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Erris kurtrtinaelku
Osmo Hyvönen Jyväsky-
lästä kirjoittaa meille
näin.

"Sodan jälkeen olem-
me kiitettävästi muista-
neet kaikkensa antaneita
taistelukenttien miehiä,
reservin upseereja, Kar-
jalaan jääneitä vainajia,
monia joukko-osastoja ja
taistelupaikkoja. Mutta
yhden olemme täysin
unohtaneet: sota-ajan
suomalaisen naisen. Hä-
nelle, elämäntoverillem-
me noina kansamme ras-
kaina aikoina, emme vie-
läkään ole saaneet pys-
tyyn minkäänlaista muis-
tomerkkiä.

Näin haasteli hiljattain
muuan tapaamani vuo-
sien takainen taisteluto-
veri:

- Minä en voi muuta
kuin ihmetellä ja ihailla,
kuinka vanha ja sairas äi-
tini jaksoi sota-ajan yksin

ja ilman miesten apua
hoitaa maanviljelystilan
talonpidon. Silloin rinta-
malla ei sitä lainkaan tul-
lut ajatelleekdi.

Tälle naiselle, joka
tarttui auran kurkeen tai
astui tehtaaseen sorvin
ääreen silloin kun sinä
olit poissa, on meidän
myöhästynyt velvollisuu-
temme nyt vihdoinkin
pystyttää muistomerkki.
Heidän työnsä oli silloin
kansamme pelastus. Niil-
le tuhansille naisille, lo-
tille ja sairaanhoitajille,
jotka hoivasivat meitä
maatessamme heikkona
haavoissamme ja antoi-
vat meille uutta uskoa
elämään ja tulevaisuu-
teen, niille tuhansille
karjalaisille äideille, jot-
ka joutuivat kotinsa tuli-
palon loimun valossa
lähtemään pienine lapsi-
neen kohti tuntemattomia

kohtaloita, niille vai-
moille, äideille ja mor-
siamille, joiden osana oli
kantaa sururistiä, kunnia-
merkeistä raskainta
heille on meidän vanhen-
tuneiden veteraanien
pystytettävä muistomerk-
ki ja siten maksettava
kunniavelkamme ennen
viimeistä iltahuutoa.

Tässä on meillä kaikil-
le veteraani- ja maanpuo-
lustusjärjestöille yhtei-
nen asia ajettavaksi.

Aika rientää nopeasti.
Totuus on, että ellemme
me vielä tämän sukupol-
ven aikana kykene asiaa
hoitamaan, se jää lopulli-
sesti hoitamatta eikä ole
mitään näkyvää kerto-
massa tuleville sukupol-
ville sotavuosien Uljaas-
ta Suomalaisesta Naises-
ta. Meidän on kunniavel-
kamme maksettava. " tr
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Ma ri ner he im - m useo He Isin gin K aiv o -
puistossa on oloissamme ainutlaatui-
nen ,kulttuurinähtävyys. §e tarjoaa
kosketuksen paitsi suuren suomalai-
sen sotilaan ia valtiomiehen eldmddn
ja työhön myös vuosisadan alun aris-
tokraatin elinympäristöön. Museo on
avoinna yleisölle viikonloppuisin.

HELSINGIN 
"'-''O'-A-NAN RINTEELLÄ sijaitsee

entinen "Bomanin huvila",
nykyään Mannerheim-museo.
Talo on valkoinen kaksi-,
osittain kolmikerroksinen hir-
sihuvila. josta sen monikym-
menvuotinen asukas Suomen
rnarsalkka Gustaf Manner-
heim käytti osoitetta Itäinen
Kaivopuisto 22. Sittemmin ta-
lon osoite oli Kalliolinnantie
22 ja nykyisin saman kadun
numero 14.

Alunperin kerrostalokäyt-
töön tarkoitettu ja vuonna
1873 rakennettu huvila oli
Kaivopuistoyhtiiin omistama
vuokratalo. Vuonna l9l4

kauppaneuvos Karl Fazer osti
sen ja muutti sisusruksen yh-
den perheen käyttöä varten.
Vuonna 1923 se korjattiin uu-
delleen ja seuraavana vuonna
muutti taloon eräs Suomen
kuuluisimpia vuokra.laisia,
kenraali Carl Gustal Manner-
heim. Vuokrasuhde jatkui
vuoteen 195 l. Mannerheimin
kuolinvuoteen.

KOTI JÄI
MUSEOKSI
VUODEN I95I LOPUI-LA
sama rakennus ja sen sisällä
oleva Mannerheimin koti

o
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avattiin yleisön nähtäväksi
Mannerheim-museon nimellä
ja siirtyi pari vuotta myöhem-
min Mannerheim-säätiön
omistukseen.

Gustaf Mannerheimin aset-
tuessa Kaivopuiston kotiinsa
hänen avioliittonsa Anastasia
Arapovan kanssa oli purkau-
tunut. Hänen tyttärensä Ands-
tasia (Stasie) ja Sophia (Sop-
fty) oleskelivat isänsä luona
vain ajoittain. Uusi koti oli
näinollen yksinäisen herras-
miehen koti. joka heijasti
asukkaan omia makutottu-
muksia ja mieltymyksiä.
Mannerheim ottikin osaa var-
sinaiseen suunnitteluun ja ta-
lon sisätilojen ratkaisu on epä-
tavallisen vksilöll inen.

Rakennuksen pohjoispäässä
on pitkä, kapeahko ruokasali.
itäsivulla merta vasten niin-
ikään pitkä ja kapeahko salon-
ki, eteläpäässä samaa perus-
muotoa oleva työhuone ja län-
tisellä sivulla. katua vasten.
alahalli ja eteinen. Näiden ti-
lojen ympäröimänä on keskel-
lä läpi talon pvstlsuunnassa
käyvä kolmikerroksinen ta-
lous- ja huoltotila. jossa oli ta-
lon asukkaiden tarpeita ja toi-
mintoja varten tarkoitenuja
huoltovä1'liä: hissit. portaat ja

taloustilat. Palveluskunta
saattoi näin liikkua näk1 mät-
tömänä läpi talon ja sopivan
oven kautta ilmestyä oikealla
hetkellä «rikeaan paikkaan.

rsÄxrÄ rrsE
SUUNNITTELI
VÄRI- JA MATERIAALI-
SUUNNITELMAT ovat tiet-
tävästi Mannerheimin omia.
Myöskin kiinteät kaappira-
kennelmat sekä länmityslait-
teiden suojat koristeluineen
ovat Mannerhe imin suunnitte-
lemia ja johtavat ajatukset kii-
nalaistyyliin ja talon isännän
mahdollisesti Aasianmatkal-
taan ( 1906-1908) mukanaan
tuomiin vaikutuksiin.

Mannerheimin oli tapana
seisoa alahallissa vastaanotta-
massa vieraansa, jotka palve-
luskunta ohjasi sisälle eteises-
rä.

Sisustukseltaan alahalli on
ehkä talon monumentaalisim-
pia osia. Tähän Mannerheim

oli sijoittanut ne esineet, jotka
muistuttivat hänen suomalai-
sen sotilas- ja valtiomiesuran-
sa merkittävimmistä vaiheis-
ta.

Ikkunan molemrnin puolin
sijoitetut matalat kaapit sisäl-
tä\'ät l? suurta sidosta Suo-
men kansalaisten nimikirjoi-
tuksia vuodelta 1919. niinsa-
notun kansalaisadressin. jo-
hon liittl,vä rahalahja loi pe-
rustan Mannerheimin lasten-
suojeluliiton toiminnalle.

ARVOKKAIM.
MAT ESINEET
TOISELLA SEINUSTALLA
on lippuja pystyasennossa.
Valkoisen lipun, jonka toisel-

Ia puolella on Mannerheimin
monogramnri ja toisella kah-
deksan maakunnan vaakunat,
Iahjoittivat Helsingin naiset
Mannerheimin ratsastaessa
pääkaupunkiin toukokuun 16.
päivänä I918. Sen vieressä
ovat edelleen lottien. ylipääl-
likön ja jääkärien Iiput sekä
aikanaan Suomen lipuksi eh-
dolla ollut leijonalippu.

Lippurivistön edessä seiso-
vassa lasivitriinissä ovat Man-
nerheimin kaksi marsalkan-
såu.lvaa. Niistä r'arhaisempi on
kooltaan pienempi, sinisamet-
tinen ja koristeltu norsunluulla
ja kullalla. Se annettiin hänel-
le tavallaan etukäteen jo vuon-
na 1928. jolloin Mannerhei-
millä ei vielä ollut marsalkan
arvoa. Suunnittelija oli kap-

teeni E. I. Haapakoski.
Virallinen sauva vuodelta

I933 on kookkaampi, lähes
puolen metrin mittainen,
ebenholzista, norsunluusta ja
kullasta valmistettu. Suunnit-
telija on kapteeni A. Karimo.

Onttoudestaaan huolimatta
virallinen marsalkansauva on
varsin painava ja siksi Man-
nerheim käyttikin usein ke-
vyempää samettisauvaansa,
mm. presidentin virkaanastu-
jaistilais uudessa
t9M.

vuonna

Sauvojen välissä on silloi-
sen tohtori Carolus Lindber-
gin suunnittelema ja Suomen
upseerikunnan vuonna 19l9

lahjoittama kunniamiekka.
Miekan teräs on Fiskarsilta ja
taidetaonnan on tehnyt taide-
takomo Taito Oy.

LAHJOJA
ALAHALLIIN on kertynyt
Suomen ja muiden maiden
kansalaisilta saatuja lahjoja.
Esineiden suunnittelu ja sym-
boliikka liittyy yleensä lähei-
sesti Mannerheimin asemaan
tahi tehtävään ja heraldinen
panos on usein merkittävä.

Ymmärtää hyvin, että Man-
nerheim valitsi alahallin vas-
taanottopaikaksi: arvovaltai-
suus ja edustavuus on huo-
neen tuntuvimpia vaikutel-
mia.

Salin eräällä seinällä on

Alahalli. jossa vieraat otettiin vastaan

Työhuone
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\rastapain()ksi kuitenkin pieni
ol jenkapprileisra tehty I iikutta-
va taulu. Kuva esittää Suomen
le ijonaa yhdeksine ruusuineen
ja se on venäläisten sotavan-
kien lahja kiitokseksi marsal-
kan panoksesta heidän hyväk-
seen sotiemme aikana.

Asunnon muut huoneel ku-
vastavat isäntänsä elintapoja
ja harrastuksia.

Koulutukseltaanhan Man-
nerheim oli ratsuväen upseeri.
Hevosaihe loistuu sekä ruoka-
salin että muiden huoneiden
tauluista. Taistelevia ratsu-
väenosasto ja esittäviä maa-
lauksia on ruokasalin ja työ-
huoneen ovien yläpuolella.
Mannerheimin viimeisten
vuosikymmenien hevoset An-
derman ja Kate on ikuistettu
sekä veistoksina että jälkim-
mäisen osalta myöskin öljy-
maalauksena.

METSÄSTYS.
MUISTOJA
VARSINKIN ETEISESSÄ
JA ALAHALLISSA huomio
kiintyy Mannerheimin met-
sästysharrastukseen: seiniä
kiertävät katonrajassa talon
isännän kaatamien gemssien
ja kuusipeurojen sarvet. Nii-
den kiinnityslaatoissa näkyy
vuosilukuja ja paikannimiä:
Eisenerz. Felberthal. Klein
Arl , Cavendel Alpen jne. 

-jokseenkin vuosittain läpi
1920- ja 1930-lukujen.

Mannerheimin metsäsrys-
retket suuntautuivat kaukai-
sempiinkin seutuihin: Intiaan
ja Nepaliin. Salongin lattialle
on päässyt kaksi Nepalissa
vuonna 1937 kaadettua tiike-
riä joista suuremman talja yl-
tää 2,74 metrin pituuteen. Se
oli tiettävästi paikallisen väes-
tön keskuudessa pahaa mai-
netta saavuttanut ihmissyöjä-
tiikeri.

YKSITYIS-
BLÄtvtÄÄ
ON joskus väitetty, että salon-
ki on vähiten persoonallinen
talon kaikista huoneista.

Huonekalusto on suurelta
osalta peräisin Mannerheimin
Varsovan-kodista. ehkä jo
Pietaristakin: 1800-luvun tyy-
lisiä nojatuoleja ja sohvia kah-
deksi istumaryhmäksi ryhmit-
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Kenttäupseerin askeettinen makuuhuone

Kahta marsalkansauvaa käy4ettiin
juhlatilaisuuksissa vuoron perään

ryneinä. Seinät ovat valkoiset
ia tältä taustalta nousevat voi-
makkaasti esiin karmosiinin-
punaiset ikkunanverhot ja ka-
luston kankaat.

Muotokuvien kehyksistä tä-
hystävät Mannerheimin esi-
isistä häntä lähimmät: isoisän
isä kreivi Carl Erik. isoisä
Carl Gustaf ja is'Å Carl Robert
sekä mieslinjalla vielä veli Jo-
åan. veljesten langon Louis
Sparren maalaamana.

Naisl injan muotokuvagalle-
riaa edustavat isoisän äiti

Chevalier-kaartin päivällisen

Vendla Sofia von Willebrand
ja äidin 'Åiti Charlotte von Ju-
/in. os. Jögerskiöld.

Salongin pöydillä näkyy
valokuvia muista perhepiirin
jäsenistä. Huomio kiintyy
myi)skin valokuva-asetelmaan
salongin eteläpäässä.

Eräällä pöydiillä on men-
neen ajan tapaan omistuskir-
joituksilla varustettuja keisa-
rillisten. kuninkaallisten ja
valtion päämiesten valokuvia.
Kokoelma kertoo merkittävis-
tä ystävistä.

ruokalista 15. 1.1897

On siis vaikea yhtyä väit-
teeseen salongin persoonatto-
muudesta.

TYÖ- JA MAKUU.
HUONEET
TYÖHUONEEN ilmapiiri on
y'ksilöllisen komea. mutta sa-
malla kodikkaan liimpöinen:
kullanruskeat seinät, mustaa
tammea olevat puupinnat,
musta takka ja tummat huone-
kalut. Keski-ikkunan vieressä
on suuri kirjoituslipasto, luul-



tavasti ranskalaista 1700-lu-
vun työtä. Syvät nojatuolit ja
sohvat täydentävät huoneen
sisustusta.

Tässä huoneessa tutustu-
taan talon isäntään paljon lu-
keneena amatööritiedemiehe-
nä ja kirjallisuuden ystävänä.
Itämaita koskeva esineistö ja
kirjallisuus ovat korkealuok-
kaisuudessaan ja harvinaisuu-
dessaan kiinnittäneet monen
ulkomaalaisenkin tutkijan
huomiota.

Kaikkein mieleenpainuvin
huone lienee kuitenkin Man-
nerheimin vaatimaton makuu-
huone, joka askeettisuutensa
takia on tullut kuuluisaksi: yk-
s inkertainen kenttävuode, tuo-
li ja pöytä sekä kaappi muo-
dostavat huoneen koko sisus-
tuksen. 1900-luvun alkupuo-
liskon makusuunnalle näin si-
sustettu huone oli todella
poikkeuksellinen !

12 SUURRISTIÄ
MANNERHEIM-MUSEO on
ensi kädessä henkilöhistorial-
linen museokoti. Talon en-
simmäinen kerros on pyritty
säilyttämään sellaisena kuin
se oli Mannerheimin elinaika-
na. Toinen kerros on paria
huonetta lukuunottamatta
muutettu museokäyttöön siten
että yhdessä huoneessa on ko-
koelma Mannerheimin käyttä-
miä virka- 1'm. pukuja ja toi-
sessa merkittävä kunniamerk-
kikokoelma.

Viimeksimainittu kokoelma
on Suomen olosuhteisiin näh-
den ainutlaatuinen: suoma-
laisten kunnia- ja muistomerk-
kien ohella viitisenkymmentä
ulkomaalaista merkkiä. jou-
kossa l2 suurristiäl

Vaikka talo ensisijaisesti on
henkilöhistoriallinen museo,
siihen sisältyv myöskin paljon
muuta aineistoa. Kodissa nä-
kee jopa suppean läpileik-
kauksen Suomen taiteesta. tai-
deteollisuudesta ja kansankä-
sitl'östä - lahjaesineitä, jotka
ovat tulleet etupäässä Manner-
heimin merkkipäivien yhtey-
dessä. Museon johdon pyrki-
mvksenä on ollut myös säilyt-
tää menneen ajan säätyläiskoti
iälkipolville ja välittää tietoa
kadonneesta maailmasla ny-
kyajan ihmisille. n

Persoonallisuuksia
KRITIIKIN
SUOLAA
Kenraaliluutnantti
Paul Martin Wetzer
(1868-1954) toimi
vuosina l92l-25 Yii-
purissa 2.Divisioonan
komentajana. Entiset
alaiset muistavat ken-
raalin ennen muuta hä-
nen ytimekkäistä lau-
sahduksistaan, joiden
nasevuutta lisäsi se kiel-
tämätön tosiasia, että
kenraali ei aivan täy-
dellisesti hallinnut suo-
menkieltä eikä näin-
muodoin voinut sievis-
tellä puheenvuorojaan.

Sotaharjoitukset
päättyivät siihenkin ai-
kaan kritiikkitilaisuu-
teen. Läsnäolijat odot-
tivat aina erityisellä
kiinnostu ksella kenraa-
lin puheenvuoroa, jo-
hon arvostelun ydin oli
mestarillisesti tiivistet-
ty.

Olipa kerran kritiik-
kivaiheessa harjoitus,

jossa sinisiä oli komen-
tanut jääkärieversti
A. E. Heinrichs. Wet-
zer nousee pönttöön ja
toteaa:

- Kun minä eilen il-
lalla kävin sinisten esi-
kunnassa, eversti Hein-
richs sanoo minulle: ti-
lanne on toivottoma.

Hyvät herrat! Ei so-
dassa koskaan tilanne
ole toivottoma - ei ai-
nakaan jos vihollinen
on eversti B.

{. :1. *

Vähän myöhemmin
suoritetuilla "manööve-
reillät' komensi kaakos-
ta luoteeseen hyökkää-
viä keltaisia Karjalan
Kaartin Rykmentin ko-
mentajan viransijaise-
na toimiva jääkärima-
juri Alonzo Sundman.
Hyökkääjä eteni aluksi
Teri joen-Uudenkir-
kon-Viipurin päätien
suunnassa, mutta kun
"vihollinen" teki sit-

keää vastarintaa, päätti
Sundman suorittaa hie-
non taktillisen manöö-
verin siirtämällä paino-
pisteen noin viidentois-
ta kilometrin päässä
olevan rautatien suun-
nassa kulkeville tieuril-
le. Pahaksi onneksi kui-
tenkin keväinen kelirik-
ko häiritsi pahasti muu-
tenkin hitaiksi valitet-
tujen suomalaisten
joukkojen liikkeitä ja
operaatioon kului aikaa
parisen vuorokautta.
Silloin sen tietenkin
huomasi jo "vihollinen-
kin" ja koko puuha me-
ni jotakuinkin huk-
kaan.

Kritiikissä komenta-
jat puolustelivat ratkai-
sujaan ja Sundman ko-
rosti moneen kertaan
pyrkimystään yllättää
vihollinen. Sitten pu-
huivat erotuomarit. Lo-
puksi nousi jälleen itse
ukko Wetzer pönttöön
ja harjoituksen väsyttä-
mänä hienokseltaan
torkkunut upseerikun-
ta virkistyi kuuntele-
maan. Näin Ukko sane-
ti:

Sundman sanoo
yllyttää - yllyttää vi-
hollinen. Miten joku
voi yllyttää, kun yllyt-
tää kaks vuorokautta?!

Sanoi ja käveli ulos.
Kotimatkalla Ukko

kuitenkin vielä var-
muuden Yuoksi tiedus-
teli esikuntapäälliköl-
tään:

- Mitä sinä luule -sanfi)ko minä sen sel-
västi?

Esikuntapäällikön ei
ollut vaikea todistaa
puheenvuoron olleen
varsin selvän.

Lauri Harvila, Helsinki

Kenraali Wetzer jakoi talvisodan qikana kunniamerkkejä haavoittuneille,
adiutanttina Olavi Paavolainen
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Kirjoittaja,
tunnettu
pappismies, johti
talvisodassa
ansiokkaasti
rajaseudun
miehistä
muodostettua
komppaniaa

suomalaisten vastahyökkäys Ägläjärven-Aittojoen alueelle talvisodassa

Pajarin joukoissa
ToIvajärven-
AgIäjärven-
Aittojren
taisteluissa. Sota
erämaissa oli
kovaa ja
armotonta.
Menetykset niin
omalla kuin
vihollisenkin
puolella painoivat
kuitenkin
vastuuntuntoisen
päiillikön mieltä.

LAURI LEIKKONEN

kääntänyt sen jo laulamaan
kohti entisiä omisrajiaan, kun
luoti kaatoi rohkean miehen
siihen kiviaidan vierelle.

Minut tavoitti yllänävä kol-
men päivän komennus kesken
Aittojoen rintaman pohjoisella
Iohkolla riehuvien vaikeitten
taisteluitten. Sinne jäi jo puo-

Lepoon
Lu laloelle
KATETTU KUORMA-AU-
TO pörisee halki salon kohti
itää. Lastina on lavan täysi
hiljaisia miehiä.

Ajo kohti länrtä 
- lomaa,

omaisia - kirvoittaa kielet,
mutta matkalla itään Tolvajär-
vi, Ristisalmi, Ignoinaho, Jyl-
mäkänlahti ja Ägläjärvi ovat
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kuin virstantolppina muistut-
tamassa monen aseveikon
matkanpäästä.

Pysähdymme hetkeksi.
Korva sieppaa katkelman Ait-
tojoen suunnalta kantautuvaa
jytyä ja se ottaa ajatuksemme
komentoonsa.

HAUTAJAISISSA
Vierelläni istuu alikersantti 1/-
mari lanatuinen Suistamon
Alatusta. Hän oli ollut saatta-
massa alikersanttiveljeään
Huugoa. Tämä oli miehineen
vallannut venäläisiltä koneki-
väärin Ristisalmen metsänvar-
tijatalon Iänsirinteessä ja
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t sot-uråira,
'vasemmalta

taistelulähetti
Kivimäki,
kersantti Jukka
Toivonen la
kirioitta,a,
luutnantti-
pastori (nykyisin
majuri-rovasti)
Lauri Leikkonen

Niilo lhalmo
soitteli paitsi
automaattikivää-
riä mytb
huuliharppuav

liin huvennut 2.lBr P 9 toisten
johtoon. Pataljoona halusi
kauttani olla edustettuna Tol-
vajärven voiton suistamolais-
lunnaitten, kahdenkymmenen
kaatuneen hautajaisissa.

Menomatkalla oli parturi
Sortavalassa siivonnut minua
hautajaiskuntoon ja erään en-
nätyksen löin nokisella tukal-
lani. mikäli parturin puheisiin
oli uskomista. "On meillä li-
kaisiakin asiakkaita ollur,
mutta näin likaista ei vielä
kertaakaan. " Puolustuksekse-
ni vain se, että Länsi-Viita-
vaaran kaivo oli vihollistykis-
tön eniten vihaamaa tienoota
ja joku maksoi vesipakillisesta
viisikin markkaa.

Näitä muistellen ohitamme
jo Pohjasvaaran Rauhalan ta-
lon. Rakennusten nurkat ovat
mikä minnekin päin nyykähtä-
neinä, kun venäläiset lennätti-
vät ennen lähtöään taivaan

tuuliin siinä vierellä olleen
suuren ammusvarastonsa.

ANSAITTU LEPO
Huoltoportaassa saamme
kuulla uutisia. Edellisenä
yönä on Er P 9 siirretty lepoon
Luglajoen länsipuolelle ia
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siellä uutta puolustuslinjaa ra-
kentanut sisarpataljoonamme
suojärveläisten Kymppi on ot-
tanut rintamavastuun Viita-
vaarassa. Eteen siirtyneet ovat
jättäneet meille suojaisen not-
kon rinteeseen pystytetyt telt-
tansa. Omat telttaresumme
ovat Viitavaarassa heidän ha-
tarana suojanaan.

Nukkuvasta komppaniasta
havahtuu joku kertomaan, mi-
ten Viitavaaran hankala tilan-
ne - linjojen välissä paikoin
vain kapea Vegarusjoki - on
vielä viime tingassa langetta-
nut veronsa komppaniamme
maksettavaksi. Alikersantti
Primietta ja sotamies Repo
ovat kaatuneet. Jotakin on tul-
lut tilallekin, kymmenkunta
reipasta asevelvollista.

Erityisesti iloitsen luutnatti
Blomqvistin paluusta. Hän on
ollut viitisen viikkoa sotasai-
raalassa keuhkokuumepotilaa-
na ja minä tuon ajan komppa-
nian ainoana upseerina. Ystä-
vyytemme on jo rauhan päivi-
nä rakennettu.

Nyt näen nuoren hammas-
lääkärin kasvoilla huolen mer-
kit. Sairaalasta suoraan rinta-
malle, vaikka kotona on pieni
Kari, jota isä ei vielä koskaan
ole saanut nähdä.

Huolta on muutakin. Viita-
vaarassa on majuri Toppola
suojärveläisineen tiukalla ja
vastikään on tullut käsky Lug-
lajokivarren asemien koemie-
hityksestä.

Lähden muassani puoli
komppaniaa unenhorteesta he-
rätettyjä miehiä tutustumaan
parin-kolmensadan metrin
päässä oleviin asemiin. Toiset
nukkukoot.

LEVOSTA EI
TIETOAKAAN
Tuskin olemme päässeet Lug-
lajokivarteen, kun takaa telt-
tojen suunnalta alkaa kuulua
taistelun meteli, ylinnä
useamman verkastahtisen ve-
näläisen konekiväärin rätinä.
Meidät tavoittaa hengästynyt
lähetti viesteineen:

- Kiireellä apuun! Teltoil-
la tapellaan.

Aikanaan selviää sitten vä-
hin erin, mitä tuolla telttojen
suunnalla parhaillaan tapah-
tuu.
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Vahva venäläisosasto on jo
edellisenä yönä kiertänyt poh-
joisesta sille mäelle, jonka
rinteeseen komppaniamme on
majoittunut lepoon ! Komento-
ryhmästä lähetetty kolmen
miehen varmistuspartio on
rauhassa hiihdellyt mäen itä-
puolitse kohti pohjoista osaa-
matta vierastaä aivan majoi-
tusalueemme lähellä näke-
määnsä vahvasti liikennöityä
polkua. Onneksi sotamies
Markolf sattumoisin osuu yk-

{,tl'*[i:''"'"t Tolvajärven
harlulla

Taistelun
jäkiä
Ägtläiärvellä
20.12.39v
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sinäistä paikkaa etsiessään lä-
helle venäläisiä ja juoksee
housujaan kannatellen teke-
mään hälytystä.

Teltta, jonka miehet äsken
lähtivät matkaani, on lähinnä
venäläisiä vetäen puoleensa
heidän tulensa. Joku hyökkää-
jistä on viiltänyt halki tyhjän
teltan nähdäkseen tulituksen
tulokset ja varmaan kokenut
pettymyksen.

Alempana rinteessä oleva
kersantti Blinnikan telttakin

saa omat luotisuihkunsa, mut-
ta kun miehet kaikki ovat ma-
kuulla, pääsevät he eheinä
ryömimään tulikatoksensa
alitse ryhtyen heti häätämään
pois silmille tunkevaa vihol-
lista.

SEKAMELSKA
Ehtiessäni teltoille on siellä
täysi sekamelska. Eräs hevo-
nen seisoo jalat levällään puu-
hun kytkettynä ja kylki verta
valuen. Elias Allinen, komp-
panian kirjuri, hyppää reessä
olevalle toimistoarkulle, antaa
ohjanperää hevoselle ja pää-
see onnellisesti suojaavan
kumpareen taa kk-suihkun
tehdessä silppua arkun sisäl-
löstä.

Juostessani kohti komento-
koloamme luutnantti Blom-
qvist huutaa minua pysähty-
mään, sillä ylhäältä rinteeltä
polulle suunnattu kk-suihku
on juuri äsken pyyhkäissyt nu-
rin lääkintämies Stepan Blin-
nikan, joukkueenjohtajani
veljen. Pääsen kuitenkin eheä-
nä vaihtamaan jonkun sanan
Blomqvistin kanssa ja kiireh-
din sitten ylös rinnettä hyök-
käävän komppanian mukaan.

Huuto ja pauke täyttää il-
man.

Tuntuu kuin miehillä olisi
talviunestaan herätetyn kar-
hun raivo. Ylinnä olen kuule-
vinani reipasotteisen Feodor
Karppisen poikamaisen ää-
nen.

Paiskaudun maahan, sillä
etuvasemmalta tuleva kk-
suihku tupruttaa eteeni lu-
meen yhä syvenevää vakoa.

Tuossa vaon toisella
puolella - makaa joku liikku-
mattomana kasvoillaan.

Sehän on Karppinen.
Juuri äsken tuntui kuin hä-

nen huutonsa olisi katkennut
kesken. Suistamon pieni salo-
kylä Hutjakka antoi näin jäl-
leen yhden talvisotaan lähte-
neistä - ainoankaan heistä
palaamatta takaisin.

Vaihtavat kai tuolla etuva-
semmalla vyötä, koska kone-
kivääri vaikenee ja pääsen
eteenpäin. Oikealta kiertäen
olisi tie vihollisen sivustaan
ehkä avoin, mutta lunta on tal-
laamattomassa maastossa ettei
jalat tahdo riittää ja sukset
ovat ties missä.



Hyö«ÄYS ETENEE
Vaivalloisesti rämpien pon-
nistelee harvahko ketjumme
ylös rinnettä. Pian on edes-
sämme pieni puuton tasanne
ja sen keskellä miehittämätön
venäläisten hylkäämä koneki-
vääri. Tuo on ainakin poissa
pelistä !

Mutta venäläiset hallitsevat
tulellaan aukeaa, ettei sinne
ole menemistä.

Tulitus loppuu kohdailam-
me pian kokonaan, mutta
meistä vasemmalla jatkuu her-
keämätön meteli. Sieltä on
useamman kerran kantautunut
taistelua alakuloisesti sävvttä-
vä huuto:

- Lääkintämiehiä...
Ilta hämärtyy ja jätän paik-

kani ketjussa. Tällä kohden on
vihollinen työnnetty pois ma-
joitusalueen tuntumasta.

Tuolla vasemmalla lienee
tapahtunut jotakin kohtalokas-
ta, kun vastahyökkäyksemme
on siellä tyrehtynyt miltei ma-
joitusalueemme laitaan.

HINTA ON KOVA
Pieneltä kumpareelta, miltei
komentokolomme nurkalta,
tapaan sotamies Riskun, äs-
keisiä täydennysmiehiä, nuo-
ret kasvot tuskan ilmeeseen
jähmettyneinä.

Lähimmät venäläiset ovat
siinä aivan muutaman metrin
päässä. Joku kertoo:

- Blomqvist on haavoittu-
nut.

- Selviääkö hän?

- Ei varmaan. Niin oli ko-
vat tuskat. ettei ahkiossa tah-
tonut kestää.

Hänen veljensä, kolmannen
komppanian päällikkö luut-
nantti Rolf Blomqvist on haet-
tu viemään haavoittunutta
JSp:lle.

Talvisodan viimeisillä tun-
neilla oli tämä nuori tuomari
ja Karjalaisen osakunnan ku-
raattori kulkeva sotataipaleen-
sa samanlaiseen tuskaiseen
päätökseen...

Kuulen lisää taistelun ää-
nien vähitellen vaietessa.

A]ikersantti Ilmari Janatui-
nen on juuri äsken viety toi-
vottomasti haavoittuneena
taaksepäin. Eräs pikakivääri
on taistelun loppuvaiheessa
ehtinyt jo neljännen miehen
käsiin.

Venäläisiltä on jäänyt pari
konekivääriä aivan telttojem-
me läheisyyteen ja he ovat yhä
uudelleen yrittäneet saada ne
pois. Toisen vierellä on luut-
nantti Blomqvist saanut aivan
läheltä jonkun juurakon suo-
jasta ammutun luotinsa. Toi-
sen konekiväärin luona on
kersantti Heikki Blinnikka
käynyt sitkeän taistelunsa.

Pienen kumpareen takaa
kuului käskevää ääntä. Mies
ilmestyi näkyviin ryömien
kohti ei kenenkään maalla ole-
vaa konekivääriä. Kun Blinni-
kan laukaus pysähdytti kone-
kiväärin noutajan. vilahti jon-
kun pää hetkeksi kumpareen
takaa. Jälleen uusi äänekäs
käsky. uusi ryömijä ja uusi
laukaus Blinnikan kivääristä.
Kun tämä on toistunut useita
kertoja, lopettaa Blinnikka ti-

pänä ja venäläiset kuitenkin
täällä aivan nurkkanaapurei-
na.

UUSI ANKARA
pÄrvÄ
Aamuvarhainen herättää mi-
nut uuden päivän vaativaan
tehtävään: päivän valjetessa
hyökkää joukkue kolmannesta
komppaniasta v anrikki Kettu-
sen johtamana oikealta kier-
täen vihollisen sivustaan ja
sitten on meidän vuoromme
jatkaa siitä, mihin eilen jäim-
me.

Kettusen johtamat Soanlah-
den miehet aloittavat metelin-
sä ja me etenemme varovasti
kohti tiheän metsän peittämää
viholl ismaastoa.

Laukaustakaan ei kohdal-
lamme ole vielä ammuttu. kun

misasentoon lysähtäneitä ve-
näläisiä sekä takana kuollees-
sa kulmassa venäläinen yli-
luutnantti luodin reikä keskel-
lä kypärää.

Pysähdymme odottamaan,
että Kettusen miehet pääsisi-
vät eteenpäin.

Takaa tulee kuitenkin il-
moitus hyökkäyksen tyrehty-
misestä. Vastus on liian kova.
Joku on jo kaatunutkin.

Sitten on kai meidän vuo-
romme yrittää.

Juuri tätä miettiessäni kuu-
len ketjusta jostakin oikealta
soittoa. Se herättää uteliaisuu-
teni. Kiirehdin katsomaan,
mistä tämä musiikkihetki juuri
hyökkäyksen edellä.

Sotamies Niilo lhalmo ma-
kaa selällään montussa. Häm
on löytänyt lähelle kaatuneen
venäläisen repusta huulihar-
pun ja musiikkimies kun on,
lurittelee siinä iloista säveltä
ihan nuotilleen. Mikäpäs sii-
nä. soittakoon, mutta toinen
saman montun vieras koette-
lee parhaillaan päähänsä venä-
läistä kypärää.

Pois kypärä päästä!
ärähdän harmistuneena.

Koholla olevasta venäläis-
kypärästä on vain silmänrä-
päys tuhoisaan laukaukseen.

Palatessani takaisin komen-
toryhmän luo näen jälleen jon-
kun seisomassa selin viholli-
seen päässään venäläinen rau-
tahattu ja ase koholla. Olen
toistaa äskeisen ärähdykseni,
kun näen lähettini Kyyrösen
kohottuvan kivensä takaa ja
laukaisevan aseensa kohti Iu-
mipuvutonta miestä. Surkea
"tavaritsch"-huuto vaimenee
korahdukseksi. Viholl issotilas
on huomaamattamme tunkeu-
tunut läpi tiheikön aivan ket-
juumme asti.

HYöKKÄYS
ONNISTUU
Jos noita jälkiä pitkin on salaa
tultu tänne asti, lienee mah-
dollista niitä seuraten myös
päästä salaa vastapuolen ase-
miin.

Päätän yrittää.
Askel askelelta eteenpäin

silmät, korvat valirpaina ja ki-
vääri valmiina. Muutama
kymmenen metriä tiheikköä
eikä ainoatakaan venäläistä

." "';"\"n§ I:.

I .*t:t.,,;,.t,:.,.
"r;1".Y:;i:

)i.rr'1 ':

i 1 iia.,r

Tykistötuli on katkonut Aittojoen ikihonkia

lanteen osumalla konekiväärin koemme ensimmäisen mene-
takaisinottoa johtavaan venä- tyksemme. Aamupimeässä
läiseen, arvatenkin upseeriin. vartiopaikalleen mennyt sota-

Kersantti kertoilee näitä, mies Sisso on päivän valjettua
kun taistelun tauottua jätän le- joutunut tarkka-ampujan jy-
povarmistuksemme järjestä- välle. Nenän päähän jäätynyt
misen kersanttien Blinnikan ja veritippa kertoo kuoleman
Kaukolahden huoleksi. Mi- käyneen jo jonkin aikaa sitten.
nun on päästävä havuille nuk- Kersantti Blinnikan illalla
kuakseni pois murheeni ja uu- kertoma näkyy olevan piirrol-
pumukseni. Eihän tilanne voi leen totta. Hangella kohti telt-
jatkua näin: rintama on jossa- ta-aluettamme sojottava kone-
kin kolmisen kilometriä idem- kiväri, sen takana jono ryömi-
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missään. Äsken kaatunut oli
kenties ainoa tiimän kohdan
varmistaja.

Tiheikön toisella puolella
näen maastoa hallitsevan
mäen ylätasanteen reunan,
mutta en vieläkäiin yhtään vi-
hollista. Vain muutama puu ja
taustalta kohoava nuotion sa-
vu rikkovat rinteen silhuetin.

Nyt kiireesti takaisin! Saan
mukaani lähimmät mieheni ja
hetken perästä olemme kur-
kistelemassa, mitä naapureik-
si rulleille kuuluu. Siellä on
useita havumajoja sekä muu-
tama mies liikkeellä majojen
vaiheilla.

Tulenavauksemme on hä-
täinen ja nåiköjään tulokseton.
Jostakin havumajasta saamme
heti vastaukseksi pikakivääri-
suihkun. Kersanfti Blinnikka
sekä sotamies Ihalmo ovat oi-
kealla puolellani hiukan ylem-
pänä ja he näkevät, mistä ha-
vumajasta me saamme nuo tu-
liset terveiset.

Unohdun seuraamaan,
kuinka Blinnikan käy. Ase-
maarisa joka laukauksen jäl-
keen hiukan vaihtaen hän ko-
hottuu yhä uudelleen ampu-
maan heittolaukauksensa ehkä
huomaten, ehkä huomaamat-
ta, kuinka liiheltä hänen pää-
tään luotisuihku pirstoo petä-
jän kuvetta.

Lopulta pikakivääri vaike-
nee ja pääsemme rohkeammin
kohottautumaan majoitus-
alueen tarkasteluun.

Kettusen hyökkäys on sit-
tenkin ollut tuloksellinen.
Miltei kaikki venäläistukikoh-
dan puolustajat ovat hakeutu-
neet mäen kaakkoiskulmalle
ja vetäytyvät tulemme säikyt-
täminä kohti pohjoista. Pau-
kuttelemme kivenheiton pääs-
sä juoksevia vihollisia, jotka
vain vilahduksittain ovat nä-
kyvissä. Syöksymme lopulta
lähemmäs poikki majoitus-
alueen, mutta rysän perä on
silloin jo tyhjä. Liihimmästä
havumajasta löydämme kaatu-
neen venäläisen, mutta pika-
kiväärin on läpi havumajan ta-
kaseinän paennut vienyt men-
nessään.

Tapaair pataljoonamme ad-
jutantin luutnantti Linnakal-
lion, joka tuo käskyn:

- Takaa-ajoon on ryhdyt-
tävä viipymättä.
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Käskyä ei minun tarvitse
antaa eteenpäin, sillä miehet
ovat jo oma-aloitteisesti ryh-
tyneet maksamaan eilisen vel-
koja. Menetimmehän eilen,
tammikuun 22. päivänä kaatu-
neina 13 miestä ja haavoittu-
neina 3 - läheltä käydyn tuli-
taistelun ruhoisaa jälkeä.

YKSITYISSOTAA
Äkkiä pysähtyy riehakas ta-
kaa-ajo. Saamme edessä ole-
valta mäeltä vastaamme
useamman konekiväärin tu-
len.

Jos tähän pysiihdymme, on
vastapuolella pian asemat val-
miina ja vihollisesta pysyvä
häiriö lepoomme, ajattelen.
En antaisi enää ainoatakaan
miestäni alttiiksi vaaralle,
mutta jotakin on keksittävä ta-
kaa-ajon jatkamiseksi.

Näitä miettiessäni kuuluu
vihollisen suunnalta jostakin
kauempaa lyhyt konetuliaseen
pärähdys. Samaan aikaan aI-
kaa mäeltä meihin kohdisru-
nut ammunta harveta loppuen
kohta kokonaan.

Lähdemme taas liikkeelle.
Mäeltä ei löydy enää ainoata-
kaan venäläistä. Seuraamme
vetäytyvien pakopolkua ja
mäen takaa jyrkän myötärin-
teen alta löydiimme heitä sit-
ten pitkän jonon 

- kaikki vai-
najina.

Ensimmäisten venäläisten
viivytysaseman laukausten lä-
jähtäessä oli iloinen soitto-
niekka, sotamies Ihalmo aloit-
tanut oman sotansa. Hän oli
kiertänyt mäen taakse venä-
läisten vetäytymistien varteen
ja lähietäisyydeltä pensaan
varjosta tehnyt selvän yksitel-
len vetäytyneitten neljän ko-
nekiväärin miehistä. Siinä
ovat mäen alla miehet ja suk-
siin kiinnitetyt konekiväärit
yhdessä sekamelskassa. En-
simmäisestä konekivääristä
ovat suksien kärjet katken-
neet. Tästä aiheutunut viivy-
tys mahtoi osaltaan antaa lhal-
molle aikaa ehtiä pensaaseen-
sa.

Jätämme rohkean urakkan-
sa suorittaneen soturin istu-
maan polun varteen. Tuuhea
vaalea tukka turkislakin alta
pursuten ja kasvoilla poika-
mainen hymy hän katselee ohi
kiittelijöittensä pitkin auto-

maattikivätuin niittämää ve-
ristä luokoa.

Takaa-ajo jatkuu vielä
meille onnellisesti ehkä kilo-
metrin verran, mutta kun ker-
santti Kaukolahti saa kuin va-
roitukseksi luodin läpi lah-
keensa ja joku toinen naarmun
pintaansa, alkavat innokkaim-
matkin saada tarpeekseen. On
aika palata.

KOMENTAJA
EPÄILEE
Kun teen ilmoituksen patal-
joonamme komentajalle kap-
teeni Tuomas Hyttiselle, että
kaikkiaan kahdeksan koneki-
vääriä on vaihtanut omistajaa
sekä satakunta vihollista on
kaatuneina pitkin metsiä, ei
hän oikein ota uskoakseen il-
moitustani.

Se saa kuitenkin muutamaa
päivää myöhemmin yllättävän
vahvistuksen. Eteen työnne-
tyn "Tulpan" vartiopaikalta
lähtee pari uskalikkoa otta-
maan selvää, mistä mahtaa
johtua vastapuolelta kuuluva
äänekäs kuorsaus. He löytävät
pikakiväärin taakse nukahta-
neen humalaisen ja tuovat hä-
net vähin äänin meidän puo-

ja 37 palasi takaisin...
Mutta eipä mennä tapahtu-

mien edelle.
Palattuamme hikisinä ja vä-

syneinä teltoille on luutnantti
Linnakallio jälleen asialla.
Joskus on vaikeata käskeä,
hän sanoo, mutta nyt on käsky
itseltään eversti Pajarilta:

- Lyödyn vihollisosaston
takaa-ajoa on jatkettava yli
Hautalampien aina Vaaksauk-
sen tielle asti. Vahvistettu III/
JR l6 hyökkää parhaillaan
Viitavaarasta päin pohjoista
majuri [.eimun johdolla.

,,KUOLLAAN SITÄ
KUITENKIN..."
Kun on hetkinen hengähdetty
ja syöty, painumme pitkin
päiväistä polkua halki pime-
nevän metsän. Kolmen mie-
hen kärki on aluksi haluton
etenemään, mutta joku roh-
kaisee luontonsa - "kuollaan
sitä kerran kuitenkin" - 

ja
harppoo keulaan.

Ensimmäiset laukaukset
ammutaan kohti tunnustelijoi-
ta samassa maastossa, johon
takaa-ajo päivällä pysähtyi.
Kaikki kolme palaavat eheinä
kertomaan huomionsa.

Blomqvistin veliekset, vasemmalla varatuomari, luutnantti Rolf Fjalar
(haavoittui 13. 3. 40, kuoli 14. 3. 40) la oikealla hammaslääkäri, luutnantti
Tor Bäje (l<aalui 22.1.4O)

Ielle.
Kun luovutan kävelyn vir-

kistämän vangin komentajal-
le, hän aloittaa heti tulkin
avulla kuulustelun. Ensim-
mäinen kysymys koskee venä-
läisten retkeä, jolla he menet-
tivät kahdeksan konekivääriä.
Vanki kertoo naurahtaen ol-
leensa mukana tuossa hyök-
käyksessä.

- Paljonko menetitte mie-
hiä?

- Lähtiessä meitä oli 139

Pidämme kersantti Blinni-
kan kanssa pienen tuumailu-
hetken ja reippaalla kersantilla
on heti tarjolla reseptinsä: Ko-
va huuto päälle, niin vanja ot-
taa hatkanl

Umpihankea tarpoen pie-
neksi huvennut komppania le-
vittäytyy ketjuun ja huikea
huuto kajahtaa. Sitä säestää
muutama oman luonnon teräs-
tämiseksi tarkoitettu umpi-
mähkäinen laukaus.

Vastapuolen tuli vaikenee



pian. Työnnymme vihollisen
jättämään metsikköön ja joku
löytää suuren kirstun täynnä
patruunoita. Millähän lie se-
kin raahattu tänne keskelle
korpea! Annan käskyn kirstun
tyhjentämisestä, jokaiselle
paukkuja mukaan, minkä tas-
kut vetävät!

Taskulampuilla selvitetään,
mitä tossupolkua vihollinen
on lähtenyt vetäytymään. Jo-
ku toteaa:

- Toppahousu on kuin hä-
mähäkki: liikkuipa se missä
vain, aina jää lanka jälkeen.

Puhelintapsi tarjoutuu to-
siaan oivaksi opastajaksi. Ete-
nemistapamme on perin mut-
katon. Joku hölkkää edellä
Iaulattaen automaattiasetta
kainalostaan. Kun lipas on
tyhjä, toinen mies jatkaa. Ko-
va räiske saa viivytystä yrittä-
vät avaamaan tulen useamman
kerran vaarattoman kaukaa.
Oma'upimähkäinen tulituk-
semme katkaisee polulle erään
pakenijan tien.

Venäläisten jäljet johtavat
yli aukean ja niin tulemme
Hautalammin rantaan. Lam-
men takaa häämönää uhkaa-
vana loivasti nouseva vasta-
ranta. Sieltä kantautuu kuulu-

kilometrin verran, mutta huoli
tilanteesta on jo hetken aikaa
painanut mieltäni. Kaakosta
majuri lrimun hyökkäys-
suunnasta ei ole kuulunut mi-
tään taistelun ääniä. Me vain
metelöimme täällä keskellä
suurda saloa.

,'HETI TAKAISIN!''
Käyn parhaillaan kuin painia
itseni kanssa lähteåikö vielä
yrittämään yli. Suksettomina
ei meillä ole mahdollisuutta
kiertämiseen.

Silloin tuo meidät tavoitta-
nut hätääntynyt lähetti viestei-
neen ratkaisun:

- Heti takaisin! I-eimun
h1ökkäys on torjuttu ja majuri
on kaatunut.

Vähin äänin käännymme
paluumatkalle iloisina siitä,
että ahkiomme ovat jääneet
vaille kuormaansa.

Venäläiset eivät jää tuonne
Hautalampi-linjan taa. Parin
päivän kuluttua, kun Viitavaa-
ran maastosta jo on luovuttu,
he ovat jälleen Luglajoen itä-
rannalla. Puhtaat lumipuvut
yllään hyökkääjät yrittävät
eteenpäin, mutta ainoakaan ei
pääse edes jokiuomaan asti.

joen jatkunut vihanpito meille
kuitenkin antaa: katettujen pe-
säkkeitten suoraan kohti vi-
hollista suunnatut ampuma-
aukot keräävät luoteja kuin
suppilo sadevettä. Onneksi
säästymme pahemmilta haa-
voittumisilta.

VIHOLLINENKIN ON
LÄHIMMÄTNBN
Seuraavana aamuna kuulen
jonkun kk-miehen käyneen
Luglajoen itärannalla naapuri-
komppanian lohkolla.

Uteliaisuuteni herää. Häly-
tän muutaman miehen asemiin
siltä varalta, että joudun vai-
keuksiin tuolla nyt aivan elot-
tomalta näynävällä vastaran-
nalla. Harpon yli eheänä säi-
lyneen jokiuoman hangen.

Vastarannalla on Iuotien
piirtoja paljonkin ja ensim-
mäiset lumipukuiset kaatuneet
aivan jokitörmällä. Uskallan
kauemmas, sillä haluan tietää.
mitä eilinen yritys mahtoi vi-
holliselle maksaa.

Än<ia valpastun. Kuulen
jotakin ääntä aivan läheltäni.
Näen lumipukuisen käden hei-
lahduksen. Nopea heittolau-
kaus tuonne käden suuntaan ja
paiskaudun lumeen.

Sieltä ei tullutkaan käsikra-
naattia.

Kun mitään ei hetkeen kuu-
lu, ryömin lähemmäs ja totean
ampuneeni kohti eilen kuop-
paansa jätettyä haavoittunutta.
Käden heilahdus olikin avun-
pyyntö eikä uhka. Tavoitan
nuoren kaunispiirteisen mie-
hen katseen. En löydä siitä
syytöstä, mutta surun olen lu-
kevinani noista tummista sil-
mistä.

Tähän katkesi tieni. Katsc
muuttuu elottomaksi ja lähti-
jän pää retkahtaa alas. Hän ei
enää ole minulle vihollinen
vaan kärsimyskumppani, jota
olisin auttanut, jos olisin hä-
nen osansa tiennyt.

Minulle tulee sanomatto-
man ahdistava olo. Kerään
kantamuksen kaatuneitten ki-
väärejä, palaan omalle puolel-
le jokea ja lähetän toiset kor-
jaamaan eilisen taistelun ase-
satoa.

Se totinen katse tavoittaa
minut vielä vuosikymmenien
takaa... [ ]

Urakka on täysi! Tolvaiärven suunnan miehiä matkalla länteen
rauhanteon iäkeen 16. 3. 40

viimme tiukkasanaista puhet-
ta. Arvatenkin meille parhail-
laan valmistetaan tulista vas-
taanottoa. Kartan mukaan on
tavoitteeseemme vielä matkaa

Missä valkea mätäs vähänkin
liikahtaa, sinne laukaus tai ko-
netuliaseen sarja.

Erään opetuksen tuo ilta-
puolen päivää poikki Lugla-
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JUKKA JALKANEN

alisti minulle konekivääripuo-
lijoukkueen. kaksi konekivää-
riä. Kaikkiaan oli saaressa
oleran Klassin komppanian
taisteluvahvuus vain noin 40
miestä. Lisäksi hänen tuke-
naan oli kuusi konekivääriä,
joiden johtajana oli reservin
vänrikki Savolainen. Myö-
hernmin tuli saareen vielä län-
nc's tä naapur irykmentin
alr.reelta konekiväärijoukkue
JR .j.s:srä johtajanaan reservin
vänrikki Toivo Pitkönen.
Edelleen oli saaressa yksi 4-5

millin panssarintorjuntatykki
sekä yhteyden pitoa varten
vilkku- ja viestikoiramies.

Maksimansaari on I ,3 kilo-
metriä pitkii kapeahko saari 

-muuten kallioinen. mutta kes-
kiosassa on kapea pehmeämpi
juotti. josta osa oli raivattu
pelloksi. Lohkollani saari
piiätn i pitkään Laatokkaan
pistävään kallioniemeen,
"Kärkeen". jonka itäpuolelle
peltojuotti laski huomaamatta
Laatokkaan muodostaen pie-
nen lahdelman. Lahdelman
itäpuolella oli matalampi met-
säinen niemi, johon sijoitin
toisen puoliskon joukkueesta-
ni. Toisen puolikkaan asemat
sijoitin Kärkeen, jossa myös
itse pääasiallisesti oleskelin.
Toinen konekivääri ampui
Iahdclman pohjukasta la toi-
nen rnetsäniemekkeen vasem-
rnalta puolelta.

Kririen eteen laittoivat pio-
neerit miinoitteen ja samoille
seuduille laskivat tykkimiehet
s ulkumaal in .

Joukkueeni varajohtajan
ks.rsantti Marni Vanhatalon
paikka oli metsäniemekkees-
sä.

Klass halus i. että upseerit

PITKARANNAN saariston
saaret Maksima, Petäjä, Pai-
mio ja Vuoratsu muodostivat
10. I .40 tienoilla syntyneen
Kitelän-Koirinojan motin
saartorenkaan katkeilevan ja

hajanaisen eteläosan. Maksi-
mansaaren ja mantereen väli-
sen noin kilometrin levyisen
salmen kautta yritti jatkuvasti
voimistuva vihollinen Pitkä-
rannasta käsin huoltaa motissa
olevaa divisioonaansa. Sal-
messa venäläiset huoltojoukot
kuitenkin kärsivät niin raskai-
ta menetyksiä, että vihollinen
l,ritti useaan kertaan valloittaa
huoltoliikenteelle niin kalliin
ja vaarallisen Maksiman.

PAHAMAINEISEEN
SAAREEN
Toimin talvisodassa Jalkavä-
kirykmentti 64:n 8.Komppa-
nian I Joukkueen johtajana.
Tammikuun puolivälin paik-
keilla oli tehtävämme vartioi-
da Konnunkylän mottia Laa-
tokan ja Koivusillan aukion
välimaastossa.

Tammikuun 20. päivän
seutuvilla sain eräänä iltana
käskyn lähteä joukkueineni,
jonka vahvuus oli kaikkiaan
22 miestä. Maksimansaareen
siellä olevan 9.Komppanian
vahvennukseksi mainitun
komppanian päällikön reser-
vin vänrikki Salomon Klassin
kär'ttöön. Mennessäni minun
piti viedä joitakin saarta kier-
televien hyökkäysvaunujen
säiky'ttelemiä miehiä takaisin
saareen.

Ilmoittauduin Klassille il-
tayöstä. Hän määräsi minut
joukkueineni ottamaan vas-
tuulleni saaren eteläpään ja
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Pioneerien jättämd miinakenttd ei
lauennut.
Tykistöltä ei riittänyt ainoatakaan
ammusta laskettuun sulktntn.
Ainoa, mikä ei saanut pettää, oli
s uomalaisen j al kaväkimie he n sisu -yksinäisessä, ilmapommitusten ja
tykistötulen ruhjomassa Laatokan
saaressa ylivoimaisen vihollisen
ahdistamana.



asuvat ),hdessä, jotta hän tar-
vittaessa voi antaa käskynsä
välittömästi ja aikaa hukkaa-
matta. Majapaikkamme oli
peltojuotin pohjoispäässä ole-
van huvilan maanpäällinen
perunakellari. joka antoi sir-
pllesuojan. Muu majoittumi-
nen tapahtui teltoissa meistä
pohjoiseen tiheän ja kookkaan
metsän suojassa.

Kallioisuuden ja maan jää-
tymisen vuoksi ei saaressa ol-
lut yhtään korsua.

Päivän huollon saimme
aina illalla hämärän laskeu-
duttua. jolloin Klassin komp-
panian vääpeli ajoi mantereel-
ta saareen täyttä laukkaa sal-
men läpi kulkevan venäläisten
huoltotien poikki ja palasi heti
asiansa toimitettuaan takaisin.
Joka päivällä uskaltautui sal-
men jäälle, sai tulta sekä poh-
joisesta että etelästä.

Saaren pohjoispuolella noin
kilometrin päässä alkoi vihol-
lisen hallussa oleva Nuolain-
niemi Koirinojan lahden länsi-
rannalla. Etelä-kaakossa va-
jaan kilomerrin päässä olivat
ensin pienet ja sitten isot Vih-
kinräsaaret sekä Pusunsaari ja
Putkisaari. joista vihollisen
rajut hyökkäykset säännölli-
sesti alkoivat. Kenttätykistön
tulla saimme niskaamme sekä
mainituista saarista että man-
tereelta Pitkärannan alueelta.

Vihollisen hyökkäykset oli
tähän mennessä aina torjuttu

- vain kerran se oli eräänä
yönä pääss1't hetkeksi pureu-
tumaan saaren eteläkärkeen.

PAHOJA ENTEITÄ
Vihollinen tulitti tykistöllään
yleensäkin voimakkaasti
Maksimaa, mutta lähestyt-
täessä helmikuun puoltar,äliä
sen tuli vielä selvästi kiihtyi.
Useita konekivääreitä särkyi
ja kahteen telttaankin tuli osu-
ma 13. ja 14. päivänä, jolloin
mm. Klassin lääkintämiehet
sekä pst-rykin johtaja kersantti
Lindroos haavoittuivat. Toi-
nen osuma tuli minun jouk-
kueeni telttaan, jolloin kami-
nan vieressä lämmitellyt vies-
timies hävisi kokonaan, mutta
teltan reunalla kaksi syömässä

Kirioittaia 197/

ollr.rtta soturia selvisi pelkällä
säikähdyksellä. Muut miehet
olivat kaivamassa korsua, jota
varten päivän ankara ilma-
pommitus oli paljastanut sopi-
via paikkoja.

Kiihtynyt tykistö- ja lento-
toiminta olivat selviä merkke-
jä odotettavissa olevasta
hyiikkäyksestä.

Aikaisin aamulla 15.2.
Kärjestä tuli hälytys.

,\.1xr,^'

Kellon käydessä nel jättä
Iiiksin juoksemaan levossa ol-
leiden rniesteni kanssa ase-
miin päin. Se oli kuitenkin ko-
vin vaikeaa, sillä oli juostava
vihollisen ty kistön keskityk-
sen läpi. S1,öksyen 

- 
622fi3n

suojaa etsien heittäytyen 
-taa..; sy'öksyen ja jälleen maa-

han heittä1 t1en onnistuimme
kuitenkin kuin ihmeen kaupal-
la pääsemään pistävien räjäh-
dysainepilvien läpi rannalla
oleviin aserniimme.

Täiillä oli helpompaa, sillä
pääosa kranaateista meni ylit-
se.

URAA...
Hä11't.v-s oli todella aiheelli-
ncn. sillä Vihkimäsaarista
päin kuului pimeyden läpi
suurL'n miesjoukon aiheutta-
rnia ääniä aina silloin kun ty-
kistijtulessa oli pieni tauko.
T1'1'nc'n ja kuulakkaan ilman
kantanrana kuulimme selvästi
kovalla äänellä annettuja käs-
k1jä. lyhl itä puheita ja sen
päälle r,'oimakasta "uraa"-
huutoa.

{-n,-ll:.:i" -. l::ri1!itt,

Kuuttomassa, säkkipimeiis-
sä yössä äänet lähestyivät.

Odotimme.
En tuntenut erityisempää

huolta. sillä luotin miinoituk-
seen. t1'kistön sulkuun ja ki-
väärikaliiperiseen aseistuk-
seemme: kahteen konekivää-
riin. kahteen pikakivääriin,
kahteen konepistooliin ja tark-
koihin kivääreihin. Kaikkia
aseita oli käyttämässä rohkea,
kokenut. kurinalainen ja hy-
vin koulutettu miehistö.

Sitten harkitsin oikean ajan
tulleen. tartuin miinoituksen
laukaisijaan ja väänsin kahvaa

- odottaen jään lentävän il-
maan edessämme.

Mitään ei tapahtunut.
Yritin uudelleen - 

ja sa-
malla tuloksella.

Äänet lähenivät. Saattoi jo
erottaa tavallisen puheenkin.

Annoin käskyn kaikkien
aseiden tulenavauksesta. Ke-
hotin ampumaan harkiten ja
tarkoin ääniä kohti suunnaten.
Lisäksi ryhdyin antamaan
kauempana mantereen ranni-
kon kalliolla olevalle tykistön
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tuleniohtajalle valopistoolilla
sovittua merkkiä sulun ampu-
rnisesta eteenrme.

Hiliattain saamani sotasaa-
I ispistool i ei kuitenkaan toimi-
nul -- iskuri löi vain vaimeas-
ti s),r) trämättä nallia.

Yritin vimmatusti uudel-
leen -- yhtä huonolla tulok-
sella.

Sitten panin lähenini Anri
Lanton viemään tilanteesta sa-
naa Klassille. Lantto tulikin
pian takaisin tuoden muka-
naan putkenpätkän. jonka toi-
seen päähän ruuvattavassi.r
kannessa oli jonkinlainen is-
kuri. Tällä välineellä ja nyr-
killä iskuriin Iyöden sain lo-
pultakin arnmutuksi punaiset
valoraketit merkiksi tykistöl-
lc.

Sitten aloimme tietenkin
odottaa tl kistön kranaatte ja

mö1'himään edessämme ole-
vaa pimeää jäälakeutta.

Odotimme jälleen turhaan.
Ei tapahtunut muuta kuin

että rihollisen tykistö innostui
merkeistäni ampumaan entis-
täänkin kiivaammin. mutta
onneksi jatkuvasti enimmäk-
sen 1li. Olimme ilmeisesti vi-
hollisen kanssa jo liian lähek-
käin. jotta vihollisen tulenjoh-
tajat olisivat uskaltaneet am-
muttaa asemiimme.

AAVEITA
PIMEYDESTÄ
Aivan oikein 

- 
jo vilahteli

valkeita olentoja niememme
edustalla. Pian sieltä lenteli
meille myös käsikranaattiter-
veisiä. mutta annoimme rau-
hoittavan annoksen samaa lää-
kettä takaisin.

Käsikranaattimme loppui-
vat kuitenkin pian kesken, jol-
loin lähetin Lauri Backin ha-
kemaan täydennystä komento-
paikalta. Huolimatta takanam-
me raivoavasta kranaattitules-
ta hän tuli pian takaisin kan-
taen kahta käsikranaattilaatik-
koa. Näillä eväillä saimme
kall ion alustan rauhoittumaan.

Toisessa niemessä, joka oli
huomattavasti pitkää Kärkeä
taempana. oli Vanhatalo poi-
kineen myöskin saanut vihol-
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Hyökkäys Maksimansaareen 1 5. 2. 1940

Salornon Klass iatkosodan aikana

lisc'n pys1,mään jäällä ja liian
lähelle tulleet tuhotuksi.

Pimeys alkoi hil jalleen
väist1,ä.

Edessämme avautui näky-
mä. joka veti vakavaksi: jäällä
makaili rai liikkui yksitellen
tai pienissä rl,hmissä satoja
miehiä 

- 
ehkä kymmenen

kertaa enemmän kuin meitä
puolustajia. Oivalsin. että jos
saamme tarkalla tulella niitä
pidetyksi vielä jonkin aikaa
alallaan. se voi olla pelastuk-
semme 

- 
vihollisen vahvuus-

han siten koko ajan pienenee
ja sisu laskee. Annoin käskyn

n
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NER

vihk.»\.
saar0t

Muonaa ia patruunoita saareen

irnlpua jokaista hahmoa kaksi
ke rt:ra - lnatka oikein arvioi-
tlcn ja oikealla tähtäimen
asennolla tarkasti tähdäten.

Kalliolla vieressäni työs-
ke ntc-li nrainio pikakivääriam-
pujani Juopperi, lolle osoitin
maaleja ja arvioin matkoja. It-
sekin kä1,ttelin omaa tarkaksi
tietänrääni pl,stl korvaani. Vä-
lillä olin polvillanikin tilan-
tccn pilrcmmin nähdäkseni.

HYVÄ ONNI I,OPPUU
Silloin tunsin jonkin iskevän
vasenlpaan kylkeeni, josta al-

koi ralua jotakin kosteaa. To-
tesin halvoittuneeni.

Panin tupakaksi. tarkastelin
tilaani ja harkitsin mahdollisia
toimenpiteitä. Ilmeisesti ki-
r'äärin luodin aiheuttama haa-
va !.i tuntunut pahalta ja vähän
ajan kuluttua Ioppui todennä-
köisesti verenvuotokin, koska
kosteus ei vaatteissa lisäänty-
nyl. Katsoin näinollen voivani
jatkaa taistelua. joka oli vielä
kriittisessä vaiheessa ja täysin
ratkaisematon.

OIin jo aikaisemmin, kun
Ju()ppcri ilmoitti täytettyjen
lippaiden käyvän vähiin, käs-
kenlt pari miestä täyttämään
niitä r,ähän taempana olevaan
kallionkoperoon. Nyt ilmoitti
Juopperi lippaiden olevan lo-
pussa. Niitä hänelle toimit-
taakseni kohottauduin ja ava-
sin suuni huutaakseni käskyn
takana oleville lippaan täyttä-
i ille.

Se huuto jäi huutamatta.
Oikeaan poskeeni osui kuin

luja n1 rkin isku ja verta rois-
kahti hangelle. Totesin saa-
neeni osuman poskeeni. Imai-
semalla totesin kuitenkin pos-
ken sisäpinnan olevan eheän.
Arvelin luodin tulleen meistä
40--50 metrin päässä olevan
her«rsenraadon takaa ja käskin
Juopperin hoidella siellä ole-
van tarkan ja nopean ammus-
kel ijan.

Tarjosin ensisidettäni lähel-
lä olevalle ryhmänjohtajalle
alikersantti Saarelalle, mutta
tästä ei ollut sitojaksi 

- 
hän



vain tuijotti poskeani kuin lu-
mottuna. Poskeni sitoi sitten
kätevästi juuri paikalle rullut
vieras alikersantti, joka il-
moitti nimekseen Tuunainen
ja sanoi kuuluvansa Osasto
Elomaahan, joka oli lähettä-
nyt hänet ryhmineen avuk-
semme Vuoratsusta. Kiitin
häntä ja osoitin hänen ryhmäl-
leen sopivat asemat kiinnit-
täen erityistä huomiota ryh-
män aseistukseen kuuluvan
venäläisen Dektjarjev-pikaki-
väärin sijoitukseen. Sitten an-
noin Lanton tehtäväksi sanan
viemisen Vanhatalolle, että
tämän on nyt otettava vastuu
koko saaren eteläpäästä siihen
saakka kunnes mahdollisesri
toisin käsketään.

KOMENTO.
PAIKALLA
Muistelen tykistötulen olleen

Konekivääri suoraisessa tuliasemassa

hiljaisempaa, kun kävelin au-
r ingon paistaessa komentopai-
kalle. Klass oli ulkona kella-
rin luona. mutta ei tuntenut
veristä ja sidottua olemustani.
En tätä huomannut, vaan toi-
mitin heti tärkeimmän asiani:

- Lähetäpä joku nopeasti
sinne eteläkärkeenl

- Kuka pärkkele minua
komentra?! tiuskaisi Klass.

Vasta kun sanoin nimeni
hän tunsi minut ja alkoi kysel-
lä kuntoani, jonka selvitin sa-
moin kuin myös tilanteen Kär-
jessä.

Klass puolestaan kertoi, el-
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jähdyksiä ja huutoa. Saaren
pohjoiskärjessä tapaamani
suomalainen soturi kertoi vi-
hollisen hyökkäävän voimak-
kaasti ja arveli sen pian saa-
van koko saaren halfuunsa.

HAAVOITTUNEENA
rÄÄr.rÄ
Täältä eiollut apua saatavissa.

Ei ollut muuta neuvoa kuin
ottaa uusi suunta kohti parin
kilometrin päässä olevaa Vuo-
ratsua. Joku yritti vielä läk-
siäisiksi ampua minut Petäjä-
saaresta käsin. mutta ei saanut
osumaan.

Lopulta saavuin onnellisesti
Vuoratsun pohjoispäähän.
Siellä vartiomies vei minut
ensin vänrikki Lakion teltalle,
josta pääsin saaren päällikön
I r.ru tnant t i Hii miiliiis e n komen-
topaikalle. Esitin hänelle ti-
lanteen saarissa ja avun tar-
peen. Lähetetty apuretkikunta
olikin myöhemmin päivällä
l1'önvt vihollisen pois Petäjä-
saaresta, jonne venäläisiltä jäi
noin l-50 kaatunutta. Maksi-
mansaaressa oli tilanne jo täs-
sä vaiheessa selvitetty paikal-
lisin voimin ja avun saapuessa
oli cvakuointi jäällä täydessä
kä1,nn issä.

Petäjäsaaressa vangiksi saa-
lu viholliskersantti, heitin-
nries. oli kertonut hyökkääjien
olleen 203. Desanttial iupseeri-
koulun oppilaita. Koulu oli
saapunut Pitkärantaan 14. päi-
r'än illalla ja määrätty heti aa-
mulla hyökkäämään. Sekä Pe-
täiään cttä Maksimaan oli
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seita vihollisia. mutta vielä
niitä olijäälläkin. olipa vihol-
linen yrittänyt maihinnousua
Nuolainniemestä saaren poh-
joispäähänkin noin joukkueen
voimin. mutta tullut samoin
tuhotuksi. Tässä taistelussa oli
kaatunut erinomainen ryh-
mänjohtaja korpraali Jutila.

Lopuksi Klass tiedusteli,
voisinko hiihrää. Kun kokeilin
asiaa. huomasin sen joten ku-
ten sujuvan. jolloin sain käs-
kyn hiihtää noin kilometrin
päässä lounaassa olevaan Pe-
täjäsaareen ja pyytää sieltä
apua Maksimaan, minkä jäl-
keen menisin lääkintähuol-
toon.

Niinpä painuin auringon
kirkkaasti paistaessa Laatokan
jäälle ja otin suunnan kohti
Petäjän pohjoiskärkeä.

Kun olin päässyt matkan
puoliväliin kuulin Petäjäsaa-
ren keskiosasta kovaa taiste-
lun nrctcliä anrmuntaa, rä-

,nfr ÅY,L* *Y.- tr

år

Uraa! Venäläinen jalkaväki hyökkäa jäällä talvisodassa

§
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tä r änrikki Savolainen oli haa-
voiltunut jo aikaisemmin ja
päässyt salmen yli omien luo.
N)'t siitä ei kuitenkaan tulisi
mitään, sillä vihollinen oli jo
salmessa. Alikersantti Rinta-
niemi ryhmineen oli tosin on-
nistunut tuhoamaan osaston
salmen puolelta maalle nous-

SA-kuva
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Jäällä on oltava tarkkana
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kumpaankin suunnattu 320
m iehc'n erinomaisesti aseistet-
tu joukko.

Rauhan tultua Klass kertoi,
että taistelun jälkeen oli Mak-
simansaaren ympäriltä lasket-
tu 1,li 300 vihollisen kaatunut-
ta. Saaliiksi oli saatu mm.
kaks itoista konekivääriä.

OSUMAT MELKEIN
KYMPISSÄ
Jollakin JR 3-5:n JSp:llä antoi
minulle ensiavun lääkintäkap-
teeni Poppius. Kuljetusta odo-
tellessani saatoin tarkastella
ammunnan tulosta: vaakasuo-
ra kllkihaava oli noin 7 cm
s1dämestä. oikeassa suupie-
lessä oli luodin sisääntulorei-
kä ja korvan vieressä ulosrulo-
reikä. Sirpale oli mennyt läpi
upseerivyön sen vahvennetus-
ta kohdasta ja vielä turkista-
kin. luoti oli Iäpäissyt pistoo-
likotelon lyöden mennessään
varalippaan mutkalle ja kelsi-
turkin vasen tasku oli hajalla.

Tä1,tyi vain todeta, että
huonon tuurin keskelläkin oli
ollut erityinen varjelus. tr

EERO KIVIRANTA

It/l uisfal<s
Rauma kanal i .

.--"""+iiau.

* i'#§- "
.{o* ;* 

'

":1ä31q

SINA ILTAYONA venäläisten ty-
kistö jyskytti korsualuetta ja taiste-
luhaudan takamaastoa niin että
kun puolen yön aikaan lähdin
suunnistamaan korsulle, yhdys-
hautaa ei enää ollut. Niinpä ereh-
dyin suunnistamaan muka ruttujen
maastomerkkien mukaan ja jou-
duin väärän korsun eteen.

Olimme olleet Summassa Läh-
teen lohkolla vasta muutaman päi-
vän JR 9:n raumalaiskomppanian
täydennyksenä, pari joukkuetta
vastaiskuun hälytettyinä.

Työnnyin korsuun. Kaminan
ääressä isrui mies likainen lumipu-
ku yllään. Pitkävartinen piippu va-
pisi vaisusti.

Ei sanonut mitään. Keitti teetä.
Sanoin mistä olen ja kerroin

''*_*\{ry****ri: 
;t.-.

" 

"'"q*Hf;';

erehtyneeni yhdyshaudan etsin-
nässä. Mies kääntyi verkkaasti.
Sanoi:

- Muistaks Rauma kanali...
Lienen ollut jännityksistä ja val-

vomisista hieman tolaltani, kun en
heti tajunnut. Naama oli tuttu.
Rauman murre soi korvissa kuin
tutuin marssilaulu. Piippukin oli
tuttu. Sitten selkeni äkkiä.

- Laivoranta!
Taisin huutaa tuon nimen. Siinä

hän istui. reservin vänrikki Tuure
Laivoranta Raumalta. Petikaveri
RUK:n kurssilta parin vuoden ta-
kaa. Tosi "vanha", joka todella
oli pari vuotta meitä muita iältään
vanhempi ja omisti tosivanhan
pärstäkertoimen. "Ei vanha jaksa"
ja "Muistaks Rauma kanali" tuli-

"#*,,*

.'§&.re.-
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Tuunetteko pahan ilman tulon
lihaksissanne? Reumaattinen
lihassärky sään muuttuessa
on hyvin tavallista.

Kuten usein säryn ollessa
kysymyksessä, lämpö tuntuu
miellyttävältä. Juuri siksi
Theranyl tekee niin hyvää.
Sen kauan kestävä lämpövai-
kutus pehmittää lihakset.

Theranylissa on myös
kipua lievittävää ainetta
(trometamolsalicylaattia).

Theranyl ei ärsytä eikä
tahri. Ja siinä on miellyttävä
tuoksu.

Reseptittä apteekeista.

Lääketehdas
Medisan, Uppsala

-Yfile liinsåirtyyn
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vat hänen hampaittensa välistä
niin aidolla Rauman murteella, et-
tä niiden jokakertainen lausumi-
nen kävi sutkauksesta.

Entä nyt? Miksi vänrikki Laivo-
ranta isruu hyljätyn tuntuisessa
korsussa?

Piippu korahteli monta kertaa.

- Kaverit ovat vuorollaan lin-
jassa. Pitää olla yhden saikankeit-
täjänä ja kipinä-Mikkona ja puhe-
linpäivystäjänä...'vaikka tapsit
ovat olleet jo pari päivää riekalei-
nä, Laivoranta pudotteli imaisu-
jensa välistä.

Siinä saikan lämmetessä hän sit-
ten selvitti tarkemmin.

Hänen joukkueestaan on jäljellä
neljä miestä. On ollut kehnoa tuu-
ria. Täysosumia. Yksi käy vuorol-
laan saikkaa keittämässä ja vie sitä
kannullisen turkkiin käärittynä vit-
jaan kolmelle muulle.

- Tahroks voileipäpöytdä, Lai-
voranta kysyi saikkaa maistelles-
saan.

Taisin nyökäyttää. Hän kompu-
roi pystyyn, koukkasi pahvisesta
vaneerilaatikosta näkkileipää. Pot-
kaisi tieltään soppakannun, jota
rei'ittivät kranaatin sirpaleiden
osumat. Kurotti sitten pahvilaati-
kon hyllyltä, ravisteli sen päältä
vankan hiekkakerroksen ja ojensi
vierailijalle.

- Soppa on jäähtynyt. Se on
neljän päivän ikäistä, hän sanoi
reikäistä ruoankuljetusastiaa osoit-
taen.

- Mutt laatikos on miltei rau-
malaist...

Jostain syystä sopan tulo oli
heille katkennut eikä kenelläkään
ollut halua eikä aikaa lähteä sitä
takaa noutamaan. Oli saaru reilusti
siviilipaketteja ja pääasiassa nii-
den avulla oli pari viikkoa eletty.
Saikkaa, joskus kahvia toki kos-
tukkeeksi.

Hän vilkaisi kelloaan, totesi, et-
tä kohta on aika lähteä, päästää
toinen mies lämmittelemään. Ja

ens immäisen kerran vakavoitunee-
na hän kertoi, että hänen jouk-
kueensa lohkolla on neljä pikaki-

vääriä. Jokaisella miehellä on pi-
kakivääri. Ampuvat ristitulta. Ja

hyvin on mennyt. Kolme hyök-
käystä on neljällä miehellä torjut-
tu. Pitäisi vaan olla jokaisella am-
pujalla apulainen, joka täyttäisi
lippaita.

Vänrikin joukkueen onnisrumi-
sen muuan salaisuus oli se, että
jokaisen lippaan jälkeen on vaih-
dettava ampumapaikkaa. Silloin
eivät k1,'tät ja suorasuuntaustykit
keks i.

kun olit korsussa, muuan huo-
mautti selvennykseksi.

Laivoranta ryhtyi lapioimaan
auki taisteluhautaa, jonka siihen
osunut kranaatti oli jälleen tukki-
nut. Ryhdyin apuriksi. Hetken ku-
luttua hän iski lapion penkkaan ja
totesi:

- Tauko. Vaisto taas kertoilee
kummia... Vanhan vaisto.

Vihollisen puolelta ammuttu va-
loammus valaisi hieman taistelu-
hautaa ja Laivoranta lähti lönkyt-

L
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- Ja nvt sotaan! hän kuulutti
miltei kesken selostustaan, kääri
teekannun turkinriekaleeseen ja al -

koi tehdä lähtöä.

- Sotasaalista tämä. Tekivät
viikolla 1,'llätyshyökkäyksen, pää-

sivät hautaan asti, mutta keksiniin
konstit ja ajettiin takaisin koko
pulju. Yksi jätti kiireissään turk-
kinsa. hän selvitti.

Ja niin talsittiin Laivorannan
joukkuetta tapaamaan, saikkavir-
kistystä jakamaan.

Toden totta: neljä raumalaista
lämmitteli sisuksiaan kuuman ve-
den avulla. Mörähtelivät jotain,
siirtyivät kohta tähyilemään etu-
maastoa pitkin pikakiväärin piipun
vartta.

- 
On taas liikähtinyt tuolla,
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tämään haudan toista päätä kohti.

- Arvasin oikein, hän mutisi
mennessään.

Hän todella aavisti. Mies pika-
kiväärin perän takana oli kuuman
saikan herpaisemana torkahtanut
ja pikakivääri oli luisunut penkan
pahemmalle puolelle.

Laivoranta silmäsi hetken ym-
päristöä. Sitten hän ponnahti kuin
paras voimistelija penkan reunalle
ja liukui noutamaan vikasuuntaan
karannutta asetta. Se oli liukunut
kuusi tai seitsemän metriä.

Kun hän palasi, valoammus jäl-
leen valaisi maisemaa. Vänrikki
litistyi maan suojaan. Samassa
ammuksen lähtöpaikan luota rätisi
pikakiväärin sarja. Kun se loppui,
vänrikki ponnahti kuin paras pika-
juoksija kohti penkkaa ja vieri pit-
kin pituuttaan sen yli monttuun
hiekkalasti saattajanaan.

- Näitkös, kun vanha starttasi?
Saikka se nuorentaa, Laivoranta
veisteli.

Hän käski torkahtaneen miehen
mennä korsuun keittovuorolle,
mutta varotteli siellä nukkumasta.
Sanoi, että kohta tulee täydennys
ja päästään viikoksi nukkumaan.

- Onkin luvattu jo kaksi viik-
koa sitten, mutta matka on pitkä
Tipperaryyn...

Ja sitten minulle:

- Alahan painua koisaamaan.
Voipi olla, että täällä saadaan val-
voa vielä aivan tarpeeksi.

Reservin vänrikki Tuure Laivo-
ranta, Raumalta, ei ennättänyt koi-
saamisvuorolle. Jossain kääntees-
sä konekiväärin suihku oli häntä
nopeampi.

Lähteen lohko menetettiin muu-
taman päivän kuluttua helvetilli-
sen tykistökeskityksen ja parikym-
menkertaisen, hyökkäysvaunujen
tukeman hyökkäysarmeijan pakot-
tamana. n

TALVISODAN aikana JR 5 
- 

ev.luutnanttr Åarne
Kiiran komentama Kymenlaaksolaisrykmentti, oli jo
sodan ensimmäisesrä päivästä lähtien vastannur Pun-
nus- ja Kirkkojärvien välisesrä kapeikosta keskisellä
Kannaksella

R),kmentin sora täällä Punnuksen lohkolla oli todella
sotaa, kovaa ja katkeraa, joka sitten helmikuun alku-
puolella 1940 kiihtyi vihollisen suurhyökkäyksen tor-
junnaksi. 

- 
Venäläisten pyrkiessä väkisin eteenpäin,

hyökkäysvaunuin ja rnahravan tykistön tukemin, niin
Iukumääriltään, kuin tulivoimaltaankin ylivoimaisin
joukoin.

Silloin, helmikuussa 1940, kuudennen ja kuuden-
nentoista päivien välisenä aikana JR 5:n käymistä kat-
kerista ja verisistä taisteluista olisi palionkin kerrotta-
vaa, mutta koska en itse kuulunut varsinaiseen taistele-
vaan osaan rykmentissä, 

- 
vaan siihen hiukan heikom-

paan kastiin, 
- 

rykmentin huoltoon, huolrotoimiston
kirjurina, en katso olevani oikea mies puuttumaan var-
sinaisiin sotatoimiin.

Kerronpahan tämän tarinan muistellessani niitä mo-
nia kavereita, jorka yrittivät huollossakin parhaansa
mukaan täyttää heille määrättyä tehtävää, uskoen va-
kaasti, että rätä työtä tarvittiin myös.

Vielä haluan painostaa, että kertomukseni koskette-
lee vain sitä pientä rykmentin huollon osaa, jonka itse
näin ia jonka itse koin. 

-- 
Voin vakuuttaa, että tois-

ta viikkoa, 
- 

lopulta läpi vuorokausien jatkuvaa, yli-
voimaisen vihollisen suurhyökkäystä pidätelleen ryk-
mentin takamaastossakin, on siksi paljon vipinää, lii-
kettä ja touhua, että kavereiden tekemiset ja menemiser

JORMA LIIKKANEN

Huoltoa
talulsodassa
Talvisodan ampumatarvikehuolto oli joukko-osastopor-
taassa leikitöntä puuhaa: vihollisen lentäjät terrorisoivat
teitä, joita usein voitiin käyttää vain öisin 

- 
mikäli

jotakin oli takaa saatavissa. Ja aseveljet etulinjassa vaati-
vat patruunoita ja kranaatteia...

Paikalla tehdyt muistiinpanot kertovat, mitä merkitsi
hoidella JR 5:n huoltohommia Salmenkaidan aukean
reunassa.

JR 5:n komentaja
Aarne Kiira



.,1
) a.ha 1 \5å ån!

\ \),'Si t, ii iirt
r.._.pynapaalu$! d:

),'
,),.. j--'..

)

t

tn '-F;

{\,.l\
-^-,rLl' u-,

,.).

Ä.o

r§.,
, (I"

../
!:

.N
".lhi
ko; 

"o)å§ " it. '1"

!:{,trt11
"il

" 

. ^:' :!'lt .» *;',,-.,.L;;,

l'rttI

\}{Y.lrF(/ ;t ,,
,ri/lljtt-"

ffi{-
Fi:-?(?-:,

\Ip

$
t4tl
&L
ll.ii
I

I n l;ri



I

E

eivät aina olleet edes tiedossa. Se vain on vlrr-
maa,'ertä jokainen mies meni, tuli ia teki.

HUOLTOKIN ON LUJILLA
JR 5:n esikunnan ja esikuntakomppanian maioitus-

alue oli noin 5-6 kilometriä Punnusjokiliniasta poh-
joiseen, aivan Salmenkaita-aukean etelälaidassa, verrat-
tain lähellä Kuusaa-Pasuri maantietä, rykmentin loh-
kon keskivaiheilla. Tdd,Itä, esikunnan eri eli-
millä olikin varsin hyvät yhteydet Punnuksessa oleviin
pataljooniin, kuin myös huoltoa afatellen, 

- 
taakse-

päin kulkeville maanteille.
Esikuntakomppanian majoitusalue käsitti melkoi-

seen takarinteeseen hilialleen muodostuneen korsu- ia
telttakylän, aivan Salmenkaidan laidassa, sekä sen edus-
talla, itse aukealla olevat kolme vauraannäköistä maa-
Iaistaloa, joissa kaikissa lienee ollut sukunimeltään
Hölttä-nimiset isännät Ainakin sen talon, jossa

rykmenrin huoltotoimisto si jaitsi, omisti Jooseppi
Hölttä.

Näiden isäntien nimien mukaan kutsuimme paikkaa
"Höltänmäeksi", vaikka luulisin, että se ei ollut mikään
virallinen nimitys seudulle. Luultavasti paikka
oli osa Moiniemi nimistä kylää Muolaan pitäjässä.

Saman kylän alueella, n. kilometrin päässä esikun-
nasta länteen, majailivat siihen aikaan Jv.rykmentin
huollolle, niin kovin tärkeät kevyet kolonnat, päällik-
könään helsinkiläinen luutnantti Linkoia.

Joulukuun alusta, tuonne helmikuun alkupäiviin su-

iui huolto rykmentissä huoltopäällikkö luutn. Halmeen

iohdolla ja em.kolonnien roimesta aivan, kuin etukä-
teen kai oli suunniteltukin.

Tuli sitten helmikuu 1940 ia silloin huornattiin, --
errä huolro ei kaikin paikoin enää oikein sujunutkaan.

-- Jo heti kuun alussa, r'ihollisen perin vilk-
kaaksi käyneen lentotoiminnan vaikutuksesta, kävi sel-
väksi, ertä aivan selkämme takana oleva, kaikeri yli kol-
mekin kilometriä leveä Salmenkaita-aukea, oli paikka
josta ei päivän aikana päässyt enää yli oikein minkään-
Iaisella vehkeellä.

Aina ia jatkuvasti, lenrokelpoisen sään vallitessa,
partioi pari kerteraa venäläistä hävittäjää aukeata pitkin
ja poikin. Ja mikäpä oli partioidessa, kun meikä-
Iäista IT:tä ei runtunut olevan "mailla eikä halmeilla".

-- 
"Lövsityönä" kävi helposti päinsä tehokkaasti sr.rl-

kea kaikki kulkuväylät takanamme, aamuvarhaisesta il-
ramy,öhääan.

Aluksi ei kolonnassa oikein uskottu tähän asianti-
laan, mutta parin pienemmän vahingon jälkeen oli r-rs-

kortava. 
-- 

Kolonnat siirry,ivät kulkemaan vain i)i-
sin. 

-- 
Kavihan se niinkin ja e-tarvikkeiden kohdal-

la kävi loppuun asri, 
- - 

mutta eipä käynytkäan
a-tarvikkeiden k<>hdalla.

Tuli pian selväksi, että JR 1:n k<>lonnien ol i oltava
Salmenkaidan ereläpuolella ennen aarrun valkenemista,

58

Talvisodan autot oli maalattu valkeiksi

Salmenkaidan maisemia kesäaikaan

j
:t
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rnLluten ne pääsivät perille rykmenttiin vasta seuraavana

1,irnii, -- 
sillä "päivystystä" hoitavat vihollislenräiät

riviir kertakaikkiaan sietäneet minkäänlaista liikkuvaa
oliota k<lko ar-rkealla. Ja mitä hienoin lentosää sen

kLrin iarkui päivästä päivään.

SUURHYOKKÄYS ALKAA
Suurhl,ökkäys, ioka oli alkanut lännempänä io aivan

l.rclmikr.rr-rn irlussa ia iatkui sielläkin edelleen täydellä
raivolla, vaati myr)s sen tor jujilta valtavasti kaikenlaisra
sorrrmarcriaalia. A-tarvikkeiden saannissa ia
kuljetuksissa lienee myös kauempana takana ilmennyt
vaikcr.rksia. ---- Kolonnat alkoivat yhä useammin pa-

I;,rilla ÅT;:.ltä ryhjin toimin. 
-- 

Tavaraa ei saatu,

koska sirä ei ollur. 
- 

lJsein kävi myös niin, etta
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ATpr ilmoitti jo aamulla saaneensa puutreisiin täyden-
nt'stä, mutta hakemaanhan niitä ei päästy ennen seuraa-
vaa 1,ötä.

Jotain oli tehtävä a-huollon suhteen ja rehrävä äkkiä.
Rl,kmentin aseupseeri ins.luutn. Tanner oli pahem-

massa, kuin pulass Kaikki mitä irti saatiin, klr-
hri Pr,rnnr,rksessa heti "kädestä suuhun", samana päivänä.

- 
Tänään puuttui käsikranaatteia, 

- 
Huomen-

na jotain muuta i.,e. --- 
Olisi ollut perin tärkeätä,

että ainakin ATp:ltä saarava materiaali, olisi kaikkina
vuorokauden aikoina saatu mahdollisimman nopeasri
rykmentin käytröön.

Talvisodan aikana ioudutriin kai kaikkialla keksi-
mään monenmoisia rilapäisratkaisuja erilaisten ongel-
mien ratkaisemiseksi. Niin myös JR 5:ssä.

Toinen rykmentin käytössä olevista henkilöautoisra
asetettiin nyt aseupseerin käyttöön. 

-- 
Ins.luurn.

Tanner oli aiatellur, errä nopea henkilöauto pätevän
kr"rljettaian käsissä, voisi ehkä iossain välissä pujahtaa

1'li Salmenkaidan ia tuoda täydennysrä suurimpaan hä-
tään. 

-- 
Paljonhan yksi henkilöauto ei lastia kerralla

voisi ottaa, mutta parempi vähän, kuin ei mirään.

Allekirjoittanut sai kornennuksen tähän yritykseen
jonkinlaiseksi toimitusmieheksi ja kuljettajaksi tuli ko-
kenut ia railakas haminalainen automies alik. Yrjö Mä-
kelä. 

- 
Niin me sirten ryhdyimme kahteen mie-

heen l-roitelemaan vakanssia, jonkalaista ei liene Suomen
armeiiassa vielä tänäkään päivänä, Iieneekö missään
muualla.

TANNERTN HÄTÄKOMENNUSKUNTA
TOrMI

Olimme ionkinlaisia "yleisrahtimiehiä" ia kaiken toi-
mittajia, 

- 
aina liikkeellä jos jonkinlaisissa kuljetuk-

sissa, yöllä ia päivällä Tämä komennus kesti koh-
dallamme noin viikon päivär ja oli se melkein yhrämit-
raisra a joa, etupäässä Pölläkkälän ja Mälkölän välillä si-

!(!ii.*

Kerää Kansa taisteli-
miehet keilouat-
lehtesi uahuaan
uuosil«eilakansioon
Kansa taisteli -lehden ainutlaatuiset ja omaperäiset
kertomukset kiehtovat lukijaansa vielä vuosienkin
jälkeen.
Parhaiten lehtesi säilyvät siisteinä ja järjestyksessä
omassa vahvassa kansiossaan. Yhteen kansioon
mahtuu koko Kansa taisteli -vuosikerta.
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iairsevan 2.D:n ATp:n ia JR välillä, joskin myös
muualla iouduimme asioimaan. Jotain muutakin
ehdimme välillä vähän puuhailla, mutta sellaisesta ylel-
lisyydesrä, kuin esim. nukkuminen ei juuri voinut pr.r-

hua. 
--- 

Toisaalta, eihän siinä rykmentissä, sen

viikon aikana, joka oli Punnuksen taistelujen viimeinen
viikko, tainnut nukkua kukaan mukaan.

Seuraavassa pari tämän rähinäviikon viimeistä päivää
huoltomiehen näkökulmasta.

11.2. l94O aamuyöstä palasimme takaisin tavanmu-
kaiseltadivisioonanreisulta, todetaksemmevain,
että Punnukseen, rykmentin avuksi rienrävät luutnanrti
Liponkosken 2.Sissikomppanien pojat olivat vallanneer
jokaisen makuusijan Höltänmäen taloissa.

Valvominen alkoi tuntua, 
- 

neljäs vuorokausi oli jo
hyvällä menollaan. Kurkussa tuntui seisovan ion-
kinlainen kummallinen pala jatkuvasti, mikään
ei maistunut miltään ja sisällä lämpimässä raukaisi ar-
mottomasti Ulkona kirpeässä pakkasessa '1a var-
sinkin jossakin tehtävässä rouhuren, ei vielä niinkään
tuntunut vaikuttavan Ajatukset vain eivät jaksa-
neet kulkea kuin pätkittäin, 

--- 
melkein kuin oli-

si lukenut kirf asta samaa riviä aina vain uudelleen ja uu-
delleen, pääsemättä yhtään eteenpäin.

Liponkosken porukalla oli aikainen herätys, heidän
oli ennen päivän nousua ehdittävä vielä Punnukseen.

Katselin itselleni jo parasta yapaaksi jdäväd ma-
kuupaikkaa, kun puhelin soi.

Ilmoittauduttava heti huoltokorsulla!
Selvä. 

--- 
Siis jälleen liikkeelle.

KRANAATIT LOPUSSA!
Ilmoittautuessani tuntui aseupseeri olleen jälleen pu-

lan edessä. A-kolonna oli yöllä saanut ATp:ltä
mukaansa käsikranaatteia vain muutaman kymmenen
kappaletta, mutta varmaakin varmempaa oli, ertä
heti aamun valjettua sitä tavaraa tarvitaan.
Tarvitaan paljon enemmän kuin muutama kymmenen.

Nyt divisioona on kuitenkin ilmoittanut saaneensa

täydennystä joten sopii tulla hakemaan.
Mikäpä siinä. --- Lähdimme. - Ja kovalla kii-

reellä lähdimmekin. On pienoinen mahdollisuus,
että ehdimme vielä ennen päivän valkenemista takaisin.

Parasta mahdollista vauhtia ajoimme Pasurin tien-
haaran kautta kohden Mälkölää. - Pimeys on jo hiljal-
leen vaihtumassa hämäryydeksi, näkyvyys ainakin oli
parempi, kuin keskiyöllä. 

- Meille oli annettu ehdo-
ton kielto näissä maisemissa ajaessamme olla käyrrä-
mättä minkäänlaisia valoja, 

- ellei ollut sumua, tai lu-
mipyry. - Jostain Valkjärven suunnalta, taivaalla kel-
luvista tähystyspalloistaan, voivat venäläiset nähdä täl-
lekin tielle.

Säät ovat olleet jo pitkaan niin kirkkaat, kuin vain
yleensä voi olla ja niinpä olemme mekin ajaneet yö yön
jälkeen täysin pimennettyinä. 

- Kummasti vain olem-
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Varaslo oli tarkoin naamroitava

me tiellä pysyneet. 
- 

Ihminen näkyy pakon edessä so-

peutuvan melkein mihin tahansa.
Heri päästyämme ATp:lle tajuamme, että kiireemme

on ollut turhaa. 
- 

Emme edes ehdi lähteä paluumat-
kalle ennen auringonnousua.

Pienessä mökissä, jossa kul jetuksista huolehtivan
asemestarin toimisto siiaitsee, tapaamme useita miehiä
parhaillaan "nallittamassa" käsikranaatteia. 

- 
Tuo tou-

hu ei tule valmiiksi ennen valoisan tuloa, mutta näin on
tehtävä. 

- 
Meidän on luovutetrava Kuusaa-Pasuri

rienvarressa tuomisemme komppanioiden hevosille, 
-ne menevät suoraan kulutukseen 

- 
ja tällöin nallien on

oltava paikoillaan.
Niinpä sitten aurinko jo mollottaakin raivaalla, jos-

sain Vuoksen suunnalla, kun pääsimme paluumatkalle.
Tiesimme jo entuudestaan, että Salmenkaita on juuri

näihin aikoihin erikoisen hankala ylitettävä. 
- 

Vihol-
lishävirtäjät olivat aamutuimaan karkkaimmillään.

Olimme kehittäneet näinä päivinä oman systeemim-
me, livahtaaksemme mahdollisimman turvallisesti au-
kean yli. 

- Juuri ennen Salmenkaita-aukealle tuloa au-
ron moorrori sammuksiin ja molemmat miehet ulos
kuuntelemaan.

Jos kuulimme "päivystäjien" touhuavan jossain lähi-
maisemissa, jäimme odottelema Samoin, jos em-
me kuulleet mitään, jäimme siinäkin tapauksessa odor-
relemaan, sillä tiesimme koneiden kohta ilmestyvän
paikalle. 

- 
Tiesimme myös, että aikansa seudulla kier-

reltyään siirtyivät ne hillalleen kauemma ja häipyivät
lopulta jonnekin, 

- iosta lälleen melko pian palasivat
takaisin.

Tämä väli, 
- 

jolloin nämä veikot, 
- 

kuten kuvitte-
limme, tarkastivat alueensa toista päärä, 

- 
oli meidän

herkemme. 
- 

Heti kun surina alkoi häipyä, hyppäsim-
me autoon ja yli. 

- 
Emmehän kaivanneetkaan rauhal-

lista aikaa, kuin 2-J minuuttia. 
- Ja ainakin tähän

asti oli systeemimme pelannut moitteettomasti.
JATKUU SEUR. NO:SSA
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REINO VIKMAN

Moni mies koki
sodassa järkytyksiä,
joita tajunta ei
SUOSTU

myöhemminkään
erittelemään.
Kirjoittaja on tässä
tilittänyt syvimpiä
a.iatuksiaan
kertoessaan
tilanteesta, jota
etulinjan soturi
ehl;ä kaikkein
eniten pelkäsi.

o
oN r-5. pÄlvÄ HELMIKUU-
TA 1940. Yksikkömme,
2T.Pioneerikomppania, oli ti-
lapäisesti reservinä talomajoi-
tuksessa Suur-Pero -nimisellä
paikkakunnalla.

Komppaniasta on jäl jellä
vain nelisenkymmentä miestä.
Satakunta aseveljeä oli kaatu-
nut tai haavoittunut.

Meidän jäljellä olevienkin
kohtalon hetki lähestyi. Em-
me aavistaneet, että olisimme
viimeistä päivää yhdessä - ei
tiennyt päällikkömme luut-
nantti Paul Yrjö Pohtokaan
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elävänsä viimeistä edellistä
elinpäiväänsä.

Ilmapommitus ryskyy nur-
kissa - 

jälleen kerran. Tällä
kertaa se alkoi niin äkkiä. että
emme ehtineet suojautua lä-
heiseen metsään - eikä sinne
kyllä mieli tehnytkään 40 as-
teen pakkasessa. Hävittäjätkin
pyörivät kylän yllä. Makaam-
me lattialla pitkällämme, luo-
dil rapisevat nurkissa ja uunin
k r.rpeessa.

Komppanian lähetti syök-
s)')' räiskeen seasta jouk-
kueemme majapaikkaan.

- Mitäs ihmettä sinä juok-
senlelet ulkona ja paljastat vi-
holliselle olinpaikkamme!
ärähtää joku.

Aikani odotin tuolla

l-

Piikkilankaestettä Leipäsuon reunassa

Tankln
telaketlu

ruhloi
mlnut

,*}ffi
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kuusikossa, mutta paleltuuhan
sinnekin. Ampui se hävittäjä
tuolla ulkona juostessani,
muttil eip:ihän osunut....

KOMPPANIAN
VIIMEINEN LÄHTö
Olemme jo aikaisemmin pa-
kanneet reppumme Iähdön va-
ralta. Vaikka olemmekin pio-
neereja toimimme n1 t ainoas-
taan hyiikkäysvaunujen tu-
hoojina. Aseistuksenamme on
polttopulloja ja kasapanoksia,
s uuria räjähdyspanoksia.

- 
No niin, pojat 

- 
jokos

ollaan valmiina?
Vänrikki Karhunen, Koke-

mäen poikia, on ilmestynyt
ovelle ilmapommituksen
tauottua.

- On saatu tietää, että vi-
hollinen lrittää suurin voimin
Leipäsuon lohkolla. Panssari-
voimia on paljon. Mutta eikö-
hän niistä selvitä kuten tähän-
kin asti... Tehtävämme mää-
räytyy tarkemmin saatuamme
paremman kuvan paikallisesta
vihollistilanteesta. Nyt
vain kiireesti liikkeellel

Olemme hetkessä valmiit.
Syöksymme kuusikon suojas-
sa olevia kuorma-autojamme
kohti. On tullut jo hämärä ja
pääsemme rauhassa I iikkeelle.

Teemme matkaa aivan pi-
meässä. Vihollinen ampuu ty-
kistöllään tietä. mutta pää-
semme kuitenkin eteenpäin.
S ivuutamme Kämärän aseman
ja ylitämme rautatien.
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Sitten kuljettaja pysäyttää
automme. Tiellä on meikäläi-
siä Iumipukuisia sotilaita. jot-
ka kertovat pommin osuneen
lääkintätelttaan tässä lähellä ja
kaikkien sisällä olleiden saa-
neen surmansa. Emme aja pi-
dcmmälle. vaan Iähdemme jo-
nossa etenemään kohti etulin-
jaa

Yii on pimeä. Edessä on
trkkien ja konekiväärien ääni
vaiennut miltei olemattorniin.
Vain silloin tällöin välähtää
pirstotussa metsässä räjähdyk-
sen tai valoammuksen leimah-
dus. Jokainen tietää kuitenkin
krrkemuksesla. että se on vain
t),yntä myrskyn edellä.

Vastaamme tulee sotilaita.
jono toisensa jälkeen. Miksi
näin päin? Meille kerrotaan,
että kr-seessä on yksikön vaih-
to etulinjaan. Jälkeenpäin kui-
tenkin selviää. että menossa
on vetäytvminen uuteen puo-
lus tusasemaan.

Meidän tehtävämme on pi-
dätellä vihollista niin kauan
kuin mahdollista ja ennen
kaikkea tuhota sen hyökkäys-
!'aunut. jotka yrittävät läpi-
murtoa. Yön aikana on alueel-
Iemme siirretty muitakin jouk-
koja 

- 
kaikki tietenkin väsy-

neitä ja tappioita kärsineitä.

ODOTUSTA
Sydäntalven yössä jatkuu odo-
tus. Pakkanen on hirmuinen,
40 asteen paikkeilla. Olemme
suolla jonkin huoltotien mo-
lemmin puolin. Kaikilla mah-
dollisilla välineillä yrittää ku-
kin kaivaa itselleen jonkinlais-
ta suojakuoppaa.

Maa on jäässä ja tuntuu ko-
valta kuin kivi. Kuitenkin ir-
toaa siitä aina jokin pieni kok-
kare. Samalla työ vähän läm-
mittää. Silloin tällöin jysähtää
alueella kranaatti ja valoam-
mukset risteilevät taivaalla sä-
hähdellen pahaenteisesti. Me
jatkamme kaivamista täydeilä
tarmolla. Tuntuu aina hiukan
turvallisemmalta, kun pääsee
muutaman sentin maan si-
sään. Yritämme samalla koko
ajan olla valppaina, ettei vi-

Leipäsuon asemia iatkosodan aikana

7, -4

Panssarimiinoja asennetaan lielle

hollinen vain pääsisi pimey-
den turvin yllättämään.

Yötuuli tuo vihollisen suun-
nasta voimakkaan naf tan ja
bensiinin tuoksun. Ei siellä-
kään ainakaan nukuta...

TANKIT TULEVAT!
Lrtii alkaa etumaasrosra
kuulua kaukaista moottorin
ääntä ja tankin telaketjun koli-
naa.

Nyt ne tulevat!
Sydän alkaa lyödä voimak-

kaammin. ohimoissa tuntuu
hiljainen jyskytys.

Keskellä yötäkö ne tulevat?
Ilman tykistövalmistelua?

Lope tamme hetkessä kaiva-
misen ja hapuilemme poltto-
pulloja ja kasapanoksia val-
miiksi monttuihimme. Jänni-

SA-kuva

t1,s tiivistl't'.
Samassa kuuluu aivan lä-

heltä edestä voirnakas räjäh-
d1s. Hetken kuluttua alkaa sa-
massa paikassa loimuta suuri
tul ipatsas.

Sr'n tä1 t1 1 olla äskeinen vi-
hollisen hyökkäysvaunul Mi-
kä sen s1t1'tti ja mitä on sieltä
nvt kuuluva konepistoolin rä-
tinä? Meidän porukkaa ei ole
noin kaukana edessä.

Uteliaisuus pakottaa otta-
maan selvää asiasta. Varovas-
ti hiippailemnre lähemmäksi.

Tankkihan se siinä todella
palaa roihusil Katselemme
sen paloa pimennosta, mutta
emme huomaa paikalla mitään
muuta liikettä. Silloin tällöin
vain poksahtelevat patruunat
ja anrmukset palavassa vau-

n ussa.
Rohkaisemme itsemme ja

hiivimrne yhä lähemmäksi.
Trrlcrnrne palon valopiiriin.

Äkkiä kuuluu sivummalta
terär'ä karjaisu:

Hei siellä 
- 

oletteko
suornalais ia ?

Peläst1,neinä vastaamme
mrhdollisimman nopeasti 

-luoti on tänä yönä herkässä.
Muutamia miehiä tulee

esiin pirneydestä rikkinäisissä
ja likaisissa lumipuvuissa.
Varrnistaudutaan puolin ja toi-
sin. että Suomesta ollaan ja
rusr'ct Iasketaan alas. Naapurit
san()\'at olevansa Tampereen
puolen miehiä ja yön ja pi-
nrevden turvin tuhonneensa
nämä kolme tankkia, joista
kaksi on vähän kauempana.

Menen toverini kanssa lä-
hemmäksi palavaa vaunua.
Hlngella makaa kaatunut vi-
hollissotilas. jolla on jalois-
saan mustat ja 

- 
ah 

- 
niin

lämpimän näköiset huopa-
saappaat.

Siirripä saan jalkineet 
- 

it-
selläni on vain ahtaat lapik-
kaat. joiden pohjatkin kerran
kaminassa paloivat miltei ole-
matt()rniks i koppuroiksi.

Olen jo ottamassa lapikkai-
ta. kun tulen mietteliääksi:
Mistähän sinäkin olet kotoisin
tuolta suurelta Venäjän maal-
ta? Tänne päättyi matkasi Lei-
päsuon hangelle. Enpä taida-
kaan ottaa tossujasi 

- 
otan

sc-n sijaan tuon pistoolin vyöl-
täsi.

Otan pistoolin ja palaan to-
verini luokse. Hänen teki ko-
vin mielensä asetta, joten an-
noin sen hänelle. Tämä sattu-
ma saattoi myöhemmin pelas-
taa henkeni. ..

Pitkäkin yö päättyy lopulta.
Aamu alkaa vähitellen valjeta.
Taivaanranta piirtyy näkyviin
ja pensaat ja männyntattarat
hahnrottuvat selvemmin. Vä-
s1 neillä silmillämme katsottu-
na ne näyttävät liikkuvan 

-kuin meitä kohti hiipivät vi-
hollissotilaat. Saimme uudel-
leen ja uudelleen todeta, että
silmämme olivat todellakin
jälleen pettäneet.
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On uart.tu. 16. helmikuuta.
T()tean suon ai\iln aukeaksi.
Tlinui on piiivlisaikaan vaaral-
line n prrikku - :rlLreella ci voi
liikkua p()tcr()staan. mikäli vi-
hollirtcn on paikalla.

Kunpa saisi iotakin suuhun-
sal Lcrrkupreletkin ovat aivan
jär krit prrkkascsll 

- kotiasiat-
kin tulcvat nrieleen --

RATKAISUN
HETKET
AjltLrs kxtke:ra. kun piiskaty-
kirr arnmus samassa suhahtaa
r litseni ja rätähtää laempana.
Sitten tulce toinen 

- 
vielä

kolrt.tas -- ja vhä lisäli ja lisää.
Jostakin kaue-nrpaa kuuluu
raskaanrpicn t1 kkic'n Iähtölau-
k:rustcn riiiniä 

- 
ujellus il-

lrlussu jii sitten maa huojah-
telce. kurr raskaat kranaatit is-
kevlil srrontaasloon.

l\,luutarnia vihollisen hävit-
triiiri ilnrestr r prrikallc' Ientiien
air un nratalulla. r'ain muuta-
r.t.tlrn kr rnrnc'nen metrin kor-
kcudessa. Erotan selvästi yli
sr iiksr vlin lr'ntiij:in kasvot hä-
ncn kallistaessaan konettaan
ja kurkkic'ssaan ulas.

N-r t nL' o\ lll lutvainneet
rnc icllit I

liorrr'cl kie rtclc'r'iit 1läpuo-
It-llrrtttnre ci kai olekaan
rrr ik:uin k,rrtrli li;r ,,.,n n-r"',0
artkellll strollal

.lo tulcckin rnurlraava kra-
nlrlrllitriippi \tl(trilltll llis
kaarnnte .

'l-Lrnlrru. cltii l()ppumme ()n

nr t tullut kukaan ei voi täs-
sii rriiprssii prsrr.i hengissäl
Flikii r oi cdcs raihtaa paikkaa-
kuan: r ihollisen konekiväärit
prrhkiriit jo hanucn pintaa.

Ki r hiitiirr pienessä sykk1,-
riissii kehnon rn«rntluni pohjal-
la Kertu t()isensa jälkeen
rr iipsrihtriä päälleni mtrltaa ja

iririlohkarcit:t. Ilrnanpaine sal-
prrl hcnuitr kscn iäis1'1'k-
sir'r) :ri:l[\r. lunluu tninttsta.
Rri jrihdr spaine vihlaisee ki
pclisti kcuhkoissit.

()lerr poissa tolaltani.'fun-
IrrLr. krrirr iokLr hakkaisi rnou-
krrrillrr piiritrini'fajuan tilan-
le crr r uirr hctkittrirn ja puolit-
tain

Tankkihan se siellä palaa roihusi!

Silrnissä hänrärtää... tällai-
scllukohan kuolema tuntuu?

Äkkiri kuulen nimeäni hur,r-

dcltaran:
Oletkos vielä elossa'.)

C)lcnko sittenkin hengissä'l
Fi crriri niin puristakaan ja
hcngirrs käl helpommin.
Ympiirillä on hiljaista.

Mutta n-riksi en näe rnitään?
N4iksi cn sla ainoatakaan jä-
scntiini I iikahtanraan'l

()le n rnaan sisällril Olenko-
han pahastikin haavoitlunut?

Mla antaa periksi. kun
triinnrin lujasti hartioillani.
()lirr r:rirr,rsiltuirr peittlnlt

rnulta- ja jäälohkareiden alle.
Korr,anikin olat tiiynnä mul-
tll krrin ol isi se niihin pai-
rru'ella puristettu.

Rlvistelcn päätäni. että aja-
tuksct lähtisiviit luistamaan.

E.ihän tiissä taida suurem-
paa hätiiä ollakaan...

C)lipas se r1'öpp,v! Mahtaa-
kohan nruita olla hengissä?

Silnriilcn ympärilleni.
Kaikkialla on m.ra myllätty
r Iiisalaisin. männ)'n oksilla on
päälly'stakin riekaleita. silvot-
tujl puita ja pensaita, muodot-
tonrra ihmisruumiita...

Yritiin klivaa polttopullot

ja kasapanokset esille montus-
tani. Ihrne. etteivät ne äsken
riijähtäneet!

Trras kuulen nimeäni mai-
nittavan ja havaitsen kokemä-
ke'liiisen alikersantti Pajusen
katselevan minua viereisestä
nlontus ta.

- 
[-uulin jo. että olet kuol-

Iut. kun et mitään vastannut.
Mite nkäs sinun on käynyt?

- - Eipähän tässä kai sen pa-
hemmin 

- 
entäs itsellesi?

- Ei minullekaan sentään
.cn pahemmin 

- 
mutta muis-

ta meidiin porukan miehistä se

taisi tehdä selvää. Ei kuulu
cnää valitustakaan eikä ku-
kaan huuda apta. Iso-Metsii-
/än rrhmä oli tuossa tien toi-
sella puolella, mutta nyt sieltä
r'i kuulu mitään...

Lieneekö jäljellä muita kuin
me kaksi'l Pian varmaan on
nrr'idänkin vuoromme 

- 
ei

täslri paikusta nrihinkään pe-
räy d1'tä. . .

Hätä ju ahdistus valtaa mie-
len: emme voi selviytyä, mi-
tään pakotietä ei ole.

PEI,ASTUKOON
KEN VOI

- 
Kiltsohan tuonne ! huutaa

sam:rssil Pajunen. 
- 

Nyt ne
tulevat !

Vilkaisen suolle: kaikkialta
r r iirr r esiin suuria harmaita
rnrihkäleitä 

- 
suoraan kohti.

Vaihdetaan paikkaa,
hurrtaa Pajunen. Sinun
llr()ntr.rsta\i nlikee paremmin,
iatkaa hän ja alkaa ryömiä
m()nttuani kohden.

En ehdi selittää. eltä mont-
tuni on jo aivan tasainen eikä
siitii eriää juuri suojaa saa.
K«rpplan siis vain omat varus-
tcr'ni ja alan kontata vuorosta-
ni hänen nronttuunsa. Liikku-
minen on raikeaa, koska jäse-

neni tuntuVat aivan puutuneil-
ra ja rliltei tunnottomilta.

Pääsen juuri ja juuri kuop-
p:uur. kun sanlassa valtava rä-
jähdy's paiskaa minut kontalle-
ni sen pohjalle. Vilkaistessani

l nrpärilleni totean, että pari
sekuntia sitten jättämäni
kr.roppa ()n saanut täysosuman
eikii Paiusta enää ole.
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Nt't olen yksin - epätoi-
voisena. suunniltani. Tankit
j1,rräär'ät jo joka puolella, osa
on mennyt jo ohikin. Muuta-
mat yöllä asentamamme mii-
nat räjähtelevät niiden alla.

Odotan vain luodin tai kra-
naatin iskua. Pienintäkään toi-
voa ei ole. Tunnottomilla sor-
nrillani yritän kaivaa povitas-
kustani yksityispapereitani.
kirjeitä ja muuta - ne pitää
hävittää. ettei vihollinen saa
niistä tietoja. on meille opetet-
tu. Taskussani on myös valo-
kuvia. jotka katson nopeasti
lävitse ikään kuin kaikkia hy-
västellen. Valmistaudun kuo-
lc'maan yhä enemmän ja
enL'mmän tähän ajatukseen
:r I i. I t t ttt't'trt

Saan kiväärini esiin ja am-
mun sillä kokeillakseni, toi-
miiko se äskeisen mylläkän
jälkeen. Kunnossa on.

Samalla hetkellä on tankki
aivan vierelläni ja ampuu ym-
pärilleen kaikilla aseillaan.

Sitten tapahtuu jotakin ih-
meellistä: jostakin Iso-Metsä-
Iän ryhmän asemien suunnasta
iskeytly polttopullo sen kyl-
keen ja vaunu leimahtaa tu-
Ieenl Vielä on joku muukin
hengissä! Tieto tästä herättää
mielessäni pienen ilon häiväh-
dy'ksen.

Jälleen vyöryy tankki ohitse
niin läheltä. että minäkin ar-

Aron poian matkan påäv

velen saavani siihen osuman.
Nappaan kasapanoksen kätee-
ni. Tulitus on kuitenkin kova
ja asentoni huono raskaan
möykyn heittämiseen - ei
voi lainkaan kohottautua.

Nyt se on kohdalla! Vetäi-
sen narusta ja heitän - mutta
käteni ei tottelekaan aivojen
käskyä! Panos lentää vain
muutaman metrin. Ehdin vain
sulkea silmäni, kun kolme ki-
loa rotulia räjähtää. Ilmanpai-
ne salpaa hengityksen ja pai-
neisku lyö kasvoihini.

NÄTNTö KAUHEA
ON LOPPUNI?
Nyt on vihollinen minut huo-
mannut. Hiukan kauempana
oleva vaunu alkaa ampua mi-
nua tykillään. mutta ei saa
osumaa monttuuni - pai-
neaallot ja ryöppyävä maa
vain iskevät minuun.

Sitten vaunu tulee päälle.
En voi estää parkaisua, kun

leveä telaketju painuu päälle-
ni. Kauhu iskeytyy läpi ole-
mukseni - näinkö kauhea on
loppuni?

Tankki pysähtyy ja olen sen
alla kuin rotta loukussa. Tela-
ketju kaapii maata ja hirvittä-
vä tuska raastaa olemustani -puserrun kuoliaaksi - muo-
dottamaksi - 

jäseneni vään-
tyvät luonnottomiin asentoi-
hin. ..

Sinen telaketju pysähtyy.
Olen niin pahassa asennossa,
että on pakko yrittää tehdä jo-
takin. Olen hengissä, mutta
hirvittävä tuska tuntuu vievän
järkeni.

Koetan tehdä liikkumatilaa
päätäni liikuttamalla. Jäiset
maakokkareet repivät kasvo-
jani. Veri vuotaa silmiin. Lo-
pulta saan kuitenkin pään oi-
keaan asentoon vartaloon näh-
den.

Sitten huomaan pienen au-
kon telaketjun ja maan välis-
sä. Punnerran pääni aukkoa
kohden - 

jospa siitä pääsisi
ulos ?

Ponnistelen kaikin voimin.
Lopulta saan pääni työnnetyk-
si teleketjun alta. Monien vai-
heiden jälkeen onnistun lopul-

ta raastamaan koko vartaloni
ulos. Epätoivo tuntuu antavan
voimaa.

Tankki seisoo edelleen pai-
kallaan. Makaan sen vieressä
sel?illäni lumessa, paljain päin
ja käsin. Kypiiräni, käsineeni
ja muut varusteeni jäivät vau-
nun alle.

Vaunun moottori käy hil-
jaa. Sen miehistö on niin var-
ma asiastaan, etei edes vai-
vaudu kurkistamaan vaunun
alle.

Makaan hangella hyytävän
kylmässä pakkasviimassa ai-
van näännyksissä. Käteni ja
kasvoni tuntuvat palelruneilta.
Talvinen tuulenhenkäys heit-
tää lunta kasvoilleni.

Ymmärrän henkeni olevan
edelleen hiuskarvan varassa.

Minua ei ilmeisesti ole täs-
sä myllerretyssä maassa huo-
mattu tai sitten on luulru jo
kuolleeksi ja jäteny rauhaan.
Voisin ehkä kätkeytyä lu-
meen, odottaa seuraavaa yötä
ja sitten pimeän turvin yrittää
omalle puolelle. Mutta - on
vasta aamupäivä, joten vuo-
renvarmasti palelruisin kuo-
liaaksi iltaan mennessä.

EPÄTOIVOA JA
INHIMILLISYYTTÄ
Vasta silloin iskee mieleeni
uusi ajatus: entäpä jos joudun-
kin elävänä vihollisen käsiin?!

Niin ei saa tapahtua - ei
mistään hinnasta! Parempi on
kuolla ennen sitä. - Ei kui-
tenkaan ole aivan helppo aja-
tella kuolemaa - olenhan
sentään vielä nuori, vasta vä-
hän yli 20-vuotias... Päättyy-
köhän kaikki kuolemassa?
Tuo asia ei ole ennen tullut
mieleen kuin ohimenevänä
ajatushäivähdyksenä. Kunpa
siitä olisi enemmän varmuut-
ta. niin ei kenties niin pelottai-
si...

Sitten kokoan päättäväisyy-
teni vielä kerran. Olen nyt si-
säisen taisteluni taistellut ja
mielestäni valmistautunut
ikuisuuteen s iirtymistä varten.

Saan jotenkin haparoitua
käsiini kiväärini, joka oli jää-
n1,t ehjäksi telaketjun ulko-

ffi

Telaketju tulee päälle!
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puolella. Kohotan kiväärin
piipun päätäni kohti. haparoin
jäätyneillä sormillani liipasin-
ta, suljen silmäni ja laukaisen

- nopeasti ja rajusti. Vaisto-
maisesti tulee huuliltani pa-
rahd us.

Sitten huomaan yhä olevani
elossa. Patruuna ei ole sytty-
nyt. Tarkastan asetta ja huo-
maan iskurin kyllä lyöneen
nalliin. mutta tämä ei ole toi-
minut.

Etsin jotakin muuta asetta

- puukkokin pitäisi minulla
olla, mutta sitä en löydä. Pi-
täisi olla käsikranaattejakin,
mutta en saa niitäkään käsiini.

Tässä puuhassa tulen vil-
kaisseeksi ympärilleni.

Vieressäni seisoo joukko
vihollissotilaita, jotka silmää
räpäyttämättä seuraavat tou-
hujani.

Mitään ei ole tehtävissä.
Kohotan paljaat ja paleltu-

neet käteni antautumisen mer-
kiksi. mutta odotan samalla
armonlaukausta, joka päärtäisi
surkeuteni.

Nyt tulee pari miestä luok-
seni. He nostavat minut pys-
tyyn ja nykäisevät lumipuvun
repaleet yltäni. Nopeasti he
tarkastavat taskuni ja lähtevät
kuljettamaan minua omalle
puolelleen. Tultuamme erään
hyökkäysvaunun luokse he
nostavat minut istumaan vau-
nun lämpimän moottorin pääl-
le ja joku hieroo vielä varo-
vasti jäätyneitä kasvojani ja
käsiäni.

Sitten matka jatkuu. Sota-
vangin pitkä taival on edessä-
nl. tr
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O Inter arma silent leges - sodassa
lait vaikenevat.
O Niin vaikenivat myös
kansainväliset sopimukset ja suojaton
vanha Porvoo sai kestää vihollisen
pommisateen.

Muistojen kaupunki
KAUKANA SOTATOIMI-
ALUEELTA Porvoo valmis-
tautuu syksyllä 1939 pahim-
man varalta.

Seitsemäntuhannen asuk-
kaan kaupunkipahanen tarjoaa
idyllinsä ohella matkailijalle
nähtävyyksinä mm. useita
maamme itsenäisyyden oh-
dakke isesta tiestä kertovia
muistomerkkejä. Suomen so-
dan sankarin kuvaajan ja kan-
sallisrunoilijan J.L. Runeber-
gin muistokoti, Suomen auto-
nomian keisarill isen julistami-
sen tuomiokirkko, vapautus-
rintamamiehen Eugen Schau-
manin hautamonumentti ja
muut historialliset paikat saa-
vat noihin aikoihin sirpalesuo-
jia naapureikseen.

Ilmavalvonta
ALUEELLISEN ILMAPUO-
LUSTUKSEN keskus IPAK
l7 luutnantti K. Iohanssonin
johdolla sijoittuu Werner Sö-

derströmin nelikerroksisen
toimitalon väestösuojaan.
Kersantti H. Lindrothin johta-
malle ilmavalvontaryhmälle
osoitetaan tähystyspaikka
1702 Kokonmäellä. Tehtävä-
nä sillä on ilmatilassa havait-
tavan liikehdinnän sekä sää-
tietojen raportoiminen.

Ryhmä koostuu kotijoukko-
jen miehistä. vapaaehtoisista
koululaisnuorista sekä viesti-
koulutuksen saaneista lotista.
Viisitoistametrisestä puisesta
näkötornista avautuu kukku-
Ian laelta esteetön näköala yli
kaupungin muualle paitsi Pap-
pilanmäkeen. joka jää kuol-
leeseen kulmaan Kirkonmäen
ja Vesitorninmäen taakse poh-
joisessa. Ylhäällä tähystysta-
solla on ilmavalvojien suojana
viholliskoneiden mahdollisen
konekivääritulituksen varalta
kaksi paperimassapaalia pääl-
lekkäin. Vartiotupa metsän
suojassa länsirinteellä tarjoaa
vartiovuorossa oleville lepo-
paikan sekä toimii käsiaseella

varustctlujen ilmavalvonta-
miesten kokoontumispaikkana
aina ilmahälytyksen sattuessa.

Sota syttyy
VIHOLLISKONEIDEN en-
simmäisistä ylilennoista talvi-
sodassa jää episodeja kuvasta-
maan pikemminkin henkistä
kuin materiaalista ilmapuolus-
tusta.

Poliisimestari talon katolla
laukoo pistooliaan kohti yläil-
moissa hääriviä lentokoneita
ja Jokikadun puistopuiden
suojasta paukuttelee nosto-
miesten joukkue kivääreillä
kohti näkymätöntä vihollista
pil vipe itteen yläpuolella.

Neuvostol iiton ilmavoimat
suorittavat Leningradin ja
Baltian tukikohdistaan hyök-
käyksensä Suomen rannikko-
seudulle ja jonkun verran sisä-
maahan asti. Lenro jen suh-
teellisen suuresta lukumääräs-
tä huolimatta vaikuttaa vihol-
lisen ilmatoiminta kuitenkin
jollakin lailla vaivautuneelta.
Ilmavalvonta toteaa. miten jo-
pa sama pommikone kiertelee
eri paikkakunnilla tiputellen
ponrmin sinne. toisen tänne.
Yölennot ovat harvinaisia.

Suomenlahden
läheisyys
ILMAVOIMIEMME mate-
riaalin niukkuus ja vihollis-



pommittajien sLruret lentokor-
keudet. joita koneiden pako-
kaasujen pakkasvanat pilve-
töntä taivasta vasten kuvasta-
vat. e'ivät juuri anna hävirtäjil-
lemme mahdollisuuksiakaan
I ähitorjuntaan. Ilmatorjuntaty-
kistiiä ei liikene kaupungin
puol ustukseen.

Rannikkoseudusta tulee vi-
holl islentäjierr temmellyskent-
tä. Tämä tietää ilmavalvojille
vilkkaan lentotoiminnan ai-
koina useita "kuntolenkkejä"
päir'ässä parin kilometrin
päässä olevalle vartiopaikalle.
Joulukuun alussa kuljetaan
polkupl,örällä vanhan sillan
kautta Kirkonmäen alta. myö-
hernmin lumen ja jään tultua
painutaan suksilla suoraan

ioen yli.
Kovat pakkaset koetaan il-

nravalvonnassa ajoittain var-
sin kiusallisiksi. Elohopean
iääd1'tt1,ä voi tuulelle alttiissa

ten 
- 

helmikuun puolivälissä
\ htäkkiä rävähtää. . .

Tulen ja tuhon päivä
JUURI on aurinko kiiänt1'nyt
laskuun l-relrnikuun kolmante-
natoista päir'änä 1940, kun il-
mavall'onta havaitsee idästä
korkealla lähestyvän l9 pom-
mikonetta käsittävän muodos-
telman. Hälytyssireenien kai-
ku soi r ielä ktrrvissa. ktrn tai
vas aukeaa ja ensimmäiset
rriinapomrnit iskevät Mylly-
mäkc'c- n. seuraavat sairastuvan
ja Tulliportinkadun kohdalle.
sitten teatteritaloon. Runeber-
gin puistoon, Eklöfin taloon
sc'kä viimein suurin määrin
toiselle puolelle Porvoonjokea
r rrnerilehlrurseen ja sitä yrnpä-
riiir ille pelloille lähelle Ko-
konmäkeä.

Matkalla vartiopaikalle
mailstoutr.lu vahingoitta ilnta-

tLra vallitsce he'tken kuoleman-
lrili:risrrLrs. Räjrihdlspilvet ja
s\ tl\ \'icn tulie n nostattamat
savr"rpatsliat alkavat pian ko-
hotir ja hiljalleen kulkeutua
hcikon tr,rulcn vicminä kohti
liinr(ri Kaikt:rr kaikkiaan 23

talorr hrniiii on hetkessä tules-

telec-kin jo 40 palokuntaa tulta
vastaan. Tyi'itä vaikeuttaa suu-
resti -?7" pakkasen kalustoa
jäädyttävä vaikutus.

Aleksanterinkadun ja Rune-
berginkadun kulmassa Rune-
hergin kodin pohjoista päätyä
kärventää jo läheisen hotellin

tähl,stvskrrnissa seistä vain
puolisen tuntia kerrallaan. Pu-
helinta tä1 t1'1, liimmittää öljy-
tr.rikun päällä. jotta kampi
prörisi. Näin saadaan kuiten-
kin viestiyhteydet IPAK:iin
säilymään.

Talvisodan neljästä ilma-
ponrnrituksesta kolme ensim-
rnäistri tuottavat verraten vä-
hän vaurioita ja lähinnä vain
tehostav:rl valmiutta. Väestö
kuitenkin aavistaa ilmassa lei-
juvan todellisen uhan. Ja sit-

valvtrntasotamies J. Malm-
-strönr keskell ä r()utaista lnaata
valtavasti möy'riviä räjähdys-
patsaita.

Kaiken sekaan pommiko-
ncet kylvävät vielä -50 kilon
nlf tapomme ja ja sitdoirtain
I .-5 kilon palopommejrr.

Kaikkialla palaa
MAATA vavisuttaneen pauk-
keen ja palopommien vihelte-
I1n. sihinän ja räiskeen vaiet-

sa piiiias iallisesti Mannerhei^
rninkadun l:r Aleksanterinka-
dun varrella.

Kerlirheilolla on melkoinen
osa keskikaupunkia roihuna!
Mtrutamasta talosta saadaan
rr.Lrkkaitlett jl surljelumiesten
porrnistrrksirt ()sa irtaimistoa
pclas tc tLrk s i .

Viie stiinsuo jelu ja palotor-
iunta pr r tiivät Itäiseltä ja Kes-
ki-l'rrtlcltarnirirlta irrotettavia
r'o ir.n ia avuks i .

Tunnin parin kuluttua tais-

^^.
Tulen ja tuhon päivä 13.2.40
Kuva: kirjoittaja

Unter der Lindenin raju palo.
Sammuttajat saavat viime tin-
sassa kiehuvaan maalipintaan
suunnatuilla vesisuihkuillaan
uhanalaisen museorakennuk-
sen pelastetuksi jälkipolville.

Hämärän tullen kaupungin
keskustaa valaisevat lukuisat
palopesäkkeet. Jokaista pelot-
taa mahdollisuus, että tulten
valomeri houkuttelisi vihollis-
lentäjiä täydentämään tehtä-
väänsä. Onneksi lentäjät py-
slr,ät aloillaan. Kummitus-
maisina haamuina liikuttele-
vat suojapukuiset miehet pa-
lontorjuntavälineitä vielä aa-
m un saras taessa palopesäkkei-
den reunustamilla kaduilla.

Palopommit ovat tehneet
tuhoisaa jälkeä. Puutalot pala-
vat käyttökel vottomiksi. Suuri
osa perustuksia myöten.

Vanha Porvoo säästyi
VANHA KAUPUNKI onnek-
si säästyy. Yksikin palopesä-
kc- siellä olisi helposti johtanut
rämän historiallisesti ainutlaa-
tuisen tiiviin rakennusrykel-
män hävitykseen.

Palokuntien ansioksi lue-
taan tulen leviämisen estämi-
nen. Ihmishenkiäkään ei nyt
rnenetetty. Siihen vaikuttivat
onnellisten sattumien lisäksi

llmavalvontaryhmä-1702 talvisodan päättyessä. Toinen vasemmalta ryhmänjohtaia H. Lindroth, kirioittaja
takarivissä keskellä Kuva: kirjoittaja
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Porvoon pommituskarna
O = miina- tai sirpalepommi I : kokonaan palanut alue

miina- ja sirpalepommiosumat
enimmäkseen aukeamille ja
asumattomille laitamille.

Onko tämä lentäjien tahdon
vai taidon puutetta?

Monen rintamamiehen per-
he on nyt vailla kotia. Aineel-
liset vahingot ovat huomatta-
vat ja niiden korjaaminen vaa-
tisi paljon ponnistuksia. Mie-
let ovat apeat, mutta usko pa-
rempaan tulevaisuuteen järk-
kymätön. Antautumismieltä ja
pelkoa ei pommitus synnytä
siviileissä pikemminkin
päinvastoin.

Ajatukset ovat koko ajan
etulinjan miesten luona Kol-
laalla, Taipaleella, Summas-
sa... Miten he kestävät anka-
ran paineen, se on tärkeintä.

Täsmälleen kuukauden ku-
luttua tulee raskas, mutta kun-
niakas aselepo. Ilmavalvonta
puretaan, kaupungissa otetaan
kiitollisin mielin vastaan ko-
tiin palaavat rintamamiehet,
pommitusvaurioita aletaan
paikata, siirrytään vaatimatto-
min toivein våilirauhaan
maailmanpalon kuitenkin
edelleen levitessä.

Sota iatkuu
KESÄLLÄ l94l ilmavalvon-
nasta tulee uuden ilmasuoje-
luyksikön lutnantti I. K. Vai-
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nion johtaman I l8 A Is-
komppanian osatehtävä.

Tähystyspaikkana on nyt
vesitorni kaupungin ja maa-
laiskunnalle kuuluvan Pappi-
lanmäen rajalla. B-miesten ja
kiväärikoulutusta saavien
nuorten poikien tehtäviin kuu-
luvat lisäksi desanttien etsintä
ja yleinen vartiopalvelus. Ma-
joiruspaikkana on aluksi Pap-
pilanmäen kansakoulu ja elo-
kuusta alkaen keskustan kan-
sakoulu Papinkadun ja Kaivo-
kadun kulmassa.

Vihollisen käyttäytyminen

muistuttaa aluksi talvisodan
aikaista. Uutena piirteenä on
kuitenkin joidenkin desanttien
toimittaminen lähiseudulle.

Välirauhan aikana vahvis-
tuneet hävittäjävoimamme
muodostavat nyt siksi voi-
makkaan suojan, ettei hyök-
kääjä enää voi käyttäytyä il-
matilassa miten tahtoo. Neu-
vostolentäjät siirtyvät entistä
enemmän yllätys- ja yöpom-
mituksiin. Toiminnan tavoit-
teissa ja tehossa on onneksi
edelleen toivomisen varaa.

Kaupunkia pommitetaan

nyt kaikkiaan yhdeksän ker-
taa. Jiilleen säästytään suu-
remmilta tuhoilta enimmäk-
seen keskittymättömissä
hyökkäyksissä. 10.8. l94l
pommi tosin puhkaisee tuo-
miokirkon katon ja hajottaa
osan lehteristä entisen hallitsi-
jan Aleksanteri I:n kuvapat-
saan vierestä.

Mutta kerran sattuu todella
kipeästi: vuorossa kahdeksan-
nesta ilmapommituksesta tu-
lee kaupunkilaisille kohtalo-
kas.

Surmanloukku
ELOKUUN 27. PÄIVÄNÄ
1941 - lämpimänä, poutaise-
na syyskesän aamupäivänä -ilmavalvonta on saanut näkö-
piiriinsä yksinäisen pommitta-
jan, joka kaakosta lähestyy
kaupunkia verraten matalalta.
Lentäjä saavuttaa maalialu-
eensa ja pudottaa kello 1 l. 18
lastinsa jonoon sairaskodin pi-
halta viistosti parin keskusta-
korttelin yli.

Is-komppanian majapaik-
kaa vavisuttavat räjähdykset
naapurissa ja ikkunat paiskau-
tuvat säpäleiksi sisään. Annet-
tu h?ilytys tuskin ehtii varoit-
taa vaarasta.

Luutnantti Vainio kokoaa
is-sotamiehistä partion, jolle
antaa tehtäväksi tilanteen sel-
vittämisen.

Tiedustelijat toteavat Pa-
pinkadulle tultuaan, että vas-
tapäinen rakennus on pom-
miosumasta pihan puolelta
sortunut. Raunioiden seasta
kuuluu ihmisten valitusta.
Kaivokadun mäessä jalkakäy-
tävällä vaikeroi sirpaleosu-
masta haavoittunut naishenki-
lö. Pommiosuman jäljet näky-
vät ns. Miljoonatalon seinässä
toisen kerroksen korkeudella.

Alempaa Mannerheiminka-
dulta ennen Nikolainkadun
risteystä kantautuu ääniä ja
näkyy levottomasti liikehtiviä
ihmisiä. Kaivokatua alaspäin
laskeutuneille tiedustelijoille
avautuu kulman takaa kam-
mottava näky: Werner Sö-
derströmin toimitalon piha-
maalla väestönsuojan sisään-
käytävän edustalla lojuu kym-
menittäin ihmisiä, enimmäk-
seen naisia ja lapsia - toiset
elottomina, silvottuina, toiset
tuskissaan ja verta vuotavina.

o : vaurioitunut tai osittain palanul alue

Raul Hellbergin urheiluliikkeen julkisivu 14.2. 1940 Kuvu: a. L'hristern



Lievemmin loukkaantunei-
ta poistuu shokissa paikalta.

Talon pihanpuoleisissa sei-
nissä näkyvät sirpalesarjojen
jäljet. Pommit ovat osuneet
keskelle väestösuojaan pyrki-
vien ihmisten joukkoa ja vai-
kutus on ollut murhaava.

Havainnoista tehdään sel-
koa komppanianpäällikölle,
joka määrää paarikomennus-
kunnat avustamaan pelastus-
työssä.

Suojaan pyrkineistä noin
sadasta henkilöstä vain ani
harva on säilynyt vammoitta.
Kahden 50 kilon sirpalepom-
min saalis on kammottava.

Haavoittuneet saatetaan
paareilla ja autoilla läheiseen
sairaskotiin. Siellä alkaa kii-
reinen toiminta. Lääkintäma-
juri R. Gullichsenin avuksi
kutsutaan lääkäreitä Helsin-
gistä.

Suru
ILLAN TULLEN menehty-
neiden tuskallinen tunnistami-
nen on päättynyt. Kaupunki
verhoutuu surun vaippaan.

Aineelliset vahingot ovat
ihmismenetyksiin verrattuina
merkityksettömät. Kuolleita
on 29, heistä 20 naista ja 4
lasta, haavoittuneita kuutisen-
kytnmentä. Moni rintamamies
jää kaipaamaan elämäntove-
riaan ja tuskaiseksi muodos-
tuu usean loppuiäkseen raaja-
rikoksi jääneen elämäntaival.

Kaupunkia suojaamaan
asettuu nyt urheiiukentän lai-
taari keskiraskas ilmatorjunta-
patteri nuoren vänrikki Erit
E. Anttisenjohdolla. Kaupun-
ki jääkin täm?in jåilkeen sodan
loppuun saakka kokonaan rau-
haan pommituksilta.

Suuret sotakoneistot ottavat
mittaa toisistaan Keski-Venä-
jäIä.

Ilmavaaran vähetessä is-
komppania, yhden poikasoti-
laan desanttitaistelussa menet-
täneenä, hajotetaan 30.9.
l94l valmiuteen työpaikoille
ja koteihin. Asevelvollisuus-
iiip saavuttaneet nuoret ko-
mennetaan vähitellen rintama-
tehtäviin.

Pienen asujaimiston, mutta
merkittävän historian omaava
suomalainen yhdyskunta on
uhrannut omastaan totaalisen
sodan alttarille. n

Klriallisuutta
PIELISJÄNVTN
PENTINKULMAA
Heikki Turirnen: Hupeli,
WSOY, Juva 1978, 376 si-
vua.
Eturivin kirjailijoittemme
joukkoon noussut Turunen
kuvaa laajassa romaanissaan
Poh jois-Karjalan maaseutuky-
län elämää jatkosodan viimei-
sinä viikkoina ja varsinkin
rauhanteon jälkeen. Henkilö-
kokoelmaan mahtuu monen-
laista väkeä: kunniallisia rin-
tamamiehiä, heidän sotilas-
johtajiaan, hiippareita ja var-
sinaisia käpykaartilaisia sekä
myös uusille asuinsijoilleen
asetfumassa olevaa siirtovä-
keä. Keskeisiä kysymyksiä
ovat sopeutuminen rauhan
ajan elämään, mikä ei aina su-
ju kovinkaan helposti vaan
vaatii ankaria lääkkeitä, ja rin-
tamamiesten maansaantipro-
sessi, joka tietenkin nostaa
luovuttajat takajaloilleen.

Kirjailija kuvaa romaaninsa
avainhenkilöiden elämää siten
että kerrontaan uskoo. Kes-
keinen vaikutin on entisen
korpraalin ja renkimiehen
maanniilkä, joka ajaa vaikea-
varnmaisen invalidin ankariin
ponnistuksiin ikiomalle kyl-
mälle palstalleen. Vasta sieltä
se onni ja lopullinen mielen
tasapaino näyttävät vihdoin-
kin löytyvän. - Mitähän sit-
ten, kun peltojen paketointi on

varusteet kuormastoon - eikä
niitä sen koommin nähty,
vaikka "vilua ja nälkää" riitti
ja tavaroita olisi kipeästi tar-
vittu! Tämän ja monta muuta
mielenkiintoista yksityiskoh-
taa kertoo kirjoittaja Suomen
Kaartin tunnetusta sotaretkes-
tä Venäjän armeijan riveissä.
Taisteluvaiheiden karmeudes-
ta huolimatta tapahtui retkellä
monia hauskojakin asioita.
Kaikän kaikkiaan voi todeta,
ettei sota ole sadassa vuodessa
kovinkaan paljon muuttunut

- sarnat ovat toiveet, ilot ja
murheet. - Mukava historian
kertauskirja. E.

KUUMAN
SARJAN SISSEJÄ
Reino Lehväslaiho: Syvärin
sissit, \ilSOY, Juva 197t,
306 sivua.
Kovan tarinan perusasetelma
ei tahdo täysin sopia oikeaop-
pisen sodan raameihin
joukkueen vahvuinen kauko-
partio irrotetaan nimittäin rin-
tamavastuussa olevasta etulin-
jan komppaniasta, sen tehtä-
väksi annetaan kaapata upsee-
rivanki vastassa olevan vihol-
lisdivisioonan esikunnasta ja
vangin avulla selvittää vihol-
lisdivisioonan tulevan hyök-
käyksen suuntautuminen. Sii-
näpä sitä on tehtävää etulinjan
komppanianpäällikölle! Itse
tapahtumien kerronta on luis-
tavaa ja lopputappelun kuvaus
kohoaa todella dramaattiseen
nousuun. Kovia poikia! E.

VIETNAMIN
TUNTEMATON
SOTILAS
Philip Caputo: Pelätä ja tap.
paa, Otava, Keuruu 1978,
350 sivua.
Nuori amerikkalainen reservin

upseeri kertoo vaikuttavassa
kirjassaan sodasta sellaisena
kuin sadattuhannet amerikka-
laiset sen Vietnamissa kokivat
ja samalla sellaisena kuin mil-
joonat ja kymmenet miljoonat
sotilaat ovat sen kautta vuosi-
satojen kokeneet. Viidakkoso-
dalla on tietenkin omia eri-
koispiirteitään, mutta periaat-
teessa ei liene suurtakaan eroa
sillä, kiduttaako miehiä troop-
pisen viidakon helle vaiko
arktinen pakkasviima 

- so-
dan julmat lait ovat aina ja
kaikkialla samat.

Suomalainenkin veteraani
löytää itsensä monilta kirjan
sivuilta ja ymmärtää myös
jenkkisotureiden tempauksia,
kaikkine virheineen ja jul-
muuksineenkin. Tämä ei tie-
tenkään merkitse julmuuksien
hyväksymistä enempää kuin
koko sotaakaan voidaan hy-
väksyä kansojen välisten risti-
riitojen ratkaisukeinona.
Lukuisille kielille käännetty
kirja on rehellinen kuvaus
Vietnamin taisteluista ja aut-
taa lukijaa ymmärtämään tätä-
kin murheellista historian vai-
hetta. E.

REFORMISTIEN
RAAMATTUKO?
Santiago Carrillo: "Euro-
kommunismi", Kiriayhty-
mä, Helsinki. lYlB, 227 si-
vua.
Poliittisesta kirjallisuudesta ei
asianomaiseen terminologiaan
vihkiytymättömän pitäisi teh-
dä kovin pitkälle meneviä joh-
topäätöksiä. Tuntuu kuitenkin
siltä, että Espanjan kommu-
nistisen puolueen pääsihteeri
suosittelee kirjassaan varsin
pitkälle menevää yksityistä
omistusoikeutta, monipuolue-
järjestelmää, parlamentaarista
demokratiaa, vapauksien ja
ihmisoikeuksien kunnioitusta
sekä kansallisen omaleimai-
suuden tunnustamista. Mitä-
hän siinä mahtaa jäädä kom-
munismista jäljelle?

NÄppÄnÄ
rÄNxÄnr

S.

Jeffrey Archer: Kerrotaan-
ko presidentille? WSOY,
Juva 1978, 251 sivua.
Englantilaisen kirjailijan ro-

aikanaan edessä? E.

SOTAA lOO
VUOTTA SITTEN
Keiio Kylävaara: Balkanin
santaa, Kiriayhtymä, Hel-
sinki 1978, 147 sivua, piir-
roksia.
Ennen ensimmäistä taistelua
koottiin miesten huolella mu-
kaan valitut henkilökohtaiset
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JATKOA ED. SIVULTA
maani liikkuu vuodessa 1983,
jolloin hän olettaa Edward
Kennedyn olevan Yhdysval-
tain presidenttinä. Liittoval-
tion poliisi saa sattumalta tie-
tää presidentin henkeä uhkaa-
vasta salaliitosta, jonka puu-
hamiehenä on eräs senaattori

- nimeä ei tiedetä. Poliisi
joutuu eliminointimenetelmäl-
lä etsimään syyllisen sadan se-

naattorin joukosta ja onnistuu
tietenkin monien vaiheiden ja
puolenkymmenen ruumiin jäl-
keen viime hetkellä. Tekni-
sesti hyvin suunniteltu ja suju-
vasti kirjoitettu poliisijännäri.

J.

rÄÄra.usrl
TILAUSTYöXÄ
George Stone: Lumituho
Blizzaril, Kirjayhtymä, Jy-
väskylä 1978, 219 sivua.
Amerikkalainen tiedemiesryh-
mä tutkii keinotekoisten myrs-
kyjen synnyttämistä ydinvoi-
man avulla ja saakin aikaan
säädeltävissä olevia mini-
myrskyjä. Sitten atomireakto-
rit riistäytyvät käsistä ja syn-
tyy kaikkien aikojen lumi-
myrsky, joka hautaa alleen
koko Yhdysvaltain itäosan.
Tiedemiesten mietittäväksi
jää, syntyykö uusi jääkausi
vai onko ilmiö saatu hallin-
taan reaktorien toiminnan vih-
doin pysähtyessä. 

- Mukaan-
satempaava juttu huolimatta
siitä, että esitetyt "tieteelli-
set" faktat tuskin kestävät lä-
hempää tarkastelua. S.

VERTA JA
PSYKOLOGIAA
Ruth Rendell: Kuoleman
pitkä varjo, Otava, Keuruu
1978, 254 sivua.
Renddll on uuden tyylin eng-
lantilainen jännityskirjailija.
Hänen jutuissaan kirves hei-
luu ja veri lentää, mutta kau-
hukokemusten ohessa tutkis-
tellaan ihmisiä ja heidän mo-
tiivejaan varsin kiinnostavas-
ti. Tässä kirjassa selvitellään
vanhaa rikosta, jonka yhtey-
teen kytkeytyy monta merkil-
listä tarinaa - romantiikkaa-
kaan unohtamatta. S.
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ETULINJAN
,,TAIDETTA"

Everstiluutnantti Heikki Kuis-
tio on Iähettänyt pari nrielerr-
kiintrrista valokuvaa. Ne esit-
tävät venäläisten taisteluhau-
tansa etumaasto()n ripustamia
propagandajulisteita II/JR
58:n kaistalla Kaljalassa s1'k-

syllä ja syystalvella 1943.
Julisteiden tarkoitus oli tie-

tenkin selventää suomalaisille
Mannerheimin ja Rytin henki-
lökuvia sekä koko maamne
sotapolitiikan luonnetta.
Myöskin niillä pyrittiin hou-
kuttelemaan paikalle meikä-
läisiä partioita lukemaan ja
tutkimaan "syöttiä": niiden
lähistölle oli nimittäin järjes-
tetty jonk inlainen r'äijytys.
jonka avulla var()mattomiksi
tulleet partiomiehet yritettiin
kaapata vangeiksi tai tuhota.

Meikäläisetkirt innostuivat

asiaan ja onnistuivat monien
tuloksettomien 1'ritysten jäl-
keen hakemaan taideteokset
omalle puolelle. Muualla Kar-
jalan kannaksella tai muilla-
kaan rintamilla ei tänräntapai-
sia laitteita nähty. Kyseessä
oli ilmeisesti paikallisen "tai-
teilijan " oma-aloitteisuus.

Oheiset kuvat ovat Kuistion
ottamia Pastorinjärven ko-
mentopaikan maastossa. En-
silnmäinen, Mannerheimiä
esittävä juliste on kooltaan
noin lx I metriä ja toinen.
Rytiä esittävä, noin 2,5x3
metriä. Tässä kuvassa on va-
semmalla pataljoonan lähet-
tiupseeri luutnantti Hanhinen,
joka 10.6. 1944 joutui Kuok-
kalassa vaikeasti haavoittu-
neena venäläisten vangiksi.

annes Heikkala Pudas-
järveltä toimi kesällä l94l
Kelsinkäisten taistelun loppu-
vaiheessa JR l2:n I Pataljoo-
nassa. Sekavassa tilanteessa
oli joukko miehiä harhaantu-
nut omistaan ja jäänyt viholli-
sen puolelle. Heidät otti ko-
mentoonsa ja kohdatteli tur-
vaan luutnantti Jolula, jolle
kertoja haluaa Iähettää terveh-
dyksensä ja kiitoksensa ker-
toen kirjeessään mm näin:
"Johtajamme luutnantti Jolula
oli rohkea mies. Vaikka hän
sinä päivänä haavoittui viisi
kertaa ja vaikka monta kertaa
jo olimme vihollisen saartami-
na hän toi meidät omien luo.
Luutnantin lisäksi vain yksi
mies haavoittui. "

HYVÄ ASEVELI!
Muistatko iltaa 2.3'. I 940? Ol it
selviytynyt Tuppuransaaresta
yli Viipurinlahden ja Iähes-
tyessäsi Häränpään niemen
eteläkärkeä kuulit vierasta
kieltä. Luulit päässeesi ruot-
sinkielisten puolustajien luo,
mutta totesitkin yllättäen jou-
tuneesi vihollisen vangiksi.

Kun Kev.Os 4:n taistelu-
partio myöhemmin yöllä puh-
disti niemen, onnistuit piilou-
tumaan ison kiven suojaan.
Lähestyessämme tätä kiveä
kuulit selvää suomenkieltä.
hihkaisit "Maihin!" ja varoitit
meitä vihollisesta.

Varoituksesi auttoi: ehdim-
me levittäytyä ja vihollisen
konetuliaseiden ryöpyt eivät
osuneet. Kt>nepistoolimiehen
avustamana sain vihollisen
muutamalla käsikranaatilla lo-
pullisesti vaarattomaksi.

Etpä totisesti viivytellyt
siirtyessäsi omalle puolelle!
Ilo oli molemminpuolinen.
Monttuun jäi parikymmentä
hiljaista vihollista ja yön ää-

nettömyyden rikkoi vain ahto-
jäiltä kuuluva nuorten siperia-
laisten hiihtopoikien suomen-
kielinen huutelu näiden yrit-
täessä saada väkeämme antau-
tumaan.

Mikäli olet elossa ja muistat
tapauksen, otapa yhteYttä!
Olisi asiaa.

Terveisin Eero Huotarr
Mattilan alue

04200 Keravc
puhelin m-24650(
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erkki Hyypiä soitteli
Luumäeltä ja oli vihainen:
lehtemme numerossa 9/78 si-
vulla 320 olevan kuvan teks-
tissä mainitaan sen esittävän
URR:n miehiä, mutta kuva
onkin otettu Sunkunniemellä
HRR:n miehistä - eipä sitä
juuri pahempaa virhettä voi
ratsuväen miesten kohdalla
tehdä ! Kuvassa ensimmäisenä
on kersantti Eero Saari lmat-
ralta, toisena ratsumies Petto
Huotari Salmista ja kolmante-
na ratsumies Aarne LohiLuu-
mäeltä.

llan Friman on saanut
yhteyden moneen aseveljeen
lehtemme numerossa 10178
olleen kuvan avulla ja kirjoit-
taa näin: "Kaverit ovat luke-
neet Kansa Taisteli -lehden jo-
ka kuukausi niinkuin minäkin.
Olen siitä kovin kiinnostunut
ja se on osa elämääni - ilman
sitä elämästäni puuttuisi jo-
tain. "

O

I. Mäkitalo, osoite
Voimakatu 10, 20520 Turku
52, olisi valmis Iuopumaan
Kansa Taisteli -lehden täydel-
lisestä vuosikertakokoelmasta
2l vuoden ajalta. [rhdet on
sidottu sinisiin koviin kansiin.

rkki Aho, Ruotsissa asu-
va insinööri, ilmoittaa pyydet-
täessä voivansa lähettää jolle-
kin tarvitsevalle lehtemme nu-
merot 6165,7168,8168 ja lll
69, joita kutakin hänellä on
ylimäåiräinen kappale. Itse
hän puolestaan tarvitsisi nu-
merot l/70 ja I l/70. Ahon
osoite on Bårestadsvägen 14,
5-770 Skinnskatteberg, Sve-
rige.

(N. *oton*hja,osoite
Vähälinnankatu 5 A, 28100
Pori 10, tiedustelee, kuinka-
han monta kuvassa olevista
l7.D:n jermuista vielä mahtaa
olla jäljellä. Soittaakin voi Po-
riin puhelimella 35 312.

.8

versti Bertil Heinrichs on
kääntynyt lehtemme puoleen
numerossamne I l/78 olleen
artikkelin johdosta, jossa si-
vulla 375 puhutaan jalkaväen-
kenraali A. E. Heinrichsin \
erosta ja huomauttanut, että 7
kenraali joutui kylläkin eroa-
maan silloisen terminologian
mukaisesti "yleisen edun
vuoksi", toisin sanoen sisä- ja
ulkopoliittisen painostuksen
johdosta tunnettuina vaaran
vuosina, mutta anoi itse eroa
neuvoteltuaan asiasta päämi-
nisterin ja Suomen Marsalkan
kanssa. Näin ollen artikkeliin
sisältyy tältä osin ilmeinen
muistivirhe. Julkaisemme
oheisena valokopion kenraali
Heinrichsin erokirjasta.

o

-r\
V arahtipa pahasti korvaan,
kun muuan kulttuuritoimittaja
erään elokuva-arvostelun yh-
teydessä käytti kaukopartio-
miehestä mäiiritettä "ammatti-
tappaja". Sana on ruma eikä
missään tapauksessa viittaa ai-
nakaan suomalaisiin kauko-
partiomiehiin, joiden pääteh-
tävä lähes aina oli tiedustelu.
Partiot toteuttivat sitä tilastoi-
den liikennettä, tähystäen,
harjoittaen puhelinkuuntelua
jne. Joskus paluumatkalla
suoritettiin laitteiden ja väli-
neiden tuhoamista, saattoipa
esimerkiksi radan katkaisu ol-
la päätehtäväkin 

- ei kuiten-
kaan koskaan ihmisten tappa-
minen. Siviiliväestön kimp-
puun ei koskaan käyty. Tais-

telun syntyessä jouduttiin tie-
tenkin tappamaankin, mutta
se ei ollut toiminnan päämää-
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