonkun ver-
ran näitä kiväärejä, joita saksalaiset olivat saaneet suuria
mdärid sotasaaliina itärintamalla. Pienempiä määriä sai -

vat valkoiset ostaa venäläisiltä "musta pörssin" asekaup-
piailta. Punaiset saivat luonnollisesti kiväärinsä venäläi-



siltä. Ei kuitenkaan aina riittäviä määriä.
Vapaussodan kuluessa sai Suomen hallitus ostaa Sak-

sasta monessa erässä 3"' kivdäreitä ja niiden ampuma-
tarvikkeita. Tämän lisäksi joutui valkoisen armeijan
haltuun sotasaaliina sodan kuluessa huomattavi a määriä
näitä kivärejä ja niiden patruunoita.

Pairsi 3"' kiväärejä, joutui valkoisen armeijan hal-
tuun sotasaaliina j apanilaisia sotilaskiviiärejä vuosimal -
lia 1905, joiden kaliberi oli 6,5 mm. Venäläiset olivat
Venäjän-Japanin-sodan sodan jälkeen ostaneet niitä
Japanista. Sotasaaliina saatiin myös Venäjän USA:sta
ostamia §T inchester-kiväärejä ml 189 5 sekä Remington
ja §7'estinghouse -tehtaiden valmisramia kiväärejä
ml1891, joihin kaikkiin kävivät venäläiset 3"'parruu-
nat. Molemmat viimemainitut olivat venäläisen 3"'
kiväärin m/91 suurennoksia.

Vapaussodan päätyttyä oli Suomen puolusrusvoimain
hallussa noin 180000 kpl 3"' vendlåistä kivääriä m/91
ja niihin patruunoita noin 112 milj. kpl, japanilaisia
6,5 mm:n kiväärejä m/05 noin 24OOO kpl ja niihin
patruunoita noin 12,5 milj. kpl. Muilla erimallisilla
kivääreillä ei ollut käytännöllistä merkitystä.

Vanhoista Vapaussodan aikaisista arkistoista on löy-
tynyt eräs aseostoja Saksasta koskeva kauppakirja. Sota-
saalisaseiden myyjänä siinä on Mannesman §Taffen-
und Munitionswerke in Remscheid ja ostajana "Firma
Mauritz Gripenberg in Helsingfors"!! Tässä kauppakir-
jassa oli 3"' kivdärin hinta 45 Dmk/kpl, venäläisen
Maksim kk:n m/09 hinta 1000 Dmk/kpl ia 3"' kivää-
rin patruunain hinta 15 Pf./kpl. Tiimä kauppakirja on
monessa suhteessa mielenkiintoinen, mutta tämän esi-
tyksen puitteissa ei ole aiheellista ryhtyä sitä selvittele-
mään.

)"' kiv. m/91 lährönopeus oli 880 m/sek. Kiväri
painoi 4 kg ilman pisrintä, joka painoi 0,4 kg. Tästä
kivääristä oli kaksi kevyempää ja lyhyempipiippuista
muunnosta. Ratsuväen kivääri, joka painoi ilman pis-
tintä 3,9 kg sekä edellistä vielä lyhyempi ja kevyempi
"karabiini", johon ei kuulunut pistintä. Kiv. m/91 on
viiden patruunan makasiinikivääri. Sen aseteltavassa
porrastähtäinlaitteessa on viisi porrasta 200 arssinan vä-
lein 400 arssinasta 1200 arssinaan. (1 arssina on noin
0,7 m). Koska venäläiset käyttivät kiväärissä yleensä ai-
na pistintä, oli kivääri tarkkuutemu pistin kiinnitetty-
nä.

Suomen puolustuslaitoksen haltuun joutuneer l"'
kiväärit m/91 olivat olleet monessa liemessä. Siksi nii-
den kunto ei ollut yleensä kehuttava. Kivärien piiput
olivat huonosta hoidosta johtuen syöpyneitä. Sen sijaan
lukko ja lukkokotelo olivat yleensä käyttökelpoisia. Ki-
vääreiden kunto oli näin ollen kiinni lähinnä piipusta.
Tähän pulmaan palaaan vielä myöhemmin.

Puolustusvoimien asetuttua Vapaussodan jälkeen
rauhankannalle omaksuttiin jalkaväen perusaseeksi ve-
näläinen 3"' kivdäri ml9l, koska tätä kivääriä ja siihen
kuuluvia patruunoita oli puolustusvoimain hallussa

suuret määrät, kuten edellä on kerrottu. Murta muita-
kin kiväärinialleja oli käytössä. 20-luvun alkuvuosina
oli merivoimilla ja osalla suojeluskuntia Vapaussodan
jäämistöön kuulunut 6,5 mrn:n japanilainen kivääri
m/05 sekä ratsuväessä ja tykistössä saksalainen 7,92
mm:n karabiini m198. Molemmat mallit korvattiin
kuitenkin rnuutarnan vuoden käytön jälkeen )"' kivdä-
rillä.

20-luvun puolivälissä esitettiin ajatus, että armeijalle
ja suojeluskuntajärjestölle suunniteltaisiin ja valmistet-
taisiin kokonaan uusimallinen kivääri. Tämän kiväärin
kaliiperiksi suunniteltiin 7 mm. Piipun tuli olla 3"'in
kivärin piippua paksumman ja vähän lyhyemmän.
Mutta kun ryhdyttiin laskemaan mitä tulisi maksamaan
tämän uuden kiväärikannan hankkiminen silmälläpi-
täen liikekannallepannun kenttäarmeijan rarpeet, ro-
dettiin, että kustannukset tulisivat olemaan samaa suu-
ruusluokkaa kuin juuri hyväksytyn laivaston rakennus-
ohjelman kustannukset, luovuttiin ajatuksesta semmin-
kin, kun samaan aikaan oli kiistattomasti osoitettu, errä
3"' kivdärin hajonta ei ylittänyt sotilaskiväärille yleen-
sä asetettavia vaatimuksia. Tämän haihattelun jälkeen
aloitettiinkin määrätietoinen 3"' kivdärikannan perus-
korjaaminen vaihtamalla niihin Suomessa valmistettuja
uusia osia, etenkin piippuja ja tukkeja. Tämä työ oli
vielä kesken Talvisodan alkaessa ja jatkui kiihdytetyllä
vauhdilla sotien aikanakin.

Tämä peruskorjattu 3" ' kiv.m/91 olikin jalkaväen
taistelijain pääase Talvi- ja Jatkosodassa. Se oli hyvä ja
Yarma pyssy!

30-luvulla ryhdyttiin myös vanhoja käyttökelvotto-
mia 3"' kiväärin piippuja varust,unaan sisäputkella (si-
säputkittamaan) menetelmällä, jonka lisenssi ostettiin
Italiasta. Kun noin 240OO piippua oli jo ehditty put-
kittaa, keskeytettiin työ, koska eräät itseään asiantunti-
joina pitäneet henkilöt olivat sitä mieltä, eträ purkire-
rut piiput olivat "susia" ja käytössä jopa hengenvaaralli-
sia. Se henkilö, jonka katsottiin olevan vastuussa tästä
epäonnistuneesta kokeilusta velvoitettiin tuomioistui-
men päätöksellä korvaamaan valtiolle epäonnistumises-
ta aiheutuneen taloudellisen vahingon. Myöhemmin
kenrl. Nenosen johdolla suoritettu perusteellinen tutki-
mus osoitti kuitenkin, että putkitetut kivärinpiiput
olivat täysin käyttökelpoisia. Niistä saatiin myös kiittä-
vät lausunnot Talvi- ja Jatkosodan kokemusten perus-
teella. Mainittakoon, että putkitettujen kivärien piip-
puun oli stanssilla lyöty merkintä "P" ja vuosiluku, kos-
ka putkitus oli suoritettu, esim. P26.

Rinnan 3"' kiv.m/9l:n peruskorjaustyön kanssa
ryhdyttiin myös kehittämään omaa suomalaista 3"' ki-
vääriä. Näin syntyi ensi vaiheessa armeijan malli ml27
ja Asetehdas Sakon kehittämä malli m128. Molemmat
mallit olivat ominaisuuksiltaan suunnilleen samanlai-
set. 3"' kiv.m/9 1 verrattuna molemmissa malleissa oli
piippu jonkun verran lyhyempi ja paksumpi. Molem-
missa malleissa oli kiv.m/91:n lukkokotelo ja makasii-
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ni. Porrastähtäinlaitteessa oli metrijaotus 200 metristä
800 metriin ja iyvä oli suojattu korvakkeilla - siitä ni-
mitys "pystykorva". Asetehdas Sako paranteli vielä mal-
liaan ja antoi sille nimeksi 7 ,62 kiv.ml28-30. Tämän
mallin pohjalta kehitettiin sitten armeijan ja Sakon yh-
teistyönä lopullinen suomalainen 7,62 sotilaskivääri
m139, jota ruvettiin kutsumaan "Ukko-Pekaksi" Sen

lähtönopeus on 880 m ja paino 4,2 kg. Tämä kivääri
osoittautui sodissa erinomaiseksi tarkkuuskivääriksi. Se

voitiin varustaa myös kiikaritähtäimellä. Valitettavasti
sitä ehdittiin valmistaa suhteellisen pieni määrd.

Yhteenvetona yllä esitetystä todettakoon, että Talvi-
ja Jatkosodassa oli eniten käytössä peruskorjattua 3"'
kivääriä ml9l. Sen lisäksi oli käytössä pienempiä mää-
rid alla lueteltuja "suomalaisia" kiväärejä.

- 7,62 kivääri ml27 (pystykorva) Tikkakosken val-
mistama)

- 7,62 kivääri m/28 (pystykorva, Asetehdas Sakon
valmistama)

- 7,62 kivääri ml28-30 (pystykorva, Asetehdas Sa-

kon valmistama)

- 7 ,62 kivääri m/29 ('Ukko-Pekka", Valtion Kivääri-
tehtaan ja Sakon valmistamia)

Näiden kiväärien lisäksi oli Talvisodan loppuvaihees-
sa ja Jatkosodan alkuvaiheessa tykistöllä jaeräillä muil-
la aselajeilla, joilla kivääri ei ole päätaisteluväline italia-
lais-valmisteisia7,3) mm:n 'Terni" kiväärejä. Niitä os-
tettiin "härätilanteessa" Talvisodan aikana Italiasta noin
70 000 kpl. Terni-kiväärin lähtönopeus oli vain 74O
m/sek. Siksi sen lentoradan pyyhkäisyala oli pieni. Sillä
oli myös suuri hajonta, joka johtui todennäköisesti so-

pimattomasta ruudista.
Ternit vaihdettiin sitten Jatkosodan aikana 3"' ki-

vääreihin ml9l. Myös Ruotsista hankittiin 6,5 mm:n
Mauser-kiväärejä noin 40000 kpl. Näistä oivallisista
sotilaskivääreistä oli osa käytössä Pohjois-Suomen jou-
koissa. Ne toimitettiin sodan jälkeen takaisin Ruotsiin.

"Omien" kiväärien lisäksi oli monella miehellä sekä

Talvi- että Jatkosodassa käytössään erimallisia venäläi-
siä aseita, joita he olivat taisteluissa ottaneet haltuunsa
sotasaaliina. Erikoisen suosittu oli venäläinen kertatulta
ampuva puoliautomaattikivääri ml40 Tokarev. Oli
muuten mukava asia, että meidän patruunamme kävi-
vät myös venäläisiin 3"' aseisiin!

Tämän tarinani kivääristä lopetan kertomuksella, jo-
ka kuvaa miten ihmeellisiä vaiheita aseilla on saattanut
olla ennen, kun ne ovat joutuneet suomalaisen taisteli-
jan käyttöön. Antakaamme entisen Puolustusministe-
riön Taisteluvälineosaston päällikön, nykyään eläkkeel-
lä olevan kenraalimajuri Arvo Salorannan kertoa:

1

t1
Vetterli-kiväåri m/l 869 (nk. Grafton-kivååri)
Berdan-kivääri m/1871

30-luvun alkuvuosina otti minuun yhteyden erään

tunnetun kansainvälisen asekauppiasfirman ulkomaa-
lainen agentti. Hän sanoi tietävänsä, että Suomi on
kiinnostunu t 3' ' ' venalaisistä kivääreistä m/9 1 ja tarjosi
ostettavaksi tätä kivääriä 48 000 kpl:een erän, joka on
varasroituna ltaliaan. Me olimme tarjouksesta todella
kiinnostuneita nimenomaan kiväärin lukkolaitteiden
vuoksi. Matkustimme Italiaan tarkastamaan tätä kivää-
rierdä. Siitä otettiin esille pistokokeena muutamia ki-
vääreitä. Kaikkien näiden kiväärien piiput todettiin po-
ratuksi itävaltalaiselle patruunalle kayviksi. Se oli yllä-
tys meille, mutta ehkä vielä suurempi yllätys myyjälle,
joka oli ostanut kiväärit Italian valtiolta 3"' kivääreinä.
Meille ei asialla ollut merkitystä, koska olimme kiin-
nostuneita vain kiväärien lukkolaitteista, mutta nyt
saimme hyvän aiheen ryhtyä tinkimän kiväärien hin-
taa, koska, kuten selitimme, kivärit ovat meille käyt-
tökelvottomia, koska niihin ei käy suomalainen patruu-
na. Sattumalta löysimme tältä samalta varasto-alueelta
429 kpl:een erän venäläisiä Maxim konekivääre jä m109,
samoja, jotka olivat meilläkin käytössä. Nyt esitimme,
että jos saamme ostaa kohtuuhintaan tämän konekivää-
rierän, olemme valmiit ostamaan myös tarjotun kivää-
rierän. Pelkkia kivääreitä emme osta. Kauppa syntyi.
Kiväärit olivat meille puoli-ilmaiset. Konekiväärit oli-
vat meille erittäin arvokkaat, koska niitä puuttui suuret
mddrdt sodanajan varastoista. Kun kivärit tarkastettiin
yksin kappalein Suomessa, todettiin, että niistä oli vain
hyvin pieni mäårä porattu itävaltalaiselle patruunalle
käyväksi.

Mutta miten nämä aseet olivat joutuneet Italiaan?
Ensimmäisen maailmansodan aikana olivat itävaltalaiset
saaneet ne sotasaaliina venäläisiltd ia sodan loppuvai-
heessa olivat ne vuorostaan joutuneec sotasaaliina italia-
laisille. Sodan jälkeen oli Italian valtio myynyt ne käyt-
tökelvottomina sille "kuoleman kauppiaalle", jolta me
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Suomal. 3"' kiv. m/39 (peruskorjattu, nk. lkp-kivääri)

I Suomal. 7,62 kiv. m/2*30 (pysskorva)

ff Suomal. 7,62kiv. m/28 (pystykorva)

fft Suomal. 7,62 kN. m/27 (pys§korva)

1 Venä|. 3"' kiv. m/91 karabiini

fff Venä|. 3"' kiv. m/91 ff Venät. S"' kiv. m/91 rv

I Amerikkal. 3"' kiv. m/95 Winchester
ft Japanil. 6,5 mm kiv. m/05

1 ltalial. karabiini m/38 Terni fJ Ruotsalainen kiv. m/96 Mauser
ftf Venä|. autornaattikiv. m/40 Tokarev

Suomal. 7,62kiv. m/39 (Ukko Pekka)
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TAT§TEU'T 
LTOVANEN

TAAKSONEN oli koko päivän yrittänyt saada radioyh-
teyttä Suursaareen, murta vasta kello 16 maissa se on-
nistui ja tilanne selvitettiin. Kun venäläiset olivat pu-
reutuneet ahtojäihin, pyydettiin lentäjien apua. Kello
17.r5 tulikin oma hävittäjä, joka tulellaan pakotti osia
vihollisvoimista irtaantumaan ja tuhosi ne sitten jäälle.
Se pudotti myös Laaksoselle ilmoituksen, että saksalai-
set tulevat yöllä 213.4. Tytärsaareen ja vapauttavat hä-
nen osastonsa. Tämä tieto oli omiaan piristämään väsy-
nyttä joukkoa, joka raskaan marssin jälkeen oli taistel-
lut koko päivän ia ruokailutouhukin oli jäänyt vähiin.

Väsymyksestä huolimatta koetettiin vyöryttää vihol-
lisen asemia ahtojäissä, murta vaikka vänr Virtasen
ioukkuetta tuettiin tulella molemmilta sivustoilta, ei
yritys onnistunut.

Kun Laaksonen oletti venäläisten saavan lisävoimia ja
yrittävän uudelleen hyökätä, pyysi hän vahvennuksia.
Nyt lähetettiin vielä pataljoonani krh.joukkue Matti
Lehtisen johdolla, vänr Jaska Lindqvistin joukkue
2.lJR 27:stä sekä yksi joukkue 122.It.KKK:sta ltn
Ikosen johdolla. Osasto lähti marssille 2.4. kello 22. 15
ja saapui Tytärsaareen 3.4. kello 7.

Oksasen komppania oli ollut asemissa koko yön. On
ymmärrettävää kun Oksanen kertoi, että sinä yönä ei
nukkumisesta tullut mitään sillä huoli painoi siitä tu-
leeko Suursaaresta apua ajoissa, tuleeko vihollinen saa-
maan lisäjoukkoja ja yrittävätkö aamulla uutta hyök-
käystä, riittävätkö a-tarvikkeet ia tulevatko saksalaiset
ajoissa. Nämä ovat niitä vastuuta kantavan johtajan
huolia joita ei voi näyttää alaisilleen, vaan on ne yksin
kannettava.

Tilanne oli kuitenkin yön aikana helpottunut, sillä
aamun valietessa todettiin venäläisten vetääntyneen ia
olevan matkalla noin 7 km:n päässä Lavansaaresta. 

-Ensimmäinen erä oli voitettu vaikka majakkakukkulan
motti olikin vielä iäljellä. Taistelun jälkiä tutkittaessa
todettiin venäläisten menettäneen kaatuneina 32 mies-
tä. Haavoittuneensa he olivat vieneet mennessään.

Tytärsaareen yrittäneen hiihtojoukkueen arveltiin
kuuluvan aikaisemmin mainittuun hiihtorykmenttiin.
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Tähän saatiin vahvistus 3.4. illan lähestyessä kun venä-
läisten radio alkoi jatkuvasti tiedustella:

- 
Missä on toinen pataljoona?

Lavansaaresta annettiin kello 18.27 sanoma:

- 
Kulsun Ostrakovia. Goleiev lähtenyt idästä.

Kutsuihin ei kukaan vastannut koska venäläiset oli-
vat menettäneet radioasemansa ja ilmeisesti päällikkö,
jonka nimi oli Ostrakov, oli kaatunut.

Hävittäjälentäjämme olivat pitkin päivä hyökkäil-
leet L8 koneen voimalla, mutta vihollisen tappiot
lienevät jääneet vähäisiksi, he kun olivat levittäytyneet
2-3 km:n levyiselle alueelle.

Lehtisen joukkueen saavuttua oli Tytärsaaren joukon
kokonaisvahvuus 16 upseeria, 72 aliupseeria ja 27)
miestä.

KARTTAPIIRROS 3
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Lehtinen sai tehtäväkseen pehmittä maiakan mottia
ja vallata se. Hyvästä tulivalmistelusta huolimatta ei
valtaus vielä onnistunut, mutta tulitusta jatkettiin pit-
kin päivää. Lehtisen käytettävänä oli nyt Lindqvistin
joukkue, silla Helmisen jääkärit oli siirretty reserviin.
Ltn Helminen oli haavoittunut, io toisen kerran sodan
aikana. Oksaselta oli kaatunut viisi miestä, jääkärijouk-
kueesta yksi. Helmisen lisäksi oli haavoittunut kolme
miestä ia kaatuneiden joukossa oli vänr Veli Laine Rau-
malta.

Onni oli ollut Os.Laaksosen mukana kun se oli ehti-
nyt Tytärsaareen hieman ennen venäläisten pääjoukon
saapumista.

Tieto saksalaisten tulosta oli tuntunut helpotukselta.
Ehkä saksalaiset katsoivat kunniasyiden vaativan osal-
listumista Suomenlahden saarien valtaamiseen varsinkin
siksi, että heidän suunnitelmansa Lavansaaren valtaami-
seksi samanaikaisesti Suursaaren kanssa oli kuivunut
kokoon. Saksalaisten lupaus tulla Tytärsaareen helpot-
taisi siellä tilannetta, joten minulla näytti olevan mah-
dollisuus saada taas koko pataljoona Suursaareen, jossa

meillä oli tehtävänä olla reservinä ja lyödä takaisin mah-

Os. Laaksosen upseereiia Tytärsaaressa 7.4.42.
Kapt Laaksonen toinen oikealta

dolliset venäläisten hyokkaykset. Os.Laaksosen huolta-
minen Tytärsaareen oli erittäin vaikea. Yrityksesrä au-
rata tie ei tullut mitään aurauskaluston loppuunkulu-
misen vuoksi. Haavoittuneet ja kaatuneet oli kuljetet-
tava hevospelillä ja lentorekeä käyttäen.

Saksalaisten aikalaskelmat olivat pettäneet, sillä vasta
3.4. kello 11 saapui ensimmäinen joukko. Iloksemme
miehemme totesivat saapuneen osaston, jonka vahvuus
oli 26 miestä, olevan heimoveljiämme jotka olivat 'va-
paaehtoisia" saksalaisissa joukoissa. Osastoa.johti viro-
lainen luutnantti Lahi ja oli se tarkoitettu pääjoukon
majoitusosastoksi. Heimoveljemme eivät, puheista pää-
tellen, olleet erikoisemmin ihastuneita saksalaisten ko-
mentoon, ei joukoissa eikä yleensä Virossa.

Varmuus saksalaisen pääjoukon tulosta saadin 3.4.
illalla kun otettiin vastaan seuraava radiosanoma:

- 
ABT Behlen tilanneilmoitus 1700. 

- 
Vaikeat

jää- ia lumisuhteet viivyttäneet pääjoukon lähtöä. 90
kuormavaunua lähtee liikkeelle kello- J.8. Hiihtokomp-
pania saapuu saarelle huomenaamulla. Autojen pysyttä'
vä lumiaurojen takana. Tunnussignaali 2 vihreätä ra-
kettia. Tällä hetkellä yksi joukkue virolaisia hiihtää saa-

relle ja yksi komppania virolaisia saapuu tänä iltana.
Tästä Suursaareen lähetetystä sanomasta selvisi, että

saksalaisten komentaja on majuri Behle ja ettå saksalai-
set nyt todellakin ovat tulossa. Illalla tulikin sitten vi-
rolainen komppania perille sekä myös majuri Behle, jo-
ka asettui esikuntineen kylän taloihin. Hän oli l94l ol-
lut Sallassa toimineen saksalaisen divisioonan esikun-
nassa ia kertoi ylpeydellä saaneensa suomalaisen IV lk:n
vapaudenristin. Kohta saareen saavuttuaan sai hän sano-
man, että hänet oli ylennetty everstiluutnantiksi. Ilo oli
saksalaisten keskuudessa ylimmillään!

Virolaisten saapuminen saareen ei vielä helpottanut
Os.Laaksosta, sillä Behle ilmoitti voivansa ottaa puo-
lustusvastuun vasta 5.4. kello 6. Se joukko, joka tähän
mennessä oli tullut, olisi tuskin pystynyt saarta pitä-
määnkään, sillä he olivat aivan avuttomia metsämaas-
tossa.

Näiden tapausten aikana oli Lehtinen pehmittänyt
majakkamaastoa. Illalla motin vartiointia tehostettiin
vielä yhdellä joukkueella. Harvahko krh-tuli jauhoi
mottia koko yön ja seuraavana aamuna Lehtinen ryhtyi
tunkeutumaan siihen, mutta silloin huomattiin, että
venäläiset olivat yön aikana päässeet livistämään. Kuk-
kulalta tavattiin vain jokunen mies. Ne tuhottiin ja
kaksi otettiin vangiksi. 

- 
Kello 7 nostettiin Suomen

lippu majakan torniin merkiksi, että saari oli nyt koko-
naan hallussamme.

Saksalaisten kulku Virosta saareen oli hidasta, sillä
autokolonnalle oli aurattava tietä. Vihdoin kello 13
(4.4.1olivat kaikki kuitenkin perillä. Osaston kokoon-
pano oli seuraava: kaksi komppaniaa, pääasiassa virolai-
sia ja inkeriläisiä. Osa heistä oli taistellut Leningradin
rintamalla.

- 
4-tykkinen 88 mm:n it-patteri, 12 kpl40 mm:n

it- ja pst-tykkejä,

- 
rakennuskomppania ym. erikoisosastoja.

Koko osaston vahvuus oli suunnilleen 1000 miestä.
Tämän osaston saapuminen helpotti jo sen verran,

jotta jäi aikaa seurusteluun tulokkaiden kanssa ja tästä
taas oli seurauksena vilkas vaihtokauppa, jossa suoma-
laiset turkislakit muuttuivat saksalaisiksi juomatarvik-
keiksi. Kun olin tähän aikaan Tyrärsaaressa, oli minun
julistettava täydellinen kauppasulku, sillä muuten oli-
sivat turkislakit hävinneet suurimmaksi osaksi.

Illalla 4.4. asettivat saksalaiset it.tykkinsä asemiin
suora-ammuntaa varten. Kun tykkimiehet tunsivat it-
sensä turvattomiksi pimeässä yössä, asetettiin tueksi
suomalainen vartiomies. Vilua vastaan oli tykin lavetil-
la pullo josta sai ottaa välillä pienen kulauksen. Eräs

meikäläinen "suojelija" veteli pienessä aiassa suunnilleen
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Saksalainen evl Behle saapuu Tytärsaareen

Venäläisten toinen hyökkäys

.t ,ä KARTTAPilRRoS 4.
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jäi edelleen kahteen osaan, pääosa reservinä Suursaaressa
ja Os.Laaksonen (Oksanen) Tytärsaaressa.

Saksalaiset jotka nyt vastasivat Tytärsaaren puolus-
tuksesta olivat lähettäneet jäälle n. 2 km:n päähän var-
mistuksen. Heidän tykistönsä oli myös tulittanut lentä-
jiemme toteamia ioukkoja Tytär- ja Lavansaarten välil-
lä. Saaren puolustusta kehiteltäessä päättyi 7 .4. päivd 1a

tilanne näytti selvältä, mutta 8.4. aamulla alkoi taas ta-
pahtua.

Yllätys lienee ollut saksalaisille melkoinen kun venä-
läiset aloittivat aamulla kello 6.50 hyökkäyksen luo-
teesta, pohjoisesta, koillisesta ia idästä. Eversti Rajkov,
joka nyt oli hiihtorykmentin komentaja, oli päättänyt
ryhtyä tositoimiin saaren valtaamiseksi. Tarkoituksena
oli kaikin keinoin säilyttää tukikohta Suomenlahdella ja
koska Suursaaren valtaus näytti jo tässä vaiheessa toivot-
tomalta päätettiin hyökkäys kohdistaa Tytärsaareen. Se,

että venäläiset joukot olivat pystyneet läpäisemään huo-
maamatta saksalaisten varmistuksen oli kerrassaan lois-
tava suoritus. Hyökkäyksen alettua ryhtyi saksalainen
tykistö toimintaan. Tykkimiehet työskentelivät pelot-
tomasti rannalla olevista avoimista asemistaan ja har-
Konekivääriasema jääröykkiössä
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viikon vartiovuoroia vastaavan annoksen josta oli seu-
rauksena, että "suoielija" piti vetää telttaan nukkumaan

ia panna toinen mies tilalle. Sattuuhan sitä, mutta ta-
paus ei toistunut kun suomalainen upseeri pantiin kier-
tämään vartiopaikalta toiselle ia säännöstelemään vilu-
ryyppyien ottamista.

Tilanne Tytärsaaressa näytti nyt selvinneeltä ja siksi-
pä majuri Miettinen esitti edelleen Kotkassa olevalle
kenrm Pajarille, että Os.Laaksonen saataisiin vetää pois
saaresta 5.4. ja saari jätettäisiin saksalaisille. Kenraali
hyväksyi rintamavastuun luovuttamisen, mutta ei
Laaksosen pois kutsumista. Antoipa vielä minun ym-
märtää, että olisi oltava valmiina lähtemään patalioonan
loppuosankin kanssa sinne ios tarve vaatii. Tämä johtui
siitä, että oli saatu tietoja venäläisten joukkokeskityk-
sistä iäälle Tytär- jaLavansaaren välille sekä Lavansaa-
reen. Viholliselta ei vielä ollut sisu lopussa. Pataljoona

128

*4}r#a

{



vensivat hyökkäävää foukkoa.
Taistelun alettua Laaksonen hälytti joukkonsa ja

kohta saksalaisten komentaja kääntyikin hänen puo-
leensa ja pyysi lähettämään yhden joukkueen omiensa
vahventamiseksi. Oksanen lähetti vänr Antinin jouk-
kueen etenemään majakan suuntaan. Vastatoimista
huolimatta venäläiset pääsivät pureutumaan saareen
Rampinniemen ja Tiukinniemen välille saaden maastoa
vallatuksi aina majakalle saakka. Koillisesta ia idästä
hyökänneet osastot saatiin torjutuksi tulella eivätkä nä-
mä päässeet rantaviivalle saakka. Vihollinen sai hal-
tuunsa saaren pohjoisosaa n. 1 km:n leveydeltä ja 600
m:n syvyydeltä. Kello 8.35 Laaksonen antoi Oksaselle
käskyn ryhtyä vastahyökkäykseen. Komppania jaettiin
kahteen osaan. Toista johti ltn Uolevi Similä ja toista
Oksanen itse. Rintaman keskustassa oli vielä aukko, jo-
hon heitettiin saksalaisia osastoja. Venäläisten hyökkäys
saatiin pysäytetyksi samalla kun he olivat juuttuneet
osittain mottiin. Sen tuhoaminen aloitettiin kello 12.
Oksasen IV joukkue oikealla sivustalla toimi akselina

iota vastaan vihollinen painettiin. Eteneminen oli hi-
dasta puulta puulle menoa, mutta edistyi jatkuvasti.
Haavoitiunoen kuljetusta jäållä ahkiossa

{
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Suomalaiset kulkivat puulta puulle, mutta saksalaiset
koettivat etsiä avoimia paikkoia. Venäläiset ahdistettiin
yhä pienemmälle alueelle, joten kello 15.30 heidän hal-
lussaan oli enää 500 m:n levyinen ja2OO m:n syvyinen
alue. Rantakivien takaa tuli kuitenkin yhä kiivasta tul-
ta.

Saksalaiset olivat vieneet jäälle asemiin 20 mm:n ko-
netykkejä, jotka tulittivat jäälle vetäytyviä venäläisiä.
Saksalaisten it.tykit olivat tulittaneet koillisesta ja idäs-
tä hyökänneitä ioukkoja ja oli jäälle jäänyt noin 200
kaatunutta. Kun ilta pimeni veivät saksalaiset asemiin
valonheittimen, jolla valaisivat venäläisten selustassa
olevaa jäälakeutta. Vihollinen oli tungettu yhä pienem-
mälle alueelle. Laaksonen katsoi nyt, että mottiin ryn-
täileminen tuottaa vain turhia tappioita, joten hyökkäys
pysäytettiin ja mottia ryhdyttiin tulittamaan heittimil-
la.

Kapteeni Laaksonen oli arvioinut tilanteen oikein,
että venäläiset eivät kestä aamua pitemmälle. Luutnant-
ti Jussilan 9.4. kello 1.30 aloitettua etenemisen tavat-
tiin motista enää vain muutama mies. Toiset olivat yöl-
lä vetääntyneet pois. Kun Jussilan miehet olivat tarkas-
taneet taistelumaaston, voi Laaksonen kello 7.40 il-
moittaa evl Behlelle että hyökkäys oli torjuttu ia saari
vapaa venäläisistä.

Everstiluutnantti Behle kutsui kapteeni Laaksosen
komentopaikalleen ja esitti kokoontuneiden upseerien
läsnäollessa lämpimin sanoin kiitokset suoritetusta tais-
telusta.

Kun jäätilanne huononi päivä päivältä eikä venäläis-
ten hyökkäyksestä enää ollut pelkoa, sai Os.Laaksonen
kaskyn tulla pois saaresta. Kapteeni Laaksonen antoi
käskyn lähdöstä 9.4. kello 20 ja paluumarssi alkoi
10.4. kello 1. Autokuljetusta ei pystytty järjestämään

kun ei ollut tietä eikä autojakaan, joten marssi oli suori-
tettava'hiihtäen. Se oli taas raskas marssi huonon kelin
vuoksi. 

- 
Osasto saapui Suursaareen 10.4. kello 11.

Tytärsaaren taistelut olivat vaatineet miehiltä paljon
kestävyyttä ja sisua. Taistelussa oli näytelty monta roh-
keaa tekoa ia Oksasen miehet olivat taas osoittaneet tai-
tonsa ja kuntonsa.

Viimeisessä taistelussa olivat Oksasen tappiot kolme
kaatunutta ja kaksi haavoittunutta. Vihollisen tappiot
lienevät olleet n. 230 kaatunutta. Haavoittuneista ei ole
tietoja. Vankien kertoman mukaan hyökkaykseen olisi
osallistunur noin 1200 miestä. Hyökkäyksen sisukkuus
osoitti miten tärkeänä venäläiset pitivät sitä, että heillä
olisi ollut tukikohta Suomenlahden keskiosassa.

Nyt oli pataljoona taas koossa !a seuraavana päivänä,
11.4. alkoivat paluukulietukset Kotkaan, iosra 12.4.
lähdimme junalla "kotiin" Karjalan kannakselle.

Olimme viipyneet matkalla kaksi viikkoa kauemmin
kuin muut Pajarin divisioonasta olleet ioukot, mutta
olipa myös nähty ja koettukin enemmän. Muistot näistä
taisteluien päivistä säilyvät niihin osallistuneiden sota-
veteraanien mielessä aina ia ne yhdistävät meitä. tr
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VÄINU HAHTELA

;ÄÄKÄRITATALJOONA 4 oli saanut Talvisodan kot-
mena ensimmäisenä päivänä tulikasteensa. Åikaisem-
mat sotakokemukset eivät paljoa painaneet pataljoonan
toiminnassa, sillä vain muutarnar upseerit jakanta-ali-
upseerit omasivat jonkinlaista sotakokemusta Vapaus-
sodan ajoilta. Rautu oli käynyt vuosien mittaan kanta-
henkilökunnalle tutuksi kuin oma piha, sillä siellä kä-
vimme useimmat sotaharjoitukset rauhan vuosina. Oli-
han Rautu itäisen Kannaksen tärkein puolustuksellinen
maastoalue. Koko pataljoona oli Raudun suunnan en-
simmäisessä viivytysasemassa, jonka ensimmäiset viivy-
tyslinjat olivat Raasulissa aivan rujan pinnassa lP 4:lle
alistetun 6.RajaK:n miehittämät. Pääpuolustuslinjan
sijainti oli Kuolemanlaakso-Orjansaari tasalla. Seura-
tessamme YH-aikana pimeinä öinä toimintaa toisella
puolen njaa, olivat ennusmerkit vakavat. Telaketjujen
kolinaa, lapioiden läiskettä, sahojen sihinää ja ryskettä
puiden kaatuessa. Valokeilat halkoivat rajan takaa Rau-
dun rauhallista myöhäissyksyn taivasta. Vihollisella oli
oiva tilaisuus jo ennen sodan alkamista tuoda tykistönsä
niin lähelle rajaa, ettd se pysryi ampumaan koko patal-
joonan alueelle aina pääpuolustuslinjan takamaastoon-
kin. Vihollisella näytti olevan tarkat tiedot meikäläis-
ten asemista ja majoitusalueista, sillä sodan ensimmäi-
sinä minuutteina saivat juuri nämä kovimmat ryöpyt
tykistöltä. Majoituspaikat olivat kuitenkin silloin jo
tyhjät ja koko pataljoona hyvässä taistelujärjestyksessä
omissa montuissaan ja poteroissaan. Vihollisen tykistö-
tuli oli ensimmäisenä sotapäivänä hajanaista, jonkin-
laista peitettä asemiemme toisesta laidasta toiseen,
mutta jo seuraavina päivinä oli havaittavissa selvää kes-
kitystä sen käytössä. Huonon lentosään ansiosta oli len-
totoiminta vähäistä. Sakkolassa ammuttiin kivääritulel-
la yksi viholliskone alas. Raudun suunnalla hyökkäsi
142. Divisioona 13. Hv. Prikaatin tukemana tehtävänä
avata tie Rautuun. Tämä kävi selville meikäläisten
avaamasta venäläisten radiosanomasta. Huomioiden
Saksan salamasodan Puolassa saman syksyn syyskuussa,
oletimme, että toinenkin suurvalta käyttää samanlaista
taktiikkaa. Sodan alkupäivät osoittivat kuitenkin, että
pelkomme salamasodasta oli aiheeton. Vihollisen no-
peasta etenemisestä ei ollut hajuakaan, vaan päinvastoin
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se oli etanan vauhtia. Venäläiset etenivät yhtenä 'pöt-
kcina" Raasuli-Rautu päätietä ja päsivät vainT km ra-
jalta Rautua kohden Kuolemanlaakson etelärinteille
kolmen päivän aikana. Se ei ollut todellakaan paljon,
mutta meille se oli rohkaisevaa. Vihollisen joukkojen
koulutus ei liene ainakaan tällä suunnalla ollut parhain-
ta laatua, sillä tulitusta pimeän ja yön saapuessa kuului
kaikkialta heidän puoleltaan, nikkelivarmistus oli pi-
meällä kukkeimmillaan. Mutta ei vihollinen meitäkään
unohtanut. Valojuova-ammusten värikäs tulimatto oli
yöt asemiemme yllä 

- 
6nnsk5i yllä ja niin myös teho-

ton. Jonkinlaisena päätelmänä tuosta kolmipäiväisestä
taistelusta voidaan sanoa, että vihollisen puolella pidet-
tiin paljon porua, mutta tuloksena oli vähän villoja. Jo-
kaisen neliömetrin luovutus Raudun maastoa tapahtui
suunnitelmien mukaan ja koko viivytysasema jätettiin
ylempää tulleesta käskystä. JP 4:n kokonaistappiou
noilta päiviltä olivat vain parikymmentä miestä. Tap-
pioiden pienuus johtui ratkaisevasti siitä, että meillä
olivat hyvät asemat, jotka olivat osittain rakennettu jo
rauhan aikana ja parsittu perusteellisesti YH-kautena.
Tappioiden pienuuteen vaikutti erikoisesti se, että sil-
loin oli tavallisten ampumahautojen lisäksi jokaisella
miehellä yhden miehen potero, joka oli niin syvä, että
panssarivaunu saattoi aiaa yli vahingoittamatta pote-



roon suoiautunutta taistelijaa. Tiukkana ohjeena olikin,
että panssarit saavat ajaa läpi linjojen, mutta niitä seu-
raava jalkaväki tuhotaan. Kun taistelija on tällaisessa
poterossa, voi sen tuhota vain täysosuma, mutta niitä-
hän sodassakin tulee varsin harvoin.

MIHIN UNOHTUI AKTIIVISUUS?
Vuoksen iääkärit taistelivat hyvin, viivyttivät sitkeästi
ja iskivät lujaa, milloin vain siihen tilaisuutta ilmeni.
Nämä Etelä-Pohjanmaan, Savon ja Raja-Karjalan sals-
keat pgjat olivat parhainta sotilasainesta mitä ajatella
saattoi. He olivat saaneet myös parhaan mahdollisen
koulutuksen. Luutnantti Hallaseppälän johdossa ollut
6.RajaK oli kokoonpantu Raudun omista miehistä. He
taistelivat kotikontujensa metsissä ja vainioilla, kaatui-
vat peltojensa pientareille. Jotain kuitenkin puuttui
koko toiminnasta. Puute oli aktiivisuudessa.

Talvisodan ylipäällikkö oli erikoisesti korostanut ak-
tiivisuutta viivytysvaiheen aikana. Raasulin-Raudun
maastossa olisi tähän olleet erinomaiset mahdollisuu-
det. Kun jo toinen sotapäivä selvästi näytti, että vihol-

6. RajaK:n påälikkö,
Itn Niilo Halla-Seppiilä

Taistelualuetla
Raasuli-Rautu

linen pysyy tiukasti päätien tuntumassa, niin silloin
olisi pitänyt iskeä. Ilman mitään riskia olisi tähän vas-
tahyökkäykseen saatu yksi pataljoona huomioiden Riis-
ka-Mäkrä linjalla olevat joukot, fotka noiden kolmen
sotapäivän aikana eivät ampuneet yh.tän laukausta.
Maasto tarjosi vastahyökkäykselle erinomaiset mahdol-
lisuudet, sillä Orjansaaresta Anttolan myllylle johtava
tie ja koko sen itäpuolinen maasto aina Raasuli-f,2us11
tielle oli vapaa vihollisista. Orjansaaressa puolustukses-
sa ollut komppaniani, 1.K, tiedusteli koko ajan tälle
alueelle. Kuinka heikosti varmistettu vihollisen vasen
sivusta oli, käy ilmi siitä, että lähettämäni pieni partio
alik. Hanhinevan johdolla tuhosi kokonaisen vihollis-
patterin. RajaK olisi pitänyt valmentaa sissitoimintaan
ja käyttää jo tässä vaiheessa vihollisen sivustoihin heti
sen jälkeen, kun se jätti viivytysasemansa rajan pinnas-
sa. Sopinee vain aavistaa, mitä olisimme saaneet aikaan,
jos jo muutenkin sekasortoinen vihollinen olisi saanut
yön pimeydessä lujan vastahyökkäyksen rivistönsä si-
vustaan. Raudun ryhmä oli niin vahva, että mahdolli-
suudet aktiiviseen toimintaan olivat hyvät. Mutta kaik-
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ki tämä olisi vaatinut huolellista valmistelua jo YH-ai-
kana. Nyt leimasi kaikkea toimintaa mitä suurin passii-
visuus. Niinpä niin. Hyvä lukija sanoo varmaankin, et-
tä tuo on selvää jälkiviisautta, jota sanotaan maailman
halpahintaisemmaksi tavaraksi. Sitä kirjoitukseni aktii-
visuudesta ei kuitenkaan ole, sillä kirjoittaja teki toise-
na sotapäivänä vastahyökkäyksestä Anttolan tieltä aloit-
teen JP 4:n komenrajalle evl Martti Sakari Nurmelle
saamatta kuitenkaan hyvöksymistä. Sotakokemukset
ovat arvokkaita, jos ne oikealla tavalla huomioidaan.

HYVÄSTI RÅUTU
Joulukuun 2. päivä oli Raudun suunnalla merkittävä
monessa suhteessa. Vihollinen oli junnannut kolmen
sotapäivän aikana pääpuolustuslinjamme eteen. Kuole-
manlaakson eteläpuoleisilla kukkuloilla oli vilkasta lii-
kettä ja panssarivaunuja todettiin ainakin 60 kpl. Koko
päivän oli ollut kiivasta taistelua joukkomme siirtyessä
vähitellen taakse. Vihollinen levittäytyi nyt hyökätes-
sään jo enemmän kuin aikaisemmin esiintyen myös Or-
jansaaren suunnalla. Tiesimme, että seuraavana aamuna
3.12. , joka oli sunnuntaipäivä, saisimme taistella lujaa.
Olimme nyt kuitenkin pääpuolustuslinjalla ja koko vii-
vytysalueen parhaimmissa asemissa. Päivän alkaessa
kallistua iltaan, tuli kuitenkin yllättäen käsky, jonka
mukaan JP 4 irtaantuu 2.12. klo 18.00 ja vetäytyy
Nurmijärvelle. Käsky veti mielet apeaksi, sillä nythän
piti vasta ryhtyä taisteluun koko pataljoonan voimin.
Yksi ja toinen ajatteli, näinkö helpolla luovutetaan suo-
malaista maata hyökkääjälle? Mutta käsky on käsky,
josta ei ole tinkimistä.

Jos vastassa on hyvin koulutettu ja aktiivinen viholli-
nen, ei irtaantuminen ole helpoimpia sotatoimia. Nyt
tapahtui irtaantuminen varsin kätevästi. Näytti siltä,
että vihollinen oli jo päiväurakkansa tehnyt eikä ollut
aikeissa jarkaa etenemistään pimeän tultua. Oma tykis-
tömme, kranaatinheittimet, pst.tykit ja kaikki jalka-
väen aseet ampuvat vihollisen puolelle täydellä teholla
irtaantumishetkeen saakka. Kun vihollinen yhtyy myös
leikkiin omilla aseillaan, niin pauketta Kuolemanlaak-
son yllä on aivan tarpeeksi. Verhoamaan jätetyt omat
taistelupartiot pitävät yllä tulta siksi, kunnes yksiköt
ovat päässeet taakse kukin omille vetäytymisteilleen.

Kun komppaniani alkaa irtaantumisen, joka on tar-
koin suunniteltu, nousen seuraamaan tilanteen kehitys-
tä komentopaikkani lähellä olevan karjarakennuksen
luhtiin johtaville rapuille. Näky on riipaisevan kaamea.
Kotipitäjäni Metsäpirtti ja Rautu palavat roihuten
kaikkialla. Tulenlieskat saavat koko kaakkoisen taivaan
verenpunaiseksi. Miten on käynyt kotiväelleni Metsä-
pirtin Saaroisissa? Heitä on siellä vanha äitini ja kaksi
veljeäni, toisella suuri lapsilauma. Evakkotiellä Taipa-
leenjoki ja siinä vain yksi heilurilautta. Kurjaa sekasor-
toa oli ollut, mutta selvisivät kuitenkin yli joen viholli-
sen tykkitulen saattelemina, kertoi kansa rauhan tultua.

Vetäydyn komppaniani kanssa Mäkrän kannakselle,
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jossa puolustuksessa on III/3.Pr. komentajana majuri
Linden. Mutta mitä helvettiä? Kiviesteet on pantu pai-
koilleen ja minulla on motorisoitu komppania. Tilanne
oli varsin ilkeä. Tulipalot loimusivat teiden varsilla ja

vihollisen tykistö ampui pitkin tien suuntaa. Mutta
pian tilanne selvisi, sillä kiviesteelle ilmestyy kapteeni
Kumlin ja hetkessä on esteet raivattu pois. Puristan
vanhan upseeritoverini kättä ja kiitän nopeasta toimin-
nasta. Toteamme kumpikin, että yhteys välillämme oli
huono. Tapaan myös majuri Lindenin, vanhan iakä-
riupseerin. Hän ihmettelee, että tulemme pois ehjin
nahoin tuolta tulikirnusta, joka takaa nähtynä näytti
siltä, ettei sieltä kukaan hengissä selviä. Matka jatkuu
nyt kaikessa rauhassa Nurmijärvelle.

OSASTO NURMI NURMIJÄRVELLÄ
Saavuttuamme Niurmijärvellå olemme väsymyksestä
turtuneita. Nukumme yön taloissa. Aamulla 3.12. on
väsymys tipotiessään ja uudet tehtävät odottavat. Lai-
minlyöty evakuointi näyttdytyy nyt edessämme. Kylän
kauppias antaa luvan tyhjentää kauppansa, sillä hän ei
saa mitään viedyksi pois. Liikemies ja maanviljelijä
Sääksjärvi ei saa myöskään karjaa kuljetetuksi taakse.
Kolmetoista rotulehmää ammumme navettaan ja pa-
nemme rakennukset palamaan. Eläimet vaistoavat tu-
hon ja mylvivät ampumisen aikaoa kaamealla åänelld
odottaessaan armonlaukausta.

Rajakylät Metsåpirtli ja Rautu palavat

JP 4:n kornentdat,
evl Martti Nurmi ja kapt Paul Johansson



Koko Raudun ryhmän nopea irroittautuminen hyvis-
tä asemistaan johtui vääristä huhuista, joiden perusteel-
la tehtiin väärä tilanteen arvostelu. Mutta kun joukot
olivat jo irti ja vetdytymässä taakse, oli peruutus vaikeaa

- melkeimpä mahdotonta. Nurmijärvellä alistettiin
lP 4:n komentajalle Lindenin pataljoona ja muodostet-
tiin Ts.Os Nurmi. Kylän puolustukseen asetettiin mi-
nut 1.K:n kanssa ja minulle alistettiin Lindenin patal-
joonasta luutn. Heinon komppania. Olimme rinnak-
kain Heinon kanssa Mäkrälle johtavan tien suunnassa.
Asemamme olivat täysin varustamattomat. Tällainen
järjestely oli vähemmän mielekästä. Se kostautui vielä
samana iltana. Mainittakoon tässä välillä, että koko vä-
lisen yön käytiin kovaa taistelua Orjansaaren-Kuole-
manlaakson maastossa. Venäjän pojat taistelivat keske-
nään. Koko 3. päivä joulukuuta oli täysin rauhallista.
Tiedustelimme aina Mäkrälle asti, murra vihollisesta ei
havaittu iälkeäkään.

lP 4 sai kaskyn irtaantua 3.12. klo 18.00 jallll3.Pr
puolituntia myöhemmin. Sovimme luutn. Heinon
kanssa että hän varmistaa nyt myös minun kaistani, jo-
ka jäi tyhjäksi. Kun lP 4olijo irti, tuli irtaantumiskäs-
kyn peruutus. Evl Nurmi katsoi kuitenkin, errä ase-
mien uudelleen miehittäminen oli vaikeaa ja sai hyväk-
symisen jarkaa markaa Pölläkkälään. Kohta lP 4:n ir-
taantumisen jälkeen hyökkäsi Petäjärven aseman suun-
nalta suomea puhuva vihollisen partio komppania Hei-
non sivustaan ja sai pahan sekaannuksen koko Lindenin
pataljoonassa. Luutn. Heino haavoittui vaikeasti tässä
taistelussa. Seuraavana päivänä sattui vielä eräs omalaa-
tuisimpia tapauksia, mitä koskaan on koettu sodissam-
me. Suomalainen pioneerialiupseeri pidätti useaksi tun-
niksi majuri Lindenin, joka harhaili maastossa. Pidätys
johtui siitä, että pioneereille oli tullut tieto ylhäältäpäin
maastossa liikkuvista suomalaiseen sotilaspukuun pu-
keutuneista vakoilijoista. Linden kertoi tästä tapaukses-
ta minulle sotien jälkeen ollessamme Tilkan sairaalassa
potilaina. Jos rintamavastuu olisi Nurmijärvellä ollut
yksin III/3.Pr., tuskin mitään sekaannusta olisi tullut.

KANNÅKSEN ARMEIJAN RESERVINÄ
JP 4 marssi 4.L2. Pölläkkälään, jossa alkoi reservinä
olokausi ja jota kesti koko joulukuun. Parin päivän le-
von aikana suoritettiin huoltoa, järjestelyjä, korjauksia
ja tarvikkeiden täydennystä. Komppaniani kokenut
vääpeli A. Kantonen "evakuoi" Pölläkkälän huopateh-
taalta koko komppanialleni tuliterähuopikkaat. Tämä
toimenpide osui täydellisesti nastaan, sillä huopikkaat
säästivät poikien jalat paleltumilta kun tapeltiin Laato-
kan Karjalassa myöhemmin talvella.

AK:n reservinä olo oli ennenkaikkea siirtymistä pai-
kasta toiseen. 7.12. siirryimme Mälkölään, 8.12. Hei-
kurilaan, 9.12. Oravakytöön. Siirrot näyttivät tapahtu-
neen tilanteen mukaan, milloin uhka oli suurempi län-
nessä milloin idässä. Oravakydössä, jonne menimme
9.12. oli sekaannus erittäin suuri, sillä koko kylä oli

täynnä evakkoon lähteviä siviiliasukkaita aina Vuokse-
laa myöten. Oravakydössä jätti lP 4:n monivuotinen
komentaja evl Martti Sakari Nurmi pataljoonan ja siir-
tyi Taipaleeseen rykmentin komentajaksi. Kapteeni
Paul Å. Johansson tuli nyt uudeksi komentajaksi. Seu-
raava siirto oli Heikurilaan, jonne jäimme pitemmäksi
ajaksi. Täälle suoritimme taempien asemien varusteluja
ja vastahyökkäyssuuntien tiedusteluja. Muolaanjärven
saarille asetimme saumaosaston.

23.12.39 osallistui JP 4 hyökkäykseen Kyyrölässä
Parkkilan kannaksella. Leirialueelta lähdettiin niin, et-
tä klo 4.00 oltiin perillä. Hyökkäystä pidettiin niin sa-
lassa, ettei meillä kellään ollut mitään tietoa koko tou-
husta. lP 4:n piti hyökätä toisessa linjassa, ensimmäi-
sessä hyökkäsivät pataljoonat Saarenmaa ja Vieska.
Olimme hyökkäyksen ajaksi alistettu 4.Prikaatille, jon-
ka komentajana oli ev. Jussi Sihvo. Hyökkäys pääsi al-
kamaan vasta klo 12 päivällä vaikka H-hetki oli klo
6.00. Vihollisen kanssa pääsi lP 4:stä kosketukseen
vain 2. komppania, jonka päällikkönä oli luutn. Yrjö
Sareva. Muuten joutui koko pataljoona odottamaan läh-
töasemissa vihollisen tykistö- ja krh-tulen alla. Kohta
klo 12.00 jälkeen saimme peruutuskäskyn ja siirtyä ta-
kaisin leirialueelle Heikurilaan. Tappiot olivat 6 mies-
tä. Seuraavana päivänä olikin sitten jouluaatto. Hartaa-
na kaikuivat jouluvirren säveleet komppanioiden majoi-
tusalueilla ja pataljoonan pastori puhui suuresta valon-
juhlasta, jota vihollisen tykkien suuliekit valaisivat
kautta Kannaksen.

Aivan joulukuun viimeisinä päivinä siirryimme Kä-
märän aseman maastoon. Yöllä teimme varustelutöitä
taemmissa asemissa. Tdmä oli ikävintä aikaa koko Tal-
visodassa, sillä jouduimme kaivamaan jäätynyttä maata
vihollisen tykistön säestyksellä. Mutta onneksi tätä ei
kestänyt kauan. Tammikuun toisena päivänä tuli käs-
ky, että JP 4 siirtyy 'täljemmille vesille". Ja samana
päivänä oli oltava valmiina kuormattavaksi Honkanie-
men asemalla. Emme tienneet mihin juna meidät kul-
jetti, mutta aavistimme, että kulkisimme kohti itäistä
rintamaa. Torkumme junavaunussa ja mikä onni, lumi-
tuisku estää vihollisen lentotoiminnan. Lähettini jääkä -

ri Väliviita kirjoittaa vastapäisellä penkillä kirjettä ko-
tiinsa. Väliviita luulee minun nukkuvan, mutta kuulen
kaiken mitä ympärillä tapahtuu. Hän toistaaa hiljaisella
äänellä kirjeensä loppuosan, josta kuulen seuraavat ri-
vit. "Olemme matkalla junalla, mutta emme tiedä mi-
hin. Älkaa olko meistä huolissanne, kyllä me täällä pär-
jäämme 

- 
Luoja auttaa meitä." Kas siinä Talvisodan

henki.
Monen jyskytyksen, kolinan ja pysähtymisen jälkeen

saavumme 4.I.40 Leppäsyrjän asemalle. Nyt on ilma
kirkas ja viholliskoneita kymmeniä ilmassa. Tiedämme,
että nyt ollaan menossa Laatokan Karjalan sotatoimia-
lueelle ja aavistamme, että nyt alkavat ankarat viikot,
joiden tiimellyksessä "Hiipijä" iskee Lemeteissä ja Le-

tr
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Tamperettakin on pommitettu

TALVISOTA oli alkanut. Jännittynyt ilmapiiri, jota
oli kestänyt jo kauan, laukesi näin synkälld tavalla. Aa-
vistus jostain tällaisesta saattoi jo painaa mieliä, kun
(mm.) Kannaksella oltiin linnoitustöissä jo edellisenä
kesänä. (Tuttua oli myös tuo radiosta päivittäin kuulu-
nut esitysten sarja, jota ei käsittänyt ja jonka taustaa ei
voinut arvata 

- usein se keskeytti oman yleisradion oh-
jelman.)

Tamperetta olivat kovat pommitukset jo koetelleet.
Sodan kauhut ihmisten katseissa saattoi selvästi todeta
vähäisiin pommisuojiin juostessa.

Näihin aikoihin oli Suomen Turusta muuttanut eräs

hento lotta toimeen Tampereelle. Hänellä oli mielitiet-
tynsä eräässä lähiympäristön pitäjässä. Jouluaattona v.
1939 he menivätkin pommitusten välillä kihlakaup-
paan luottaen rauhallisempaan tulevaisuuteen. Sulha-
nen joutui palvelemaan Tampereen poliisivoimissa sota-
poliisina, morsian asui erään lentäjäkapteenin perhees-

sä. Perhe muutti kuitenkin ensimmäisen pommitus-
yön jälkeen maaseudulle. Kapteeni itse sairasti jal-
kaansa, joka oli kipsissä, mutta hoiti kuitenkin urhool-
lisesti tehtäviään lentokentän toimistossa. Vaikeimpina
päivinä, kun hän ei päässyt liikkeelle, laittoi lotta ioka-
päiväisen konttorityönsä ohella hänelle ruokaa. Kun
kapteenin jalka parani, hän lensi "sinne jonnekin".
Kaunis koti arvoesineineen jäi lotan hoitoon.

Sitten muutaman päivän kuluttua tapahtui kauhea
pommitus, joka osui juuri tuohon kortteliin. Tässä

pommituksessa menivät sen kivitalon akkunat ja läm-
pöjohdot vaurioituivat pahoin. Ovet lensivät sijoiltaan.
Tällä olisi todennäköisesti ollut myös vakavat seurauk-
ser lotalle, jos ei jokin sisäinen ääni, joka sittemmin
usein johdatteli hänen askeleitaan myöhemminkin, olisi
saanut häntä tällä kertaa hakeutumaan alakerran pom-
misuojaan turvaan. Hälytyksistä päästiin usein pelkällä
säikähdyksellä 

- 
hävitystä kylvävät koneet eivät aina

Ahdasta oli

Nuoren
bil,crn
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saapuneet kaupunkiin, vaikka niitä havaitriin lähesty-
vän.

Lotta oli asunnossaan aamiaisrunnilla tässä kerrotun
pommituksen edellä, hänen aikomuksenaan oli laittaa
jotain pikaista suuhunpantavaa 

- 
nälkä oli. Td.lldhäly-

tyshetkellä hän ei aikonutkaan mennä suojaan kellariin.
Kuitenkin hän seurasi valppaana väestösuojamiehen
puuhia tämän ohjatessa asukkaita suojaan ja tepastelles-
sa ahkeraan edestakaisin tähyillen taivaalle. Lotta ei ha-
vainnut mitään erikoisra, ei kuulunut lentokoneitten
jylinää. Yht'äkkiä kuitenkin tuo pakottava tunne pani
hänet sammurtamaan sähkön liedestä ja menemään
kuin lentäen pommisuo)aan. Kun ovi hänen takanaan
sulkeutui, kuului samalla hetkellä kaamea jyrähdys 

-oli kuin maanjäristys olisi niellyt kaikki pyörteisiinsä.
Kaikki vapisivat pelosta. Santaa rapisi jostain niskaan ja
silmille. Hetken päästä tajuttiin tilanne 

- 
kaikki oli-

vat hengissä )a talo seisoi kuin seisoikin paikallaan edel-
lä mainituin vaurioin.

Ei tällä lotalla muuallakaan asuntoa siinä samassa ol-
lut. Siellä hän värjötteli ja vartioi yönsä 

- 
pistooli to-

sin turvanaan 
- 

lämmittäen itseään kuumalla sähkösi-
litysraudalla ja keittäen vettä, teerähän sitä piti saada
ahkeraan pysyäkseen lämpimänä. Silakkalaatikko oli
hyvä ruoka silloinkin, mutta janotti se. Kun kapteeni
kävi sitten seuraavan kerran kotona, kertoi hän, että
olisi ollut kyseenalaista, kuinka olisi käynyt siellä ker-
roksissa silloin pommitushetkellä, sillä kovasti ilmavir-
ta olisi paiskonut siellä ihmistä.

Iltaisin lotta kiiruhti erään tehtaan suojiin siteitä
leikkaamaan '1a rullaamaan. Toisina iltoina taas oli vuo-
roteltava rautarieasemalla. Siellä oli tehtävänä hoivata
siirtolaisjunista asemalle saapuneita tai pysähtyneitä
siirtolaisten vauvoja 

- 
heille jaettiin puhtaita, kuivia

riepuja ja annettiin lämmintä maitoa. Vähästä ne lasten
silmät saivatkin tyytyväisen ilmeen.

Hyrin naamioitu
ilmatorjunlapatteri

Talven selkä taittui niin taistelukentillä kuin koti-
rintamallakin. Päästiin maaliskuuhun ja rauhansano-
maan. Aika kului ahkeroiden, mutta ei vain ollut help-
poa uskoa rauhaan. Kihlapari suunnitteli häitä. Ne piti
viettää juhannukseoa -4I. Ylimääräinen kertausharjoi-
tus oli kuitenkin myös sulhasmiehen osana. Morsiamen
saattaessa häntä asemalle ja junaan, huutelivat pojat
iloisina tämän reissun kestävän vain kaksi viikkoa, sit-
ren taas palataan.

Morsian tilasi häitä varten n. 40 hengelle hotellista
kananpojat, sai kirkkoon ajantilauksen vihkimistä var-
ren sekä kanttorin ja linja-auton kuljetuksia varten.
Kuulutuksethan olivat jo selvät, kolme kertaa vielä sil-
loin kuulutettiinkin. Kuitenkin kahta päivää ennen
mdärdpäivdä tuli viesti, ettei sulhanen ollut saanut vih-
kilomaa ja niin piti peruuttaa koko häiden aikataulu.

Aika juhannuksesta eteenpäin kului pelkän odotuk-
sen ja jännityksen vallassa. Morsian meni muutamaksi
päiväksi maalle sulhasen kotitaloon. Oli hyvin kuuma
kesä. 13. 7. aamuyöllä klo kolmen maissa tuli hänelle
kovin painostava olo. Ei hän ollut saanut unta koko yö-
nä. Jokin merkillinen vaisto oli jostain ikävästä, mutta
minkälaisesta, sitä ei voinut tajuta. Kului kaksi päivää.
Pappilasta soitettiin sulhasen kotiin: "Poikanne vaka-
vasti haavoittunut 13.7 . Hän voi olosuhteisiin nähden
hyvin". Tämä oli katkera tieto. Ei ollut mitään lähem-
pää selvitystä vamman laadusta. Lohdutukseksi riitti
kuitenkin ajarus, että hän on hengissä. Sota oli siis jäl-
leen tosiasia. Tapahtunut väkivaltainen tiedustelupartio
oli kärsinyt tappion Rautjärvellä 13. päivänä heinäkuu-
ta 1941. Jatkosota oli alkanut.

Lotalla oli sulhasensa kenttäpostiosoite. Hän oli
myöskin kuullut samoilta paikoin lomalla käyneiltä
aseveljiltä, missä kunnassa sulhasen kotopitäjän miehet
ovat siellä jossain. Tapahtumat saivat uuden käänteen
lotan elämässä. Hän lähti maalta Tampereelle työpaik-
kaansa, pyysi lomaa roistaiseksi ja sai sen välittömästi.
Työtoverit estelivät tyttöä lähtemästä noin vain suin
päin rintamalle. Mutta eihän siinä varoittelut autta-
neet, oli saatava matkustuslupa sotatoimialueelle. Se

järjestyikin käden käänteessä puhelinsoitolla Tampe-
reen poliisilaitokselta Rautjärven toimipaikkaan. Vielä
kuulutustodistus kirkkoherranvirastosta ja niin päätti
lotta lähteä kohti tuntemattomia kohtaloita. Muutamia
kiireisiä matkavalmisteluja, ja sitten ensimmäiseen ete-
lään päin lähtevään junaan.

Kouvolassa pysähdyttiin ilmavaaran vuoksi epämää-
räiseksi ajaksi. Siellä oli lotalla aikaa miettiä. Hän totesi
olevan mahdotonta löytää sulhasensa ilmah lähempää
osoitetta, ties onko haavoittunut JSp:llä vai kenties
kenträsairaalassa tai ehkäpä jo sotasairaalassa. Selvää oli
joka tapauksessa koetettava ottaa. Hän rohkaisi mielen-
sä ja meni lähimpään puhelimeen asemalle. Ja kun oli
onni myötä, sai hän kenttäpostikonttorin erään henki-
lön vakuuttuneeksi asiansa rehellisyydestä ja ilmoitta-
maan, missä sijaitsee tietyllä peitenumerolla varustettu
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paikkakunta. Nyt oli jo helpompi matkustaa, kun juna
vihdoin pääsi lähtemään, olihan edes jonkinlainen mää-
ränpää tiedossa. Se junamatka oli myös täynnä jännitys-
tä ilmassa, hälytyksiä, epävarmuutta - 

poikien ei ollut
helppoa palata takaisin rintamalle. Monella olivat Tal-
visodankin muistot vielä katkerasti mielessä.

Oli 18. päivä heinäkuuta -41 puolen päivän maissa,
kun saavuimme Virasojan asemalle. Siellä meni lottam-
me jälleen neuvottomaksi: eihän se juna mennytkään
sen lähemmäksi linjoja. Aikansa katseltuaan ympäril-
leen ja keskusteltuaan aseman virkailijan kanssa hän
huomasi aukion laidalla henkilöauton ja sen vieressä sei-
sovan sotilaan. Lotta kääntyi sotilaan puoleen tiedustel-
len, mihin päin auto mahdollisesti lähtee. Ei siltä soti-
laalta tietoa saanut, sen sijaan tämä neuvoi lottaa kysy-
mään everstiltä, joka oli kauempana. Auto oli hänen
käytössään. Arkaillen meni lotta korkea-arvoisen upsee-
rin puheille. "Paperinne, olkaa hyvä", kehotti eversti.
Siinä hänen katsellessaan tuon nuoren lotan henkilöpa-
pereita, vilkaisi samalla vierellä seisova lottapukuinen
everstin rouva niitä.

Rouva huudahti iloisesti: "Minulla on tälle lotalle
kirje taskussani hänen sulhaseltaan. Tulen juuri sieltä
kenttäsairaalasta, jossa hän on hoidettavana. Olen me-
nossa Tampereelle, ja päätimme siellä sairaalassa, että
kirje menee pikemmin perille kun otan sen mukaani."
Niin siinä heiltä molemmilta vierähti kyyneleet tuon
merkillisen yhteensattuman ja tapaamisen vuoksi.

Olihan ihmeellistä, miten sotatilan vallitessa kirje
voi vastaanottajansa kohdata. Tuo herttainen rouva ke-
hoittikin miestään saattamaan tämän lotan suoraan
kenttäsairaalaan.

Klo 18.00 oli auto kenttäsairaalan ovien edessä ja

kun eversti siinä hyvästeli, lupasi hän vielä, että jos lot-
ta tarvitsee auton, niin se kyllä järjestyy. Kiittäen ja

täynnä mitä erilaisimpia elämyksiä sekä junamatkan
varrelta että tuon pitkän automatkan varrelta lotta nou-
si kuin unessa ja horjuen rappuja ylös tuohon entiseen
kansakoulurakennukseen, joka nyt oli kenttäsairaalana.
Hänet ohjattiin ylilääkärin puheille. Tämä valmisti
morsianta kestämään järkytyksen, jonka hän lääkärinä
tiesi tapahtuvaksi: oikea jalka jäisi polvesta jäykäksi 

-nivelvesi on vuotanut kaikki pois ja lumpio vioittunut.
Nelisenkymmentä kranaatinsirpaletta oli poistettu eri
puolilta alaraajoista.

Kyllä morsian tuon kaiken otti nöyränä vastaan -hän ajatteli sulhasensa sittenkin olevan elossa. Vaikein-
ta oli nähdä nuo ammottavat haavat, joita päivittäin
avattiin hoitoa varten. Sulhasen tilassa tapahtui käänne
parempaan. Jälleennäkeminen oli tavallaan painanut
hänen mieltään. Kuinka hänen morsiamensa tdhän
kaikkeen suhtautuu - 

kaikenlaiset epäilykset pyörivät
mielessä. Paranenko tästä koskaan niin, että omilla ja-

loillani vielä kävelen? 
- 

Yhteinen usko ja toivo parem-
paan auttoivat nyt kuitenkin kestämään.

Lotta hääri täällä ympäristössä kuin se olisi hänen
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työtänsä ollut ennenkin. Siinä tuotiin haavoittuneita
vieri viereen eteisen lattialle paareilla odottamaan vuo-
roaan leikkaukseen tai muuhun tutkimukseen. Huo-
mattiin liikuttuneina, miten suomalainen sotilas tositi-
lanteessa käyttäytyy. Yritettäessä ottaa järjestään siinä
odottavia, jo JSp:llä ensiavun saaneita poikia jotkut
saattoivat kehoittaa ottamaan ensin vakavammin haa-

voittunut aseveli - 
"minä kyllä kestän".

Lotta juoksi välillä yläkertaan kuultuaan erään sulha-
sensa kotipitäjän pojan haavoittuneen samasta kranaa-
tista kuin hänen sulhasensa. Masentuneena hän tuli ja-

lat kuin lyijynä painaen takaisin 
- 

liian myöhään 
-hän oli juuri siirtynyt tästä ajasta ijäisyyteen.

Se oli pitkä päivir, tapahtui niin paljon. Tuli keskiyö
ja lottaa alkoi uupumus painaa. Yläkertaan neuvottiin-
kin nukkumaan, siellä oli myös toisia lottia. Hän nuk-
kui heti onnellisena ja tietoisena siitä, että vihdoinkin
saisi olla saman katon alla sulhasensa kanssa. Vuorokau-
della oli lukema 19. heinäkuuta 1941. Läheisen mäen
rinteellä oli hyvin naamioitu ilmatorjunrapatteristo, io-
ka häiritsi ahdistelijoita jatkuvasti. Konekivääreillä tu-
litettiin lentokoneista käsin usein niin, että koulura-
kennuksen katto ropisi. Tdtd oli toistunut jatkuvasti io
viikon verran - 

juuri kun oli päässyt hiukan rauhoittu-
maan, heräsi lähestyvien lentokoneitten kumeaan jyri-
nådn ja tulitukseen.

Tämän 19. päivän iltana päätti morsiuspari pyytdd
vihkimistä klo 18.00. Everstin luvalla saatiinkin kent-
tärovasri suorittamaan vihkimistoimituksen. Muutamat
kotikunnan pojat olivat saaneet lomaa tullakseen saira -
laan vihkiäisiin.

Se oli liikuttava tilaisuus, lääkärit, hoitajat ja kentäl-
tä saapuneet sotilaat vieraina. Morsian seisoi syli täynnä
ruusuja vuoteeseen sidotun kalpean sulhasensa vierellä.
Vihkipuheessaan toivoi kenttärovasti, että Jumala soisi
helpompaa tulevaisuudessa, jos nyt onkin vastamäkeä
tämän nuoren parin elämässä. Vieraina olleet kenttäso-
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tilaat saivat vielä illan kuluessa tilaisuuden olla saunassa

- rantasauna oli lämmitetty heille. Kenrtätykistöpat-
teristossa oli ryhmä morsiamen jyväskyläläisiä kouluto-
vereita. Kenttäsairaalan apteekkari oli myös Jyväskyläs-
tä, samoin monet sairaalassa työskentelevät lotat. He
olivat saaneet mieskuoro Sirkkoihin kuuluvia poikia ko-
koon kymmenkunta ja niinpä he kajauttivat hääparille
ja potilaitten iloksi keskellä yötä muutaman tilaisuu-
teen hyvin sopivan laulun. Heille pyydän tässä vielä
kertomaan kiitolliset terveiset, jos tämä teksti jonkun
heistä tavoittaa vuosikymmenien takaa.

Meni jälleen muutama tunti sellaisessa koiranunessa,
kunnes jälleen alkoi paukkua. Nyt olikin tosi hätä -hälytys. Kaikkien, jotka suinkin vain kykenivät, oli
lähdettävä henkensä edöstä pois rakennuksesta, kuka
kellariin, kuka mihinkin. Sellaiset potilaat, jotka eivät
päässeet omin voimin mihinkään jäivät saliin vuotei-
siinsa, ei ehditty sänkyineen siirtämään, niin äkkiä
kaikki tapahtui. Jäi sinne sentään tuo juuri illalla vihit-
ty lottakin suojelemaan miestään 

- 
oli siinä kuin lin-

tuemo poikastaan suojellen ja sanoi miehensä korvaan,
ettei häneen saa sattua enää, tulkoot luodit hänen pääl-
lensä.

Tuli loppui ja koneet menivät. Ulkona kohuttiin ko-
vasti. Oli kuulemma pudotettu viholliskone Ilmeen jär-
veen. Sinne meni myös nuori rouva katsomaan toisten
kanssa tuota vielä savuavaa osittain näkyvää jättiläisro-
mua. Puhuttiin myös, että olisi toinenkin kone pudo-
tettu kauemmaksi. Desanttejakin liikkui niillä seu-
duin. Päivällä menivät lotat vuorotellen uimaan lähei-
seen Ilmeenjärveen. Kun lottamme myös oli uimassa ja
pukeutumassa, näki hän kapean lahden poukamasta tu-
levan epäilyttävän miehen käsi ojossa. Samainen mies
onnistuttiin pidättämään. Hän haavoittui siinä käsivar-
teen, haava sidottiin. Kuulusteluissa todettiin hänen
vakoilleen alueella, mutta hänestä ei paljoa irti saatu.
Rapulla tekivät kuulustelijat vielä muutamia kysymyk-

) , .r....*' s'--
Haavoittunut lotan hyr/ässå hoidossa

siä, mutta mies sanoi karskisti: "Eläkiiön Stalin!" Aseis-
tetut sotilaat pitelivät häntä molemmin puolin ja veivät
hänet pois.

Nuoren aviomiehen vointi alkoi hitaasti parantua,
ruokahalukin kasvoi, kun oli tarjoilija omasta takaa.
Kuitenkin vasta parin viikon päästä luvattiin potilas
kuljettaa Savonlinnan sotasairaalaan. Sieltä siirrettiin
hänet 3. SotaS:aan Tuusulaan, jossa myös lottarouva nyt
työskenteli kansliatehtävissä hoitaen potilaiften poistu-
misilmoitukset ja istuen tarkastuksissa, iossa tutkittiin
parantuneitten haavoittuneitten rintamakelpoisuus.
Lotta joutui usein öisin päivystämään ja ottamaan säh-
keet sairasjunien tuloista yms.

3. SotaS:ssa lottarouvan kirjoittamat poistamisilmoi-
tukset diagnooseineen olivat ilmeisesti moitteettomia

- tunnustukseksi hän saikin 2 lk:n vapaudenmitalin
punaisen ristin kera sekä päämajan muistoristin, samoin
18. Divisioonan muistoristin.

Niin on yhteinen elämäntaival jatkunut tämän paris-
kunnan kohdalla. Molemmat ovat sotaveteraaneja. Lap-
set jatkavat vanhempien työtä.

Tämä on yksi isänmaamme edestä taistelleiden koh-
taloista. Joka päivä nuo tapahtumat seuraavat jollain ta-
voin tajunnassa 

- ei niistä pääse kai eläessään eroon, ei
ainakaan sellainen, joka on pysyvän ruumiillisen tai
miksei myös henkisen vamman siellä saanut, se muis-
turtaa kivullaan ja olemassaolollaan alinomaa. Painajai -
sunet saattavat silloin tällöin myös yöunta häiritä -kuitenkin herätessä on kiitollinen mieli, että eletään lu-
nastetussa isänmaassa, jonka eteen hekin kerran parhaat
voimansa antoivat.

Ymmärtävätkö tämän lapsemme ja heidän lapsensa?

Hiljaisia kärsijöitä meitä on monia, varsinkin tämän
lehden lukijoissa. Liittäväthän yhteiset kärsimykset ja

muistot meitä tämänkin kautta toisiimme.
Toivokaamme tulevaisuudelta helpompia kohtaloita

tämän Suomenniemen asukkaille. C
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Suruliputusta
katkerien
rauhanghtoien
iohdosta

KOITTI Talvisodan viimeinen päivä, keskiviikko maa-
liskuun L3. 1940, kylmänä ja kirkkaana. Tapahtumat
olivat jo kehittyneet niin pitkälle, eträ klo 11 päivällä
oli Moskovan rauhansopimus astunut voimaan. Kes-
kuudessamme vallitsi vakava mieliala.

Vaikka se rauhan sanoma lopertikin Talvisodan on-
nettomuudet, niin silti se ei ollut meille karjalaisille
mikään iloinen viesti. Olin saanut tierä, kuinka tässä
rauhansopimuksessa menetettiin Karjala, rakas synty-
mä- ja kotiseutu. Se repi ja viilteli. Tuntui kuin silmäni
olisivat peittyneet verikyyneliin.. Koskaan elämäni aika-
na en ollut tuntenut itseäni niin järkytetyksi.

Hetkistä myöhemmin, ensimmäisten mielenliiku-
tusten mentyä ohi aloin ajatella järkevästi. Ajatukset
palasivat pääkysymykseen, kuinka käy syntymämaal-
lemme tulevaisuudessa? Sydämeni lyönnit tasaanruivar,
tuntui kuin aurinko olisi kirkastanut synkän mieleni,
vaikka sisäisessä maailmassani vielä kulkikin kaikenlai-
sia kuvia. Syntymäpaikkani Perkjärven kylän kuva vi-
lahti mielessäni ohimennen, mutta oma rakas kotimme
Viipurissa, sitä en voinut noin vain sivuuttaa, sarnoin
äitini kotia Tervajoen Karppilassa.

Olisikohan vielä mahdollisuutta päästä niissä käy-
määnl Näin aprikoidessani, johtui mieleeni, että äirini
kodissa Karppilassa oli meidänkin "aarteemrne" rnaahan

AATU VIROLAINEN

kaivettuna. Näiden tähden meninkin pyytämään
komppanimme päälliköltä, kapteeni Särkilahdelta lu-
paa saada yrittää Viipuriin ja Tervajoelle. Mutta har-
mikseni hän sanoi kieltelevästi: "Rintamahan kulkee
Vilajoki 

- Nisalahti 
- 

Repola 
- 

Karppila 
- Por-

kansaari 
- 

Åhola ja Rasalahden lounaisranta. Ette te
sinne enää päse."

Mitä nyt tehdä? Tunsin erinomaisen hyvin paikat, jo
jonkun vuoden olin näitä rantoja kierrellyt. Kohta sain
kuulla komppanian vääpeliltä, että hän lähtee illalla,
hevospelillä Viipuriin hakemaan Sorvalin kaupungin
osassa asunnostaan sinne mahdollisesti iäänyttä omai-
suuttaan. Nyt sain kapteenilta luvan lähteä vääpelin
mukaan. Kohta minulle tuli keveämpi olo. Tuntui kuin
kaikki selviäisi noin vain, rnutta...

Kun ikuisuudelta tuntuva päivä alkoi hämärtyä illak-
si, lähdimme Juustilasta, johon olimme perääntyneet
Talin suunnalta. Oli kirkasta jakylmåä, murta jännitys
piti kylmäntunteen etäällä. Matkan varrelta, Lappeen-
ranta 

- 
Viipuri maantieltä "evakuoin" jonkun kuor-

masta pudonneen polkupyörän, joka myöhemmin
osoiftautuikin jopa Taivaanlahjaksi.

Noin klo 22 paikkeilla alkoivat häämöttää Kivisillan
talot. Täällä sain vastaantulevilta varmuudella kuulla,
ettei Kolikkoinmäelle enää pääse, sillä siellä ovat jo ve-
näläiset. Näin minun ei auttanut kuin katsella toivotto-
mana kodillernme päin. Jos sinne yrittäsin, olisi aurta-
mattomasti edessäni sotavankeus, aiattelin. Kävin rin-
nassani ankaraa taistelua. Hyvä Jumala, kotimme. Sin-
nekö oli jätettävä paikka, jossa olin saanut asua rauhassa
maailman myrskyiltä ja jossa oli asunut onni...

Toivuttuani tästä iskusta, sain pähänpiston lähteä
Karppilaan kaivarnaan sinne haudattuja "aarteita", jotka
nyt tosiäan tuntuivat aarteilta. Olimme nim. sopineet
äitini kanssa, että kun hän joutuu lähtemään kodistaan,
"Rauhalasta" evakkotielle, että hän kaivaa kalleimmat
maahan, kellarin pohjalle. Tähän olin niin valmis, että
ilmoitin vain vääpelille, että lähden ja omalla vastuulla-
ni.

Eräänlainen kiihko ajoi minut liikkeelle. Ensin otin
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reestä sen "evakuoidun" pyörän ja pääsryäni tielle hyp-
päsin satulaan, ja aloin polkea n. 15 km piruisra taival-
ra, pehmeäksi rallatrua lumista rierä. TienhaarastaTer-
vajoelle oli jokseenkin kuollurta. Ehkä elolliset kaikki
nukkuivat väsymyksestä. Talot rien varrella torkkuivat
autioina, hiljaisina, asukkaat olivat lähreneer raskaalle
evakkotielle. Tie vain osoitti, että siitä oli äskettäin
kulkenut joukkoja. Kamppaillessani näin ypöyksin tie-
rä ereenpäin, kasvoi jännitykseni niin, errä olin kuule-
vinani silloin rällöin, kuin joku olisi huokaillut myötä-
tunnosta kanssani. Enempää en voinur kuvitella, sillä
näillä lähimailla oli äskettäin ollut murherra ja kuole-
maa.

Ponnistelu jännitri ja lämmitti kun hurisrin ereen-
päin. Suurempi pelko haihtui mielestäni, vaikka kuvit-
telemani kuolema vaanikin minua joka askeleella? En-
simmäiset elävär olennot tavoitin Rasalahdessa, Tur-
kinsaaren tienhaarassa. Tiedusteltuani näiltä "kolonnan
miehiltä" Karppilassa sijaitsevaa rintamalinjaa, eivät
paikkoja tuntemarra osanneer sanoa, ovarko venäläiset
ko. kylässä.

Olin siis oman itseni varassa, kun lähdin polkemaan
eteenpäin. Ja mitä vinhemmin poljin, niin sirä selvem-
min tunsin kuin joku vaara olisi ajanut minua takaa.
Näin polkien tunsin voimieni kohtalokkaasti vähene-
vän. Mutta vaikka räjähtäneet ammukset olivatkin

Iil§
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Joukot vetäytyvät Havin valleilta

Palavia taloia

peittäneet tien pinnan oksilla ja mullalla pakoitin pol-
kuliikkeeni voimakkaiksi. Saavuttuani lopulta Terva-
joelle savusivat siellä vielä palaneiden talojen rauniot,
savun muodostaessa aivan kuin leijailevan kuoleman
harson tämän hiljaisen ja aution seudun ylle.

Kun lähdin jatkamaan sitten matkaani Karppilaan
johravaa rietä, en jaksanut enää välittää mistään. Kun
en jaksanut enää polkea, niin talutin pyörää ja sitkeä
rahtoni pakoitti yriträmään eteenpäin. Tähän eo saa jdÄ-

dä, ei millään hinnalla. Siksi yritin vaipua ajatuksissani
jopa jonkunlaiseen rukoukseen, joka tuskallisena pur-
kaurui sanoiksi: Auta hyvä Luojani minua vielä eteen-
päin. Mutta mitä siellä olisi vastassaT Hetken tähystel-
tyäni päätin mennä äitini kodille, sillä sinne ei ollut
enää kuin vajaa kilometri.

Nääntyneenä jännityksescd ya pyördllä ajosta melkein
laahauduin eteenpäin pyörättä. Tähystelin ympärilleni
ja kuljin askel askeleelta edeten asutusta kohti. Ei hiis-
kahdustakaan. Ei näkynyt elävdä. olentoa ja tuntui kuin
kaikki olisi hävinnyt. Olenko minä uupunut ainoa
elonmerkki yön autiossa hiljaisuudessa? Mutta juuri sil-
loin kuuluikin jostain hevosen sierainten pärskettä.
Säpsähdin 

- 
venäläisiä? Huomaamattani lysähdin mel-

kein istualleni, mutta samassa ponnahdin pystyyn ja

ryhdistäydyin niin, että tapailin vaistomaisesti aseeni
liipasinta. Samalla keskitin kaikki hengen- ja ruumiin-
voimani ja aloin hiipiä eteenpäin, niin vaikeata kuin se

olikin.
Vaikka hetken aikaa olinkin aivan ymmällä, niin tur-

tunut rohkeus ja toiminnanhalu palasivat "aarteita"
muistellessa. Tähyilin eteen ja sivulle ja pian näinkin
edessäni kauempaa jonkun liikkuvan tien suunnassa.
Nyt vasta jännitykseni kohosi aivan huippuunsa, sillä
olin aivan äitini kodin tuntumassa. Mutta hiljainen
liikkuja nosti tieni pystyyn. Sydäntäni ahdisti japäätäni
huimasi epätietoisuus: oliko liikkuja suomalainen vaiko
venäläinen? Harmillista, etten ymmärtänyt, enkä osan-
nut puhua enempää venättä. Niinpä sitten hiivinkin
tien sivua hyvän kuulomatkan päähän ja asetuin seiso-
maan suuren puun suojaan. Kuulin askelten ääniä ko-
vaksi tallatulla tiellä. Laskeuduin hitaasti kyykkyasen-
toon ja ajattelematta seurauksia kysyin kuuluvalla ää-

nellä: Onko mies suomalainen? Ikuisuudelta tuntuvan
ajao jälkeen vastaus kuului selvällä suomenkielellä:
"Suomalaisia ollaan."

Kun vapisevat polveni antoivat sitten myötä, aloin
hiipiä metri metriltä miestä kohci. Samalla kuvittelin
joka silmänräpäyksellä olevani venäläisen tähtäimen
alaisena. Päästyäni lopulta miehen luo, tiedustelin,
kuinka kaukana venäläiset joukot ovar tästä paikasta?
Samalla varmistuin, että olimme puolin sekä toisin
"omiamiehiä". Hämmästykseni oli ehkä suurempi kuin
iloni, kun sain tältä suomalaiselta kuulla venäläisten
olevan n. 1-2 km päässä, ehkä lähempänäkin. Tätä
matkaa en halunnut mennä suinkaan tarkistamaan, sillä
rinnasta pusertui helpotuksen huokaus...

T rM
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Joukot siirtyvät uuden rajan taakse 16.3.40

Äitini tuparakennuksen kyyhöttäessd aivan lähellä
ajatukseni takoivat: Rakas Rauhala (tämä oli paikan ni-
mi) sydämeni lyödessä kiihkeästi. Astuessani pihalle
purkautui huuliltani katkonainen nyyhkytys. En voinut
sitä hillitä, se vain purkautui väsymyksen ja tuskan
täyttämästä rinnasta. Jännityksestä nääntyneenä menin
horjuen rakennuksen sisälle. Ovet olivat auki revityt ja
huoneessa oli kylmän kuollutta. Etsin istuimen ja ase-

tuin ikkunan äärelle isrumaan, nojaten päätäni kylmään
ruutuun. Näin hetken levättyäni rauhoituin ja sielun-
voimanikin alkoivat palautua, vaikka hiljaisuus yritti-
kin estää sitä.

Kotvan aikaa levättyäni aloin hakea jotakin valoneu-
voa, jotta näkisin kaivaa "aarteet" pimeän kellarin poh-
jaha. Tema ikään kuin täytti ajatukseni askareilla. Näin
monen mutkan kautta kaivaminen onnistui ja olin saa-

nut "aarteet" kellarista sekä puuvajan pohjaltakin. Näis-
tä valitsin sitten kaikkein arvokkaimmat kuten kaikki
hopeat, Suomen lipun, perheraamatun, valokuvat ja
joitakin arvokkaita papereita, ja oman perheeni joitain
vaatekappaleitakin.

Kun olin "aarteiden" puolesta valmis lähtemään, har-
kitsin monta kertaa: pistänkö tulen nurkan alle? Vih-
doin kuitenkin suljin kaikki ovet ja lähdin kauniiden
muistojen täyttäessä rintani rakkaasta Rauhalasta. Por-
tilla pysähdyin vielä katsomaan äitini maallista kotia ja
sen rikki ammuttua ympäristöä, kyynelten sumentaessa
silmiäni. Siinä hiljaa nyyhkien ajattelin: Tämä on vielä
Suomea, rakasta isäimme maata, mutta ei ehkä huo-
menna enää.

Lumi narisi kun "aarretta" kantaen kävelin pyöräni

luo. Rauhala oli jäänyt. Sidoin "aarrearkun" pyöräni pa-
kertitelineelle ja valalloinen vaellukseni Pälliä kohti
alkoi. Hiljaa kävellen, työntäen samalla pyörää edellä-
ni, tarkastelin tunteitani. Minkälaiseksi Isänmaan koh-
talo muodostuu yksityiskohdittain? En pyrkinyt sitä
paljoakaan arvailemaan, v^an luotin hyvään loppuun
kaiken. Tässä tunteessa oli hyvä lähteä evakkotaipaleel-
le: karjalaisten "Golgatan tielle..."

Jonkun päivän perästä sain vaimoltani ja tyttäreltäni
kiitoskirjeen omista "aarteistamme". J^ kymmenen päi-
vän perästä sain kirjeen äidiltäni (kuoli 1941) jossa hän
kirjoitti mm. 'Voi miten ihastuin, kun kirjoitit sen

aarteen kaivamisesta. Sinä siis pelastit sen. Jumalalle
kunnia ja ylistys, että elät ja olet terve. 

- 
Voi mikä

helpotus ja lohdutus, kun kaikki poikani elävät. "Nyt
minulla on kaikki, kuten Jaakobilla, kun kaikki poika-
ni elävät. " Suuresti riemastuin myös siitä pelastamastasi
Suomen lipusta, Raamatusta ja valokuvista..."

"Mikähän oli Luojan tarkoitus, kun sen kodin piti
mennä? - 

Mutta olkoon Hän nytkin kiitetty. 
-

Jäämmehän kumminkin Suomeen, vapaaseen riippu-
mattomaan omaan maahamme. - 

Emme Karjalan me-
netystä kyllä nyt uskalla ruveta aiattelemaankaan. -Eihän se omaisuus niinkään harmita, ehkäpä saan vielä
uuden kodin... 

- 
Valaiskoon ja lämmittäköön sieluasi

edestämme kuollut ja ylösnoussut Vapahtaia. 
- 

Näke-
miin Äiti."

Vaimoni rohkaisevista sanoista ja äitini kirjeestä sain
uudelleen kiinni elämän uskosta ja toivosta. Kun elä-
mämme loppui Karjalassa, se jatkuu muualla Suomes-

tr
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TÄMÄ tapahtui Louhen taistelujen aikana, keväällä,
huhtikuun loppupuolella 1942, jolloin vihollisen voi-
makas hyökkäys Kiestinkiä kohden sai saksalaiser jo uh-
kaavasti perääntymään. Kiestingin menetys runtui niis-
sä oloissa vain hetken asialta. Vihollisen saartoliike kor-
pien läpi, Jelerrijärven suuntaan uhkasi käydä ylivoi-
maiseksi korpisotaan rottumartomille saksalaisille.

Saksalaisten päällysrö joutui pyytämään apua suoma-
laisilta. Pataljoonamme I/JR I 1 orertiin ensi hätään irri
erulinjasta Uhtuan edustalta Malviaisten tien suunnalta
työntämään pois vaarallisen kauas sivusralle päässeitä
vihollisia. Meidät alistetriin 2.Pr:Lle. Kovalla kiireellä
meitä tuotiin kurjaa Röhön tietä, ankaran kelirikon ai-
kana. Kuorma-autot ja niiden kuljertajat olivat kovalla
koetuksella. Monen pysähdyksen jälkeen, päivän ja yön
perästä lopulta saavuimme aivan Kiestingin runru-
maan.

Hyökkäsimme menestyksellä Jelettijärven kairoille
edenneen vihollisen niskaan ratsumesrari, myöhemmin
majuri, Paavolan johdolla, joka oli pataljoonamme ko-
mentaja. Viikon kestäneiden korpitaistelujen jälkeen
pakotimme vihollisen perääntymään.

Eräässä korpikoukkauksen vaiheessa olimme pystyt-
täneet puolijoukkueen teltan mäen kainaloon. Kuuluin
konekiväärikomppanian panssarintorjuntajoukkuee-
seen. Ryhmdn johtaja oli alik. Niemenmaa, eräs Kau-
hajoen pojista. Meidät oli alisrerru 2.K:lle. Pst.aseita ei
ollur mukana, kun panssareista ei ollut vaaraa ndtllit
upottavilla seuduilla. Konekivääri oli ryhmämme aseis-
tuksena.

Yön ajaksi oli kiväärijoukkue asettanut kuulovartion
noin 500 m:n päähän, ertä ajoissa saataisiin hälytys, jos

vanja poika sattuisi tulemaan. Aamulla taas etenemi-
semme jatkuisi entiseen tapaan.

Pienempien ja suurempien tilanteiden vaihdellessa
oli vuoroni lähteä kuulovartioon. Varsinainen vartio-

paikka oli lähempänä telttaa. Otin pystykorvani teltan
edestä alkaen melkein pimeässä pyrkiä vartiopaikalle.
Kello on kaksi yöllä. Puihin veistettyä pilkoitusta pit-
kin osasin sinne suunniscaa. Yö oli kylmä, vesilätäköt
olivat vetäytyneet jääriirteeseen. Melkoista rotinaa kuu-
lui, kun saapastelin kohden eteentyönnettyä kuulovar-
tiopaikkaa.

Kiväärijoukkueen mies oli jo odottanut vaihtoa har-
taasti päästäkseen teltan lämpimään. Tavallisuudesta
poikkeavaa ei ollut kuulunut. Vartiopaikka oli aavemai-
sen hiljainen, heikosti erottuivat ympärillä olevat puut.
En riennyr, oliko asetertu muira kuulovartioita kuin tä-
mä.

Paikka oli hyvin valittu, totesin sen hetken kuluttua,
kun silmäni alkoivat tottua pimeään. Tamd, näkyi ole-
van suonniemeke. Suolca siinti heikosti tummia saarek-
keita. Tunsin itseni kovin yksinäiseksi. Ympärillä oli
vain kolkosti viholliselta haiskahrava ympäristö, joka
sai kourani vaisromaisesti puristamaan pikakivddrid.
Tiesin, ertä hädän tullen vain se oli turvani. Hyvä asia,

kun ovar antaneet sen aseeksi. Lippaita näkyy olevan ai-
ka pussillinen.

Ehdin jo melkein tottua ympäristööni, kun äkkiä
säpsähdin lujasti. Joka puolella ympärilläni alkoi räjdh-
dellä. Polvisruin viereisen petäiän juurelle. Maa oli niin
märän lumi-sohjun kylläsrämää, ettei siihen voinut
heittäytyä. Ensin ihmettelin, mirä kumman paketteja
nyt alkoi tulla. Sitten minulle selvisi, että ne o_livar

§rapnelleja, sillä kumman ontosti ne räjähtelivät. Srap-
nellithan ovat onttoja rautalieriöitä, hauleja täynnä. Ai-
kansa lennettyään ne räjähtävät ilmassa. Saa vain varoa,
ettei niistä saa silmilleen. Vihollisen tarkoitus oli kai
häiritä yörauhaamme.

Noin 10 minuuttia kesti keskitys, näytti olevan haja-
ammuntaa suon reunoja pitkin. Keskitys loppui yhtä
jyrkästi kuin alkoikin. Oli hiljaista. Huomasin pimey-
den jo alkavan vaaleta. Kaukaa suosaarekkeen suunnalta
kuului nyt selvästi miesjoukon astuntaa 

- 
jaatikk<; he-

lisi. Vihollinenko? Aloin jännittyä seuraamaan, tuleeko
kohti.

Samassa kuulin selväsri, kun etuoikealta, vihollisen
suunnalta alkoi kuulua astuntaa. Totesin sen olevagr yk-
sinäisen kulkijan. Suunta näytti olevan suoraan vartio-
paikkaani kohden. Nostin pikakiväärin oksan haaraan ja

vedin liikkuvat osat taakse. Sormi liipasimella aloin
odottaa, mitä tuleman piti, valmiina joka hetki ampu-
maan. Tulija näytti olevan aivan tietämätön häntä uh-
kaavasta vaarasta. Nyt oli enäämatkaa noin 30 m. Näin
jo selvästi miehen lakin. Tuli ja oäyttr vanjalta, lakin
keula riippui eteenpäin. Edessä oli pajupensas, sen ta-
kaa näkyivät jo hartiatkin. Silloin huusin venäjäksi ja

Matkalla Kiestingin su/untaan



Kuorma-autot ja kuliettajat olivat kovalla koetuksella

Pikakivääri valmiina asemassa sA.tna
ja ampujalla sormi liipasimolla

suomeksi: "Ruki verh, käder ylös!" Tassur nousivar heti
ja mies pysähtyi. Siinä katselimme toisiamme pirkän
rovin, hän pelosra laajentunein silmin, minä pitkin pi-
kakiväärin piippua sormeni täristessä liipasimella. Jos
mies olisi vähänkään yrirtänyt pakoliikkeitä olisi se ol-
lut kohtalokasta. Yht'äkkiä iski mieleeni: "Ota siitä
vanki, saat lomaa". Huusin vielä molemmilla kielillä;
"Idi sudaa, tule tänne!" Ymmärretryään tarkoitukseni
mies alkoi hitaasri asrella minua kohden kadet ylhaallä.
Kun hän pääsi aivan eteeni oli minun vuoroni hämmäs-
ryä: edessäni seisoi suomalaiseen kenttäharmaaseen pu-

keutunut mies. Käteni aivan vapisivar, olisin voinut
ampua oman miehen. Selvisi, että hän oli 3.K:n hevos-
miehiä, oli eksynyt pimeään ja luuli törmänneensä vi-
holliseen. Huojennus oli molemminpuolinen, joskin se

loma jäi saamatta. Vartiovuoroni parituntinen oli myös
lopussa ja seuraava mies tuli jatkamaan. n

IF .)+ åF

Matti Uusiralo Ruotsin Hedemorasta muistelee:

JR 1:n 1. Komppania oli asemissa Lempaalassa.
Olin vartiossa. Munakukkulalla oli talvinen yö 

-lunta ja pakkasta.
Viereisessä pesäkkeessä oli konepistoolimies, joka oli

noussut raisteluhaudan penkalle "luonnollisille asioil-
leen".

Silloin 
- 

URAA!!
Vihollisen paikallinen hyökkäys suoraan kohti!
Konepistoolimies hyppäsi salamana penkalta taiste-

luhautaan ja alkoi torjua hyökkäystä lähietäisvydeltä
ampumalla kiivaasti. Housuja ei ehtinyt vetää ylös,
vaan ne jäivät kiireessä kinttuihin.

Jonkun kymmenen minuurin kuluttua oli "tilanne"
ohi, vihollinen liikuskeli enää varovammin edessä. Ko-
nepistoolimies virkahti minulle:

- 
Tulepa ampumaan! Muuten minulta paleltuu nä-

mä lapsentekovehkeet!
Pidin haudan edustan puhtaana niin kauan, että ka-

veri sai housunsa ylös. Säästyivät ne tärkeät 'vehkeec"!
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Lähtökäskyä odotellaan

ELETTIIN helmikuun loppua v. 1940. Summan puo-
lustus oli murrunut. Sen vuoksi oli paljon suomalaista
soraväkeä joutunut vetäänrymään Koiviston saaristoon.
Niin myös JR 12, jonka kahdeksannessa komppaniassa
palvelin lääkinräaliupseerina. Jonkun päivän jouduim-
me oleilemaan Tiurinsaaressa, kunnes yhtenä iltana
saimme tierää, että ensi yönä on lähtökäsky odotettavis-
sa. Sellainen määräys sitten tiedorettiinkin majapaik-
koihin, että kaikkien piti sonnustautua lähtöön val-
miiksi. Tdtd, touhua karsellessani muistui mieleeni
muuan Raamatun kerromus: "Kuvaus israelilaisten val-
mistaurumisesta lähtöön Egyptin maasta."

Valmiita pian oltiinkin. Helmikuinen ilta hämärryi
tavallista aikaisemmin, sillä nyt raivaankansi peittyi
raskaannäköiseen pilviverhoon. Lauha lounainen tuuli
henkäili ilmassa. Miehet oleilivar täysissä pukimissa.
Selkäreput oli pakartu. Aseet ja sukset olivat käsien
ulottuvilla. Jotkut vielä malttoivat vedellä makoisia
nokosia lattioilla ja makuulavereilla, mutta monet kul-
jeskelivat hieman hermostuneina edestakaisin ulos ja si-
sälle. Lähtökaskya varrottiin!

Yöllä kello kahden aikaan se tuli. Komppaniat ryh-
mittyivät. Sirten annettiin suksien liukua meren jäälle.
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Viipurinleihdelle
Oli siinä lähtijöitä! Oli autoja ja hevosajoneuvoja. Ja
miehiä suunnattomasti! Paljon oli väkeä jourunut ve-
tadntymaan Koivisron saarille siellä entuudestaan ollei-
den lisäksi.

Meren jäälle oli aurattu leveä ajotie. Se kulki Viipu-
rinlahden suun poikitse kohti Säkkijärven rantaa. Sitä
tierä lähtivät nyt ajamaan moottori- ja hevosajoneuvot.
Hiihräjät taas tekivät monta latuparia hankeen tien
oheen, ja joka ladulla oli vähän ajan kuluttua maarattö-
mästi lylynlykkijöitä. Tutut ja tuntemattomat menivät
jo rannassa sekaisin. Pääasia oli vain, että kaikki ottivat
suunnan kohti Säkkijdrveö., jonka rantamaira matkan
alkuvaiheessa ei edes näkynyt. Matkan alkaessa sukser
vielä luisrivat, 

- 
mutta eivät kauan. Ilma muurtui yhä

leudommaksi, lumi kävi yhä suojaisemmaksi, ja tai-
vaalta rupesi hiljalleen putoilemaan suuria kosteita lu-
mihahtuvia, jotka tarttuivat vaatteisiin kiinni ja tekivät
myös hiihtoladut tahmeiksi. Miehet olivat vielä voimis-
saan, mutra ennen pitkää hiki virtasi jokaisen ruumiista
ja alusvaarteet liimautuivat ihoon kiinni.

Aina vain vetisemmäksi kävi keli, ja yhä raskaam-
maksi muodostui hiihtäminen. Päivä alkoi valjeta.
Kaukaa oikealta häämöitti pitkän Piisaaren ja Vatnuo-
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rin niemen metsäinen rantaviiva. Mutta mitäs muuta-
kin sieltä näkyi7 Pieniä mustia liikkuvia pisteitä näkyi
pitkana rivinä suoltuvan mantereelta jaalle. Ihmisiä,
miehiä! Keitä nuo olivat? Vihollisiako, jotka yrittäisi-
vät hyökätä vetäytyjäin kimppuun? Niitäpä vainenkin,
ryssiä, 

- keitäpä ne muitakaan olisivat voineet olla!
Paniikkimieli valtasi jäällä olevat joukot. "Ryssät

hyökkävät!" huudettiin monella taholla. Hirmuinen
sekasorto oli ennen pitkää vallan päällä. Hevosmiehet
piiskasivat juhtiansa. Hiihtäjät ryntäsivät hajaparvina
eteenpäin ja painautuivat vasemmalle päästäkseen
kauemmaksi oletetusta vaarasta. Muutamat yksikkcijen
päälliköt yrittivät j*jesää jonkunlaista puolustusra
jäälle, mutta heidän huutojansa ei kukaan kuunnellut
eikä totellut. Vain yksi hevosmies, jolla oli konekivääri
reessään, oli niin velvollisuudentuntoinen, että ajoi
kuormineen erään raivoisana poukkoilevan, huutavan ja
kasillaan huiskivan upseerin luokse.

Silloin tuli siihen edestäpäin heinäpaalikuorman
päällä ajaen muuan pitkä majuri, joka jotakin puhuen
yritti sekamelskaista joukkoa rauhoittaa. Häntä ei
kuunneltu alkuunkaan. Vasta kun hän eräälle ohiryn-
täävälle hiihtäjälle, joka mielettömänä huusi: "Ryssät
hyökkävät!" karjaisi täydesrä kurkusta: "Haisrakaa pas-
ka!" monet ällistyneinä käänsivät päänsä majuriin päin.
N),t maltettiin häntä kuunnella. Hän selitti, etteivät
kaukana liikehtivät pisteet suinkaan olleet vihollisia,
vaan omia miehiä, linnoitustyöläisiä, jotka myös olivat
suunnanneet kulkunsa Säkkijärvelle päin.

Nopeasti tuo tieto kulki läpi suuren revohkan. Mie-
let rauhoittuivat. Kumaraisina taas lykittiin verkkaista
tahtia eteenpäin vetisillä laduilla. Tunnit kuluivat.
Voimat vähenivät. LiekO oltu vielä matkan puolivälissä-
kään, niin jo monet heittäytyivät märälle jdälle lepää-
mään. Useat makasivat selällään. Kovin teki minunkin
mieleni tehdä samoin, mutta minulla oli entisten rasit-
tavien marssien antama kokemus, että tuollaisen lepää-
misen jälkeen on liikkeelle lähtö hirvedn vaikeata. Oli
siis yritettävä vaan hiljalleen junnata eteenpäin. Mante-
reelle, pois jäältä, oli päästävä sinä aikana kuin Jumala
soi tämän ilmasuojan, soi paksujen pilvien peittää tai-
vaan ja märän lumen putoilla isoina riekaleina alas jääl-
le. Niin, - Jumalan ilmeinen varjelus tässä oli nähtä-
vdnä ja koettavana! Kuuluihan ylhäällä pilvikerroksen
päällä olevan liikettä, kovaa pörinää ja surinaa. Viholli-
sen lentokoneet ne siellä pörräsivät, siitä ei ollut epäi-
lystäkään. Minkälaista tuhoa ne olisivatkaan päässeet

tekemään vetäytyvissä joukoissa aukealla meren jäällä,
jos taivas olisi ollut selkeä! Sen aavistaminenkin jo puis-
tatti... Mutta taivaallisella Isällä on valta ja voimakei-
not varjella ihmispoloisia sodankin kauheiden vaarojen
keskellä.

Eteenpäin vaan, eteenpäin, vaikka sukset lotsahteli-
vat vesimärällä ladulla, ja jalat olivat puutuneet ia kan-
keat kuin tukit, ja selkärepun ja kivärin hihnat tuntui-
vat kipeästi syövän olkapäitä. Minunkin, lääkintäaliup-

seerin, piti kantaa kivääriä. Pistoolihan lääkintäryhmän
miehille olisi kuulunut itsepuolustusaseeksi, mutta kun
ei ollut pistooleja saatavissa, niin piti ottaa pystykorva.
Tulipahan nyt sitten kannettua samat kantamukset,
kuin oli muillakin rivimiehillä, etteivät päässeet sano-
maan, että taas lääkintämiehet pinnaavat.

Tuolla edessäpäin se jo häämötti Säkkijärven ranta-
maa. Se lähenemistään läheni. Jäipä jo kauas Ruontikin
majakkoineen. Kun tunninkin vielä jaksaa laahustaa,
niin jo pääsee mantereelle metsän suojaan. Siellä saa le-
vdrd. Saa taas tehdä pikku nuotionkin ja keittää lumive-
destä korviketta. Tietoisuus tuon verrattoman nautin-
nonhetken lähestymisestä antoi niin paljon uutta viri-
kettä väsyneelle olemukselle, että eteenpäin laahusta-
mista jaksoi jatkaa.

Minä lienen ollut tuon jäällä olleen suuren porukan
puolivälissä. Paljon oli jo alkupään väkeä soljunut man-
tereelle metsän suojaan, kun jäällä olevia pahanpäiväi-
sesti peljästytti taivaan pilviverhon takaa näkyviin put-
kahtava hävittäjälentokone. Hyökkääkö vihollinen au-
kealla jäällä olevien kimppuun ilmasta päin2 Ei ollut vi-
hollinen! Kone oli omia. Lentäjät tulivat varoittamaan
jäällä olevia suomalaisia. Oli odotettavissa selkenevä
sää. Vihollisen lentokoneet partioivat lakkaamatta pil-
viverhon yläpuolella. Kiirehtikööt sentähden jäällä vielä
olevat nopeasti mantereelle, ettei heitä päästäisi ilmasta
käsin tulirramaan sitten, kun pilviverho häviää.

Varoituksensa annettuaan lentäjät panivat jälleen ko-
neensa käyntiin ja sukelsivat pilvien yläpuolelle.

Niin tapahtuikin, että taivas selkeni ja ilma pakas-
tui. Mutra silloin olivat jo viimeisetkin miehet jättä-
Hevoskolonna lähdössä jäälle



neet Viipurinlahden jäkannen. Metsäinen maasto oli
täynnänsä pieniä nuotioita. Niiden ääressä lämmiteltiin
ja keiteltiin korviketta. Syötiin, juotiin, tupakoitiin ja
turistiin. Mutta varsin kauan ei silti ehditty lepäile-
mään. Tuli käsky, että oli jälleen sonnustaudutrava
suksille. Oli ehdittävä yöksi Säkkiiärven pitäjän Suur-
päälän kylään. Siispä lähdettiin taas. Pakkashangella oli
nyt paljon kevyempi hiihtää kuin päiväisellä suojalu-
mella.

Iltahämärän jo pimeäksi kääntyessä ehdittiin kylään.
Siellä saimme majoittua lämmitettyihin taloihin. Se oli
lepoa se! Saimmepa ostaa maitoakin, sillä talojen karjat
ja niiden hoitajat olivat vielä sijoillaan, vaikka muu
asujaimisto jo olikin evakuoitu muuanne. Pitkästä aikaa
saimme taas kokea melkeinpä kodikkuuden tunnelmia.

Vain yksi yö majailtiin Suurpäälän taloissa.
Oli sunnuntai, kun sieltä lähdettiin. Yöllä oli ollut

pakkasta, mutta aamulla oli suojaa. Hiihtäminen oli
niin raskasta, että miehet melkein järjestään, minä
muiden mukana, luopuivat suksistansa ja heittivät ne
tiepuoleen. Ilmassa oli ilmeistä kevään lähenemisen
tuntua. Siitäpä voitiin päätellä, että sen talven hiihto-
kelit olivat loppumassa.

Nyt oltiin menossa kohden tluraan saaristoa. Siellä
kuulemrna oli estettävä Viipurinlahden itärannalla isän-
nöivän vihollisen ylitulo. Vihollinen ahdisteli jo Viipu-
rin kaupunkia idän puolelta ja se olisi tietenkin saarta-
nut kaupungin myös lännestä päin, jos olisi ensin pääs-

Vetäytymisalue
Vilaniemi

- Teikarsaari

- Uuras

syc lahden yli. Tälle yritykselle oli pantava sulku.
Monet yksiköt olivat joutuneet miehittämään Viipu-

rinlahden länsirannikon ja saaret. JR 12:n kahdeksas
komppania marssitettiin aluksi Suonionsaarelle. Sieltä
kasin jouduimme sitten miehittämään Esisaaren, pie-
nen Suitsaaren ja Ravansaaren.

Pari vuorokautta saimme elää melko rauhallisissa
olosuhteissa. Saarilla oli tiheästi huviloita ja maanvilje-
lystilojakin. Näihin huviloihin ja taloihin, joista asuk-
kaat jo oli evakuoitu pois, me majoituimme. Oleminen
yritettiin saada viihtyisäksi. Monenlaisia ruokatavaroi-
takin huviloista löytyi, mm. vehnäjauhoja, riisiryynejä,
säilöttyjä hedelmiä ia marjoja. Kelpasi niinollen mies-
ten, mikäli halusivat, ruveta ruoanlaitto- ja leipomis-
puuhiin.

Monen muun miehen kera jouduin majailemaan
eräässä Esisaaren huvilassa. Siellä keitin ison padallisen
riisiryynipuuroa. Vesihän siinä vain oli liemenä, mutta
kun sekaan pani ison kimpaleen margariinia höysteeksi,
niin maittava puuro syntyi. Hyvin se miehille kelpasi.

Samassa talossa majailevan sotamies Lehtimaan mie-'
leen juolahti ruveta paistamaan sellaista vehnäleipää,
jota hän oli kuullut nimitettävän "pappilan hätävarak-
si". Sitä varten oli vehnäjauhoista tehtävä löysä taikina,
joka kaadettiin rasvattuun paistinpannuun ja paistettiin
uunissa. Nostatusaineeksi olisi tarvittu leivinpulveria,
mutta kun sitä ei ollut, sai talon ruokakomerosta löyty-
nyt ruokasooda kelvata. Sitä Lehtimaa sekoitti taiki-
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Joukkoja vetäytymässä
jäälakeuden yli mantereella

naansa runsaan annoksen. Olisi hänen mielestään saanur
soodaa panna sekaan enemmänkin, mutta kun hänen
puuhiaan katsellut kaveri sanoi sitä jo menneen tar-
peeksi, pani hän soodapurkin sivuun. Kaveri kummin-
kin lähti siitä muuanne, ia silloin Lehtimaa kaatoi vie-
läkin soodaa taikinaansa ja jutteli itseksensä, että kuoh-
keata hänen "hätävarastansa" pitää tulla. Sitten hän ku-
mosi taikinan paistinpannuun, jossa joku toinen juur'-
ikään oli käristänyt silavanviipaleita sipulin kera. Lehti-
maa kyllä arveli, että pannu ehkä olisi pestävä, mutta
kun se puhtaalta näytti ja oli silavan jäljiltä rasvainen-
kin, niin mitä sitä pesemään... Taikina siis vaan pan-
nuun ja paistumaan uuniin!

Siitä kehittyi ihanan näköinen kakku, hyviri kohon-
nut ia kauniin ruskeaksi paistunut. Tyytyväisenä ja vesi
kielellä katseli Lehtimaa aikaansaannoscansa. Kun kak-
ku oli jäähtynyt, leikkeli hän siitä viipaleita. Yhden
sellaisen tarjosi hän minullekin. Palan haukkasin, ja sa-

moin teki jokainen, joka viipaleen kauniista kakusta
ehti saada, mutta ensimmäistäkään suupalaa ei kukaan
alas niellyt, vaan kiireesti jokainen sen sylki ulos. Niin
outo ja epämiellyttävä, suorastaan ellottava, oli runsaan
sooda-annoksen ja sipulin muodostama makuyhdistel-
mä.

Vielä saimme yön nukkua suhteellisen rauhallisissa
oloissa. Keskeytymätön sodan jymy kyllä kuului, mutta
untamme se ei häirinnyt. Mutta seuraavana päivänä
puhkesi hirvittävään rajuilmaan verrattava tuli- ja teräs-
myrsky. Vihollinen rupesi Sommeen suunnalta, Viipu-
rinlahden itärannalta, oikein "Porvoon mitalla" ampu-
maan kranaatteja suomalaisten hallussa gleville saarille.
Se nähtävästi tahtoi tykistötulella ensin perinpohjaisesti
pehmittää saaria puolustavat joukot ja sitten rynnakrilla
ylittää lahden ja pureutua kiinni länsirannikon maas-
toon.

Se oli sanoin kuvaamatonta jytinää, ammusten ul-
vontaa, räjähdysten räiskettä ja tårindd. Koko maaperä
tärähteli. Niistä, jotka sattuivat olemaan huoneissa,
tuntui, kuin rakennukset olisivat hypähdelleet sijoil-
taan. Useimmat niistä miehistä, joilla ei tykistötulen
alkaessa ollut vartiovuoroa saarten puolustusasemissa,
syöksähtivät huoneista ulos ja etsivät sirpalesuojaa lu-
men peittämän kivikkoisen maaston syvennyksistä.
Monet jäivät kuitenkin huoneisiin sisälle ja lojuivat pit-
källään vuoteissa ja lattioilla antauruen apaattisina koh-
taloonsa, tuli se nyt olemaan mikä tahansa.

Taloon toisensa jälkeen osui ammus. Pian riehui tuli-
meri kaikilla noilla saarilla. Sen päivän kranaattiryöppy
oli taas monen miehen surma. Muutamia kohtasi äkki-
kuolema sisällä huoneissa, kun täysosumat pirstoivat ja
sytyttivät rakennuksia. Talojen palaessa paloivat sur-
mansa saaneiden ruumiitkin. Moni myös haavoittui
vaikeasti. Kun sitten ammunta taukosi, oli meillä lää-

Uuraan
talot
palavat
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kintäryhmän miehillä paljon ryötä. Siellä syvässä han-
gessa makasi muuankin mies, jonka oikeasta reidestä
kranaatinsirpale oli siepannut niin suuren lihäkimpa-
leen, että luu paistoi paljaana. Luu oli sentän jäänyt
eheäksi. Verenvuoro oli kiristyssiteellä nopeasti tyreh-
dytettävä. Kiireesti oli myös paikalle toimitettava he-
vosajoneuvo, jolla haavoittuneet kuljetettiin JSp:hen.
Siellä he joutuivat patalioonan lääkärin hoivaan. Yöllä
saapui sairaankuljetusvaunuksi muunnettu linja-auto,
jolla haavoittuneer vietiin sotasairaalaan.

Sinä yönä myös se pataljoona, johon åeidän komp-
paniamme kuului, marssitettiin Uuraan saarilta pois.
Toiset porukat joutuivat vuorostaan omamaan vastuul-
leen näiden saarien puolustuksen. Kun oli yö taivallet-
tu, leiriydyttiin Viipurin maalaiskunnassa olevan Va-
riksen kartanon lähellä olevaan metsikktiön. Teltat pys-
tytettiin ja sitten lepäiltiin jääkylmillä havuvuoteilla.
Mutta kun ilta hämärsi, lähdettiin taas. Komppanian
toimitusjoukkue eli "röpinä" sai jäädä leirialueelle. Siitä
seikasta osattiin päätellä, ettei puolustuslohko, jota
iouduttaisiin miehittämään, voinut olla varsin kaukana.
Kuultiin mainittavan nimet Piispansaari, Porkansaari ja
Keihäsniemi. Kahdeksas komppania vietiin puolusta-

maan viimemainittua, siis Keihäsnientä.
Yö kului siellä rauhallisesti. Vain silloin tällöin jy-

mähtelivät idän sutrnnalla vihollisen tykit ja niiden
putkitulet leimahteliv at taiv aanrannalla. Pimeän turvin
miehet johdateltiin asemapaikkoihinsa. Liiiikintäryh-
mämme sai sidontapaikaksi niemen länsirannalla Por-
kansaareen vievän tien poskessa olevan tilavan saunan.
Sinne piti haavoittuneet tuotaman ja ensiavun saatuaan
sieltä eteenpäin vietämän. Ja paljon niitä tuotavia ja
vietäviä tuli olemaankin! Sillä kun päivä rupesi kajasta-
m an, aloitti Lihaniemeen sijoitettu vihollisen tykistö
hirvittävän ammunnan. Kranaatteja tuli niin paljon,
kuin voi olettaa ehdittävän tykinputkista lävitse laske-
ma^n. Sitä meteliä jatkui iltaan asti. Lumen peittämä
maa myllertyi mustaksi. Niemen kaunis mäntymetsä
pirstaantui laajoilta aloilta surkean näköiseksi risaiseksi
kannokoksi. Monet rakennukset sortuivat kranaattitu-
lessa ja syttyivät palamaan.

Ankarasta rumputulesta huolimatta pitivät miehet
asemapaikkansa. Kranaatinsirpaleet kyllä surmasivat
monta urhoollista kiväärimiestä. Vielä useampia haa-
voittui, moni sangen pahasti. Vaivoin sieltä etulinjasta
saatiin sidontapaikkaan kulkemaan sana, että siellä ja
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3. Kirjoittakaa osoitteella: Kansa taisteli - miehet kertovat, Ti-
laajapalvelu, Postilokero 820, 00101 Helsinki 1O ja ilmoittakaa
viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme
tai asioimistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyh-
tiö.
5. Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 7259-1, Sanoma Osake-
yhtiö ja kirjoittakaa Tiedonantoja-kohtaan Mereirsså kupongissa pyyde-
q tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne jollekin asiamiehellemme, Rautatiekirja-
kauppaan, kirjakauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisämaksu. Lä-
hempiä tietoja saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista ja
asioim istoista.

Osoitleenmuutokset
Osoitteenne muutoksen voiite ilmoittaa joko kirjeellisesti tai pu-
helimitse Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse jo-
honkin asiakaspalvel ukonttori imme.
Tällöin on ilmoitettava nimi ja nykyinen osoite siinä muodossa
kuin se on lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osoite niin,
että uusi osoitetoimipaikka on selvästi ilmaistu. Kirjeellisessä
osoitteenmuutoksessa pyydetään osoitelipuke liittämään mu-
kaan.

Huomautuksel
jotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään
tekemään Tilaajapalveluumme, iohonkin a§akaspalvelukontto-
riimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitteenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kuluttua
siitä, kun se on tullut Tilaajapalveluumme.
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Lääkintämiehel raskaaqsa työssään

siellä paikoin on taas pikaista apua tarvitseva aseveli.

Jokainen nouto oli ahkiota vetäville sairaankantajille
hengenvaarallinen seikkailu. Mutta saatiinpa vain kuin
saatiinkin jokainen haavoittunut sidontapaikalle ja siitä
edelleen JSp:hen. Keskeytymättä riitti minulle haavo-
jen sitomista ja murtuneiden jäsenten lastoittamista.
Kyynärpäitä myöten olivat käteni veressä, aivan kuin
olisin ollut teurastushommissa. Vettä ei ollut saaravissa
niin paljoa, että sitä olisi voinut haaskata käsien pese-
miseen. Hyrrä, kun sitä vain juomistakin varten saatiin
riittävästi.

Kauhean päivän päättyessä illan hämärään vaikeni vi-
hollisen tykisrö. Keihäsniemessä alkoi nyt pimeän tur-
vissa vilkas liikunta. 'TOpinästä" tuotiin rekipeleillä
etulinjan miehille keittoa ja muuta muonaa. Suojaisissa
paikoissa keitettiin pienillä tulilla korviketta. Yksi ja
toinen torkahtikin hetkisen kuopassaan.

Myös lääkintäryhmän miesten oli ahkioiden kera teh-
tävä yön pimeydessä monta edestakaista markaa etulin-
jaan. Paivållä oli onnistuttu kuljettamaan sidonrapai-
kalle ja sieltä JSp:hen haavoittuneet, 

- 
nyt kerättiin ja

tuotiin sidontapaikan läheisyyteen kaatuneet aseveljet.
Vakavin mielin nostelimme nämä hiljaiset toverit heitä
noutamaan saapuneisiin ajoneuvoihin. Näin alkoi hei-
dän matkansa kotiseutujensa sankarihautojen siunattui-
hin multiin.

Eipä silti ollut vihollinenkaan toimeton pimeän yön

tunteina. Vartiossa olleet miehemme havaitsivat, että
vihollinen oli lähettänyt tiedustelijoita yli jään. Näiden
oli tietenkin otettava selvää siitä, oliko ankara tykistö-
tuli karkoittanut suomalaiset asemistaan ja voitiinko
nyt Lihaniemestä rynnätä Keihäsnientå vakaamaao ja

saataisiinko siten sillanpääasema Viipurinlahden länsi-
rannalle. Mutta ei! Suomalaiset olivat vielä tiukasti ase-

missaan ja, päästettyään tulivat sopivan välimatkan
päähän itsestään, tervehtivät näitä kiivaalla kiväärituli-
ryöpyllä.

Aamun valjetessa alkoi samanlainen kuolemanleikki,
kuin oli eilinenkin, 

- 
mutta puolustusasemista ei sit-

tenkään luovuttu. Ihmetellä tdytyi suomalaisen sotilaan
mukautumiskykyä ja kestävyyttä, velvollisuudentuntoa
ja uskollisuutta. Ei suinkaan oltu ihastuneita sotaan, ei
tunnelmoitu isänmaallisuudella eikä sankaruudella.
Hammasta purren ja kiroillenkin painauduttiin maan-
pintaan, kun kranaatit ulvoivat ilmassa, mutta samalla
kuitenkin valppaasti pidettiin silmällä meren iäätikköä
ja oltiin valmiita antamaan tulta päin vihollisen silmiä,
jos sieltä taas ylitse rupeaisivat yrittämään.

Paljon miehiä haavoittui sinäkin päivänä, ja myös
kuolema niitti satoa. Niinpä monia muita henkensä uh-
riksi antamaan joutuneita mainitsematta toisen jouk-
kueen johtaja, nuori vänrikki Ritvanen haavoittui vai-
keasti ja kuoli JSp:ssä. Kohtasipa surma myös ensim-
mäisen joukkueen johtajan luutnantti Honkion. Iltayön

149



hämäryydessä oli vihollisen vahvan partion onnistunut
kiertotietä hiipiä Keihäsniemen rantaan. Niemen ete-
läinen kärki oli suuren mieshukan vuoksi jäänyt vaille
miehitystä. Siellä vihollinen pääsi pureutumaan kiinni
maaperään. Syntyi kiivas laukausten vaihto. Luutnantti
Honkio, ioka oli tunnettu kuolemaa halveksivasta roh-
keudestansa, ei nytkään ollut kyllin varovainen, vaan
vinkuvista luodeista piittaamatta käyskenteli maastossa
ja ohjaili joukkueensa miehiä edullisiin asemiin. Silloin
osui häneen vihollisen pikakiväärin luotisuihku. Siihen
kaatui jalo, urhoollinen upseeri, jonka kuolemaa hänen
joukkueensa ja koko komppaniankin miehet vilpittö-
mästi surivat. Hädin tuskin saimme luutnantti Hon-
kion ruumiin kuljetettua sidontapaikalle. Sieltä se edel-
leen huollettiin kaatuneitten kokoamispaikkaan ja sieltä
aikanaan Vihdin pitäjän sankarihautaan.

Nyt oli jo toinen puoli Keihäsnientä jäänyt vihollisen
valtaan. Juuri tässä vaiheessa saapui muualta uusi yk-
sikkti pitamään yllä viivytystaistelua, ja sen aikana piti
uupuneen kahdeksannen komppanian irroittautua ase-

mistaan ja vetåytyä Porkansaaren kautta mantereelle.
Mutta minulla oli vielä huoli kuudesta kaatuneesta

aseveljestä, jotka sairaankantajag yön turvin olivat on-
nistuneet minun hoivaani tuomaan. Siinä he vieri vie-
ressä tallatulla hangella saunan seinustalla maaten hil-
jaisina lepäsivät. Oliko nämä jätettävä vihollisen jalkoi-
hin? Eipä suinkaan! Vielä viime tingassa onnistuin saa-

maan hevosajoneuvon paikalle. Ajomiehen kanssa nos-
telin vainajat rekeen. Sitten ajomies kiipesi istumaan
reen nokalle, ja minä istuin ruurniskuorman päälle.
Lähdettiin ajamaan kaatuneitten kokoamispaikkaan.

Sinne oli pitkä matka. Yli kymmenen kilometriä oli
aiettava metsäisiä tgitä. Tuon ruumiskuorman pällä te-
kemäni yöllisen matkan olen muistava koko elämäni
ajan. Siinä istuin vainajien päällä, vainajain, jotka vielä
aamulla olivat olleet eläviä ihmisiä ja joista jokaisen hy-
vin tunsin. Nyt he olivat hiljaisia, pakkasen kangista-
mia, niin kertakaikkiaan tästä elämästä poissa olevan
tuntuisia... Olinkohan itse elävä olento? Mahtoiko tuo
reen nokalla sanattomana ja liikkumattomana istuva
ajomies olla elävä olento? Oliko koko tämä eläminen ja

oleminen ollenkaan todellisuutta? Vaiko vain suurta il-
lusiota kaikki...

Mutta yhä soi etulinjoilla sodan musiikki... Kaik-
kialla jymisi ja leimahteli. Idän taivaalla paloi sodan tu-

Kalkkl tllauksla, osolileenmuutoksla ym. sokä
epäsäännölllsyykslä tal puutteelllsuuksla lehden
lakelussa koskeva klrleenvalhto on lähetettävä
osoltteeseen: PL 820 fiXX)S H:kl 3fi). Tolmltus
(Iöölönkatu 35 B) el nlltä käslttele. Puh. 90-
790822 tal 790355.

D
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- 
Ei ole syntyvyys tåiälläkään lisääntynyt, vastzrsi ärty-

nyt patteristonkomentaja Hild6n nuorelle vänrikille,
joka oli hätäänryneenä rynnännyt komentopaikalle ker-
tomaan patteriin tulleesta osumasta ja monista kaatu-
neista.

- Jos peili ei valehtele, niin herroja ollaan, sanoi
Kaasalainen, kun lomalta lähti.

NUMERO 4:n KIRJOITUKSET

Väinö Hahtela:

JOULUKUUN PrMErtÄ pÄryrÄ
KANNAKSELLA v. 1939 130

Lyyli Keskinen:

K. L. Oesch:
ITSENÄISYTDESTÄ

Lauri Harvila:
KIVÄÄRI

L. Toiviainen:
TAISTELUT TYTÄRSAARESTA V. 1942
2. OSÅ

NUOREN TOTAN SOTAVUODET
Aatu Virolainen:

MAALISKUUN 13. 1940
Elmer Filander:

KUULOVARTIOSSA
Eevert Merola:

KOIVISTON SAARILTA
VIIPURINLAHDELLE

tt9

t22

t26

114

139

t42

144

Klrlolttalat vastaavat eslttåm l3tään m lellpltelstå.
Käslklrloltukset on tehtåvä koneella loka tolsollo
rlville. Klrloltus el salsl yllttåä 200O ranaa. Mak-
setut klrloltukset la valokuvatläåvåt lehdcn omil-
suudeksl, muut palautetaan valn, lo! pyyntö la
postlmaksu on tullut yhdon vuoden alsällå.



Maa-, ilma- ja merisotalinjan

KADETTI KURSSIT
alkavat syyskuussa 1 976
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Upseerin virkatutkintoon (korkeakoulututkinto) valmistavat kadettikurssit alkavat Kadettikoulussa syys-
kuussa 1976. Kurssi päättyy maaliskuussa 1979.
Kadetiksi pääsemiseksi vaaditaan, että hakija on

- suorittanut ylioppilastutkinnon ja reservin upseerin tutkinnon ja

- ruumiinrakenteensa ja terveydentilansa sekä elämäntapojensa osalta upseerin ammattiin sopiva.
Valintatilaisuus järjestetään pyrkijöille 29.6.-1 .7. 1976 Kadettikoulussa.
Hakuaika päätW 31.5. 1976.
Yksi§iskohtaiset ohjeet hakumenettelystä sekä tietoja opiskelusta ja upseerin ammatista lähettää Ka-
dettikoulu,osoite:Kadettikoulu,Pl.7,00861 Helsinki86,puh.90-6860473,sekälähinjoukko-osaston-
tai sotilaspiirin esikunta.
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3360 kookasta slvua
55(X) kuvaa, lolsta puorcr montvårlslä
satola karttola la monivärlpllrroksla

'Artlttol rk-vn - im nllinatön eurt-..yntyy. Måhta/a, Gcairlon tG, ainut-
lmtuiffi kd(o.Ei$3ity! mairon $ta-arkisidsta ia uutidcimBtdste Suuin 6a kwbte iut-
kaistaan Suo.nosra nyl mCmåis€n korran. En aflrt alvua la gm hrE (pird€f rto-
nivåriiå) ent&el a.lkeån kws latE}ttmim vytirFtå Moncåonin Floksta Hirchirnan tu-
lun. Kiriaaså on mukana ld$n milmansodan aikaisim raal(..dan rnaa-, ,rul- ta llm.-
.xlön Uryd.lll]ln -lli.ly suudn vtuikwin ja sendn. TelGti påt6.åå srcitdtBtyö,tå.

NYT VIELÄ VAIN 45 MK KUUKAUOESSAI

Tilatkaa nyl adulllsosti Tdrrn mrdlmanEL -teos, saano Uysin ilmaisnalilausetum 75
mkn m,dsn ieolcan Vllrl edan vuotta. Tilaushinnan suditeto kåtovåsti ki4ak td)ryP,
frisillå kuukausimakelllamme: elkumksu 30 mk ia sn läkFn I 8 kuukauden dkile vain 45
mk/kk. tai kåieisellå 84O mk (-4 % kåleisabnnusta),

Ennennäkemätön kuvitus!

maailmansodan
raskaiden maa-,

meri- ja
ilma-aseiden
täydellinen esittely
kuvin Ja sanoin!

2. ANTTALA-SARJA 1-12 + TALVISOTA
Esa Aniela m tunmtuin kaukoparticmaånifi kiridnqa messammo. Håmn kirjmse ovat saavufian*l
srro8ion, ida ei lHin unohdota. Uudes Anltala-sarjass on nyt s.uruvat tokst: X..riur.pfil, Tullyrln
t ks., Ebtuun k lld lgao, Huu ldnm..h{, Plltn l.n k uloprrtb, Pafn{fr karkoe.rtb.rr-
rofd..., Hop... ,.lm t l(.., PUm{. kut uu k ukop.illo, Vfiri.t]xn p.rdo, f*trt ytö. k ukop.nb,
Air.F fb F KlIllrl l(rlo...
Talvioia on mahlea, runseåsli kwitefiu surteos 105 iaistetuiff påivåstå. S€ on kuv.lrt Lgsrbd-ta
rod.nldFnl.tl yllvdrmllt vlhollltt. y8lrn. T.lp.h.oload, fuhmo, Sutrm. [om.nt t l. V[!Irrh-
Lhll olivel nimiå, irka tudbin nousivat h€tkså maailman tbtdsuutsn. Tatui$ta kst@ ppå 40 ostsn
pakkas6så kiiydysiii tqiunlalaBtolusta ja sotilaitlmm€ usftmanmasta puduslustahdoste, joka puutiölli-
sisla varusteista hudimatla ja fienatmiså kqpimaastoisa kasvoi vertaans vailla olevaksi urheud€ksi.
Talvisodan toimituskunta kirjailiia Eta Antt lr, evdsti R.lno Slmnao ja eveBti J. W. F. Hrlurr.anty. KG
konm kotimai§n Giantunlijavdmin låadilul artikkolit, runsas kwitus, n. 5OO sivua, kirjan
koko 230x275 mm. K6tåvå ia tyylikås bala3kinnahkasi(bs.

NYT EDULLISEEN YHTEISHINTAAN!
AnIda-sarim I -l 2 iå Talvisodan vo'ne iilata nyl .dulllsna y,hteispa-
ksnina, idldn sååståfio hudnettav8ti hankkimalla kunnon sotekirjat
kffalla. Anttala-sa46n hinta on 396 mk. Tilamalla samella TaMsG.
dan saatts sn 24 mklla (mmlihinta 91 r*) ia malsate kkidsla
yhtoonså vain 420 mk; rldlo. rlbn C7 mkl Kannanåal

EUROOPPA
TULESSA

1

o
o
o
o

rIIIIIIII

840 mk
42O mk
91 mk
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Osoite

Eu.ooppa lulosse kerl@ tolrn .naallilr.odr fkdaaair aalal-
aaata aodanldrynnld, kanruli Knipen C.ppeJrnEta Kmleite,
luiasti lirndt lun St. Nazairon sattnån hådlt&ilslA, kahdan mi&
hon aJan&ratla liitlorrlmoidon slCåirrqan to.pa.bimire8ta, V-2
-rak€niesoon vaihcista F lif,atrh tåata Jrtn I doln'trnffhF
rl.arb., rlnufbftJd. hryL. Hri(.&.ts svJritmllåvlåthnlci-
ta, ioit tud{n ud(o lrod.ld. EuooFa tl§a l(6.ioo sodan vaaral-
lidrmatta vaitEst4 idbn Ctrrctil .nti kuduiran kåCrynsf
"Sy{yltåkåå Eurooppa nlle€nl" kit).ttairl. i, l7-uroöaana Prclm
måandai!3aa ermaiilaaa t hirut &t ! Pt-dHdcz Hicno ba-
laskimahiaim Jd6aan. Nt,l ad'llisli poadila vdn 9l r*. KE
katl3imaksrla: dkmaf& 3l .nk i.r k&n kuukåuden riikana 30
mk.

Ammatti

(puh.til. 918-22876)

Mariankatu 6
15110 LAHT! 11

Vastauslähe§s
Lahti lO/lupa 136
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KYLLÄ
Haluan käyttää tämän edullisen tarjouksen hryäksenija ti-
laan seuraavat rastilla merkitsomäni teoks€t.
Maksun suoritan tl kertamaksuna kirjat saatuani

tr ilmoituksessa mainituin
kuukausimaksuin

Toinen maailmansota 1-4...
TalvisotaAnttala-sarja 1-12 +

Eurooppa tulessa ... KIRJALAHTI OY
Nimi

Omak. all€kirioitus

Kr 4n6


