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KLAAVAI
Joudutieko Tekin ioka kuukausi saman vai-

keuden eteen: ilmaaniuu "ylimääräisiä" me-

noia ia maksuia. Miten saada rahai silti
riiitämään seuraavaan iilipäivään saakka?

Kiusailinen pulma, iosia on päästävä.

Palkka pankkiin-menelelmä iarkoittaa että
tilipåivänä iäiätte iilillenne sen osan pal-

kasta, fota ette heli tarvitse iuokseviin me-

noihin. Aina tarpeen tullen nostatte pieniä
eriä tililtänne. Menetelmä tasaa rahankulu-

tuksenne ia kerää "kivuttomasti' Teille pie-
nen vararahasionkin, esim. laskupäiviä var-
ien.*) Palkka pankkiin on myös tie tavoit-
teider, ioieultamiseen.

* ) Yhdyspankkiin voitte suorittoa hyvin monen-
iaisia maksu]a.

YHDYSPANKKI
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såun0s0lppllaa
- siinö ne löökkeet, jotko

tekevöt suomoloisesto
sou nosto noutintojen noutin non

Kunnon vihta la reilu pala

llauin
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Erkki Kario

OLEMME YÄSYNEET ERIPURAISUUTEEil 

-VIIME maaliskuun 13. päivänä tuli kuluneeksi 20
vuotta Talvisodan päättymisestä. Tappioon ja raskai-
siin menetyksiin johtaneesta taistelusta huolimatta Tal-
visodan aika on piirtynyt historiaamme - kuten usein
on toistettu - kunniamme päivinä. Taistelu kansal-
lisesta olemassaolosta kokosi kansamme rivit. Pieni
kansa pystyi suuriin saavutuksiin, kun sitä elähdytti
yksimielisyyden henki.

Kansamme historian siruja on kirjoitettu Talviso-
dan jälkeenkin. Näille sivuille on viety uusia kansal-
lisia maineteko.ja: katkeria ponnistuksia vaatinut uusi
sota, sen jälkeiset kamppailut säälimättömän raskai-
den sotakorvausten selvittämiseksi la monisatatuhan-
tisen siirtoväen asuttamiseksi.

On elety "\'aaran vuodet" ja selvitty niistäkin eteen-

päin. Elintaso on noussut, siniristilippumme liehuu
yhä vapaan Isänmaan tunnuksena.

Ja kuitenkin tä1ttÅi, laaioien piirien mielet tänän
ahdisrus kansamme nykytilannetta ja tulevaisuutta aia'
teltaessa: paljon olemme voittaneet, monista vastuk-
sista selvinneet, mutta suurin voitto on jäänyt saamat-

ta: kansamme rakentavien voimien kokoaminen. Par-

Yksimielisyys ia voi-
lontahfo kuvasluivat
Talvisodan syiiyessä

,iokoisen Suomen mie-
fien kasvoilta

lamentarismimme on pirstoutunutta, eri efupiirien kes-
kinäinen taistelu kiihkeää ja usein halpa-arvoisia kei-
noja kaihtamatonta. Kansamme yhteistyön polttopistees-
sä eduskunnassa heijastuu kipeimmällä tavalla suoma-
laisten kyvyttömyys "voittaa ravha" .

Sanottakoon siis tälläkin paikalla - 
ja laajojen pii-

rien puolesta: Me olemme lopen väsyneet eripurai-
suuteen, joka murentaa rikki kansallisen olemassa-
olomme perusteita. Me olemme väsyneet matalamie-
liseen, usein vain henkilökohtaisen vallan tavoitteluun
tdhtäävdän keskinäiseen vakoiluun ja poliittiseen pro-
pagandaan. Me olemme vdsyneet kansakunnan elä-
mälle leimaa antavaan aatteettomuuteen. Poliittisilta
johtajiltamme me odotamme uutta ja vilpitöntä,
rakentavaan yhteisryöhön pyrkiviiä asennetta. Karkoi-
tettakoon tulevissa kunnallisissa ja vaitiollisissa .vaa-

leissa luottamushenkilöittemme parista jokainen
sellainen, jolta tätä yhteistyön halua puuttuu.

Me odotamme myös KÅNSA.NKIRKOLTAMME

- sen kaikilta j?iseniltä 
- 

nykyistä voimakkaampaa
ja määrätietoisempaa panosta kansamme sisäisen hen-
gen lujittamisessa.
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Petsrmoon saakka raahattu. Kuusamon ja Sallan
suunnissa ei t)'kistöä ollut lainkaan. ei edes kunnia-
laukausten ampumista varten, je niin hyvin panssa-
rintorjunta- kuin it.aseetkin puuttuivat tyystin.

Rajan takana oli näky vallan toisenlainen. Jokai-
sen tien suuntaan oli keskitetty vähintäin divi-
sioona siihen kuuluvine 40-100 panssarivaunuineen
ja yli too tykkiä käsittävine tykistöineen. Lisäksi
oli runsaasti erikoisjoukkoja. Suuria varasto,ia oli
niinikään hyvissä ajoin koottu joukkojen tarpeita
tyydyttämään, puutetta ei ollut mistään.

Alkava taistelu oli suoritettava siis pataljoonan
voimin divisioonaa l,astaan.

Kannanlahdelta Kemijärven kautta Rovaniemelle
johtavan tien varteen oli keskitetty komkor. Tsni-
kovin komentaman 9. armeijan Pohjoinen taistelu-
ryhmä, kaksi divisioonaa, tehtävänään hyökätä Ro-
vaniemelle. Siellä se yhtyisi Petsamosta eteneviin
14. armeijan voimiin, minkä jälkeen joukot yhdessä
katkaisisivat Suomen ja Ruotsin väliset maayhteydet.

\r*
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Lapin Ryhmän miehiä tukiasemassa. Tausta la Sailatunluri

I TMARI TEHTO

Koil I is-Lapin ratkaisutais
I osa

Lapin Ryh män yleisti Ian ne sodan syttyessä

OSAPUILLEEN Taivalkoskelta Petsamoon ulottu-
vaa itärajan osaa, joka linnuntietäkin mitattuna on
runsaasti yli 400 km, plrolusti Talvisodassa kenraali-
majuri K. M. Walleniuksen komentama Lapin Ryh-
mä. Tosin se sodan syttyessä ei ollut itsenäinen sota-
toimiyhtymä, mutta muodostettiin sellaiseksi jo var-
sin varhain, yöLla t2lr).t2.39.

Joukkojen lukumäärä oli'r,ähäinen rintamakilo-
metrien suhteen, kutakin rajan yli johtavaa tietä
kohti riitti korkeintaan pataljoona, mutta
nämä pataljoonat olivat valioväkeä, samanlaisia
erillisiä pataljoonia, joiden toimintaan olemme jo
tutustuneet Laatokan Karjalan sotatoimien ohella.

OIi Lapin Ryhmällä tykistöäkin, oli Jäämeren
rannalla kokonainen patteri, jonka kalusto oli saa-
vuttanut kunnioitusta vaativan iän. Se oli peräisin
r,:lta 1887 ja kantoi nimeä "kunnialaukauspatteri",
sillä sellaisiin tarkoituksiin tykit oli näet aikoinaan
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Venäläisen Taisteluryhmän kahta peräkkäin et,:-
nevää divisioona"a, 122.D ja 88.D, vastassa oli mar-
raskuun 30. pnä majuri V. A. Roinisen komentama
Erillinen pataljoona 17 eli ns. "Sallan petaljoona"

Yiivytystaistelujen aika
Sodan syttyessä olivat tiedot vastustajasta sangen

vähäiset. Ilman muuta otaksuttiin, että se olisi yli-
voimainen, suurestikin, mutta sellaista voimien epä-
suhdetta, joka sittemmin paljastui, ei kukaan osan-
nut aavistaa. Ei siitäkään huolimatta, että tiede:tiin
venäläisten rakentaneen Kannanlahdes:;. r.rj.i-alu-
eelle autotalvitien, joka ei voinut oll.r rarkoitettu
muuhun kuin sotilaskäyttöön.

Rajan pinnasta lähtien pyrkir'ät Er.P 17:n partiot
ja pienehköt osastot hidastamarn vihollisen etene-
mistä ja saamaan jonkinlaisen käsiryksen sen vah-
vuudesta. Mutta Kelsinkäisen tunturimaastossa, 34
km:n päässä rajalte, majuri Roininen päätti asettua
kootuin voimin vasterintlan lujassaviivytysasemassa.

Joulukuun 2. päirän iltana saapui vihollinen etu-
maisilla osillaan viivytysaseman eteen ja ryhtyi oiko-
päätä hyökkäämään sitä vastaan. Puoleen yöhön
mennessä1. oli taistelu levinnyt pataljoonan kol.ro
kaistalle, ja pimeyttä hyväksi käyttäen venäläiset
työn§'ivät menetyksistään piittaamatta Iähitaiste-
luun. Ystävät ja viholliset sekaantuivat käsikäh-
mään, mutta siitä huolimatta pataljoona piti kiinni
asemastaan. Heikentymättömin voimin riehui tais-
telu läpi yön ja seuraavao aamupäivän, ,kunnes vas-
tustaja lopulta ylivoimansa avalla 3.t2. iltapäivätlä
murtautui asemaan. Jo tätä ennen olivat puhelinyh-
teydet katkenneet ei ainoastaan pataljoonan ja
komppanioiden, \iaan myös eri tr.lkikohtien välitlä.

Suunnitelman mukaisesti alkoivat Er.P 17:n ensim-
mäiset osat irroittautua kohta puolen päir,än jäl-
keen, ja kello 15 mennessä oli asema tyhjennetty.

Vastustajalle tuli tämä ensimmäinen voitto kal-
liiksi. Se menetti kaatuneina ja haavoittuneina useita
satoja miehiä.

Jo samana iltana sai vihollinen kosketuksen Kuo-
lajärven viivytysasemaan ja tunnusteli kranaatinhei-
tintulen tukeman joukkueen voimin sen kestävyyt-
tä. Joukkue lyötiin, ja pataljoona odotti koko yön
turhaan vakavampaa hyökkäystä, jota ei kuulunut.

Tuskin oli päivä ehtinyt valjeta, kun pienehköt
venäläisosastot alkoivat lähestyä oikean siiven pe-
säkkeitä, mutta ne vetäytyivät takaisin ennen keski-
päivää. Samaan aikaan näyttäytyivät panssarivaunut
ensi kerran Sallan suunnalla. Ainakin 6 vaunua ajoi
maantietä pitkin eteen ja avasi tulen Kuolajärven
viivytysasemaan ryhmitty,r'tyttä 2.lEr.P 17 r'astaan.
Niiden tulen suojassa venäläiset miehittivät Kuola-
järven vastarannalla olevan metsänreunan ja alkoi-
vat ryhmittää joukkojaan hyökkävkseen.

Kello lienee ollut 17 maissa, kun vihollisen hyök-
käysvalmistelut oli saatu loppuunsuoritetuiksi, ja
voimakas tulivalmistelu alkoi. Kahden tunnin ajan
syytivät renäläiset kranaatteja viivytysasemaan, ja
sen jälkeen lähti jalkaväki liikkeelle kohdistaen
hyökkäyksen Er.P 17:n keskustaa ja oikeaa siipeä
vastaan. Maantien suunnassa se pysäytettiin alkuun-
sa, mutta Mikkolan ,kannaksen luoteispuolella pääsi

.joitakin ryhmiä pesiytymään erääseen länsirannan
niemekkeeseen, josta niitä ei saatu karkoitetuksi.
Yön ajaksi taistelu vaimentui, mutta tykistötuli jat-
kui herpaantumattomalla voimalla.

6.72. aamuhämyssä uusiintui hyökkäys entistä
suuremmin voimin ja eilistä leveämmällä kaistalla.
Oikealla siivellä ja keskustassa se nytkin lyötiin vai-
keuksitta takaisin, mutta kauempana pohjoisessa,
missä 3./Er.P 17 taisteli, onnistui vihollisen saada
jalansijaa Isosaaressa, jonne se kiireesti kaivautui.
Pitemmälle se ei sinnikkäistä yrityksistään huoli-
matta päivän kuluessa päässyt.

telut Talvisodassa

1g.3rt

Pelkosenniemen iaistelu 18.12.39. Tilanne aamupäivällä
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Pelkosenniemen taisielu I 8. I 2.39. Tilanne iliapäivällä



Taistelujen parhaillaan riehuessa Kuolajärven
vesistölinjalla oli uusi pataljoona, kapteeni E. Åho-
niuksen komentama A-pataljoona, sittemmin nimel-
tään Er.P 25, saapunut paikalle ja alkoi 6.L2. ilta-
päivällä ottaa etulinjaa vastaan. Vaihdon tultua
loppuunsuoritetuksi Er.P 17 siirtyi osittain lepoon,
osittain taempaan viivytysasemaan.

Yölld. 617.r2. lii,kehti vihollinen rintaman keskus-
tan edessä, mutta ennenkuin sen puuhista ehdittiin
saada tarkempaa selvää, se kello 2 aikaan hyökkäsi
järven yli Mikkolan ja maantien välillä. Myös tien
varressa se pyrki 2.lBr.P 2l:n sivustaan. Mikkolan-
niemen eteentyönnetty tukikohta oli jätettävä, ja
vain taistellen pääsi miehistö murtautumaan omi-
ensa luo. Painostus oli luja niinikään oikealla, jossa
asemat kyettiin säilyttämään vain viidesti suoritet-
tujen vastaiskujen avulla. Ja kauempana vasemmalla
yrittivät panssarivaunut ja ratsuväki työntää 3.K:n
asemistaan, mutta heitettiin kerran toisensa jälkeen
lähtöasemiinsa.

Valoisan tultua,kärjistyi tilanne keskustassa, ion-
ne reservi oli kello ! hälytettävä. Mutta se oli kau-
kana, komentopaikan lähettyvillä, jonne matkaa oli
6-7 km ja lähestymistie paikoittain konekivääri-
tulen alaisena. Reservin tulo viipyi viipymistään,
mutta onneksi saatiin hätään eräs juuri vaihdetun
Er.P 17:n komppanioista ja tilanne selvisi.

Kiivaana lainehti taistelu. Kun painostus Mikko-
lanniemen puolivälissä oli kovimmillaar. ia kun Iso-
saaren kohdalla Kuolajärven ylittänyt vahva vihol-
lisosasto uhkasi pataljoonan vasenta sivustaa ja se-

lustaa, annettiin irtaantumiskäsky. Pataljoona vetäy-
tyi Er.P 17:n kiireessä miehittämän vastaanottoase-
man läpi.

Vielä viivytettiin vihollista Kolsanojalla, jonka
jälkeen vetäydyttiin Sallan kirkonkylään joulukuun
8. päivänä, ja sama.na päivänä pantiin myös suurin
osa kylästä tuleen. Iltapimeässä alkoi edessä, Kol-
sanharjulla viivyttämässä olleita joukkoja vetäytyä
viivytysaseman läpi, ja niitä virtasi vähin erin aina
yöhön 8/9.12. kello L.4) saakka, jolloin etumaasto
oli tyhiä.

Sallan kirkonkylän viivytysasema miehitettiin
kahdella komppanialla, joista 2.lEr.P 17 oli oikealla
ja 2.lEr.P 25 vasemmalla. Viimeksi mainitun teh-
tdvdnd oli myös Savukoskelle johtavan tien varmis-
taminen.

Valmistellessaan hyökkäystä toivat venäläiset
9.12. aamupäivällä 11 panssarivaunua Sallajoen yli
ja ryhtyivät kokoamaan tarvikkeita rakentaakseen
räjäytetyn sillan tilalle uuden. Illan tullen he myös
tiedustelivat aseman kestävyyttä, mutta eivät teh-
neet suurempia yrityksjä sen valtaamiseksi. Näytti
siltä, että yö 9llo.l2. kuluisi rauhallisesti.

Joitakin kylän taloja oli jäänyt polttamatta ja vä-
hemmän harkitusti 2.lEr.P 25 sytytti ne palamaan.
Epäsuotuisa tuuli painoi savun jokiuomaan eikä vi-
hollinen tietenkään iättänyt käyttämättä hyväkseen
sille näin lahjaksi annettua savuverhoa. Kello 2.30
se tunkeutui asemaan. Tuntui siltä, että jalkaväki
kyllä pystyttäisiin torjumaan, mutta kun myös pans-
sarivaunut yhtyivät taisteluun, ratkesi kylän kohta-
lo. Tuskin puolta tuntia kestäneen vastarinnan iäl-
keen alkoivat komppaniat irtaantua, ja 10.12. kello
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6.30 oli vastustaja etumaisilla osillaan saavuttanut
jo Murtovaaran. Se vaihtoi eteen vereksiä voimia
ja jatkoi etenemistään.

Näin siiriyivät Sallan - Kemijärven tien suun-
nassa viivyttävät Osasto Roinisen pataljoonat por-
taittain taaksepäin vastustajan hellittämättömän
painostuksen alaisina. Sellaiset paikannimet kuin
Särkivaara, Hihna-aapa, Kelloselkä, Pahta-aapa,
Pennanen, Porttoaapa säilyr,ät varmaan ikuisesti
siellä mu,kana olleiden mielissä. Niin säilyvät myös
Märkäjärvi, Salmioja, Valtanen, Vuosamonselkä ja
monet muut.

Joulukuun 11. päivänä olivat taistelut siirtyneet
Porttoaavan tienoille, noin 3 km Märkäjärveltä
itään, jossa vihollinen tuotti Osasto Roinisen jou-
koille ikävän yllätyksen. Panssarien tukemana kävi
sen jalkaväki tavanmukaiseen hyökkäykseen ja ta-
vanmukaisesti se myös lyötiin takaisin, mutta tällä
kertaa eivät panssarivaunut siitä välittäneet. Ne jat-
koivat ilman jalkaväkeä eteenpäin. Laukaustakaan
ampumatta ajoi 3-4 vaunua viivytysaseman läpi
ja kär'i taempana maantiellä olleiden kuormaston
osien kimppuun. Sanomattakin on selvää, että ne
olivat kokonaan vihollisen armoilla ja kärsivät mel-
koisia menetyksiä niin miehissä kuin hevosissa ja
aj oneuvo issak i n.

Aivan erityisen kii','aiksi muodostuivat taistelut
Kursun seuduilla ja siitä etelään. Useita kertoja siir-
tyi Kursun kylä kädestä käteen, vaikka tänne oli
saatu vahvennukseksi kapteeni Hännisen komen-
tama B-pataljoona, myöhemmältä nimeltään Er.P
26 sekä kapteeni T. Granbergin IX/KT-PI:n pää-
osat. Vastustajan ylivoima oli edelleen musertava.
Sitkeästä vastarinnasta huolimatta, jota vielä lukui-
sat vastaiskut tehostivat, oli väsyneiden pataljoonien
askel askeleelta vetäydyttävä taaksepäin siihen asti,
kunnes ne vihdoin joulukuun 16. päivänä saapuivat

Joutsijärvelle.
Joutsijärveä pitemmälle ei vihollista enää missään

tapauksessa sopinut päästää. Sieltä oli enää 28 km:n
mätka Kemijärvelle, rautatieverkostomme koillisim-
paan päätepisteeseen eikä sitä tietenkään voitu jät-
iaa "iholliien 

käsiin. Joutsijärvellä oli lopultakin
asetettava sulku vastustaian massoille. Siellä piti
seisoa tai kaatua !

Joulukuun 16. päivänä'r'oidaan viivytysvaiheen
katsoa Sallan-Kemijän'en suunnassa päättyneen.
Tänä päivänä sitä suorittaneen Os.Roinisen_ joukot
rniehitlivät Joutsijärven länsirantaa noudattavan
pääpuolustuslinjan, Er.P l7 vasemmalla molemmin

iuol;r, maantietä ja Er.P 25 oikealla. Muut -patal-

ioonat vedettiin aluksi lepoon Mäntyvaaran-Isoky-
län alueelle.

Seuroatana päivänä pakotti vihollinen taistelueiu-
vartiot vetäytymään Vuosamonselästä. Kaksiviikkoi-
nen, verinen taistelu Joutsijärvestä oli alkamassa,
venäläinen L22.D oli Joutsijärven aseman edessä yli
kahden rykmentin vahvuisena (JR 42O, JR 715 ja
I/JR ,96) tukenaan sekä tykistöä että panssarivau-
nuja. Suomalaisilta puuttui jopa tykistökin 18.12.

iltaan saakka, jolloin pai,kalle saapui vänrikki Hei-
noo johtama 6.iKTR 9 puolustusta lujittamaan. To-
sin tällä patterilla ei ollut lainkaan ampumataulu-
koita, mutta ammuksia sentään oli.



Viivytystaistelua oli erityisesti sen alkuvaiheessa
käyty täällä, kuten mu..iellrrkin sangen tehottomrsti.
Myöhemmin, kun sotatottumusta oli ehditty saada
eikä enää aliarvioitu omaa r.astustuskykyä, viivytys
sitkistyi silminnähtär'ästi. On todettava, että Os.
Roininen viivytti lihollista 17 päir'ää, jona aikana
myös n-rarssittiin 1i5 km.

tä aluksi vahvennetun komppanian ja kohta koko
pataljoonan Savukoskelle. Kun ensimmäinen kulje-
tus saapui perille, oli Komppania Sallinen vetäyty-
nyt jo 14 km Savukoskelta Pelkosenniemelle päin.

VIII/KT-Pr. oli kokonaisuudessaan perillä 15.12.
aamulla ja sai kosketuksen viholliseen Akan.joella.
Syntyneessä taistelussa, jossa miehet ensimmäisen

kerran näkivät panssarivaunuja, pataljoona lyötiin
hajalle. Huomattava osa raskaista aseistakin jätet-
tiin, kun komppaniat osittain sekasorron vallassa
alkoivat vetäytyä Pelkosenniemeä kohti. Ja viholli-
nen marssi perässä ain:rkin I knr:n piruisena rivis-
tönä tulittaen koko ajan vetääntyviä suomalaisia
panssarivaunui I laan.

Minkälaisena näyttäytyi Joutsijärven-Pelkosen-
niemen tilanne Lapin Ryhmän komentajan silmissä?

122.D:n pääosat hyökkäsir,ät lakkaamatta Kursun
alueella ja työnsivät taistelujen ja raskaiden mars-
sien loppuun uuvuttamia Os.Roinisen joukkoja aut-
tamatta taaksepäin. Niillä ei vielä tällöin ollut yh-
tään ainoaa tykkiä tukenaan. Savukoski oli mene-
tetty ja vIIIiKT-Pr. lyöty hajalle niin, ettei sen

taistelukelpoisuuden \ataan voitu ainakaan lähipäi-
vinä liikoja laskelmoida. Ja vihollinen lähestyi, oi-
keammin sanottuna se marssi Pelkosenniemeä kohti,
josta sille avautuisi tie joko Petsamon joukkojen
tai yhtä hyvin Joutsijdnen puolustajien selustaan.
Riippui tenäläisistä itsc'siään, kumman tien he va-
Iitsisivat, molemmat olivat yhtä vaarallisia. Kaikki
paikalla olevat voimat olivat sitoutuneet raskaisiin
taisteluihin, mitiiän niistä ei voitu irroittaa uhkaa
torjumaan.

Kenraali §(alleniuksen katse kääntyi etelään. Jos
kohta ornat voimat oli käytetty loppuun, oli sentään
vielä jotain tulossa. Olivat tulossa viimeiset patal-
joonat, jotka Päämaja voi asettaa Lapin Ryhmän
käyttöön, niiden jälkeen ei tulisi enää mitään. Noi-
den tulossa olevien pataljoonien avulla oli ratkaisu
saatava aikaan, eikä niitä ollut enempää kuin kolme.

#*.'#
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Sissipartio porokuormasloineen låhdössä Sallan rinlama'a re;ke een vihol isen selustaan

Pelkosenniemen ratkaisutaistelu

Siirrymme nyt ajassa taaksepäin ja palaamme Sal-
lan ,kirkonkylään. Edellä on kerrottu, miten kirkon-
kylästä oli aarnuyölla, 9:10.12. oliut pakko luopr.ra.

Uudelle etenemistielle, joka viholliselle kylän
valtauksen jälkeen avautui Savukosken kautta Pel-
kosenniemelle, r'oitiin jättää aluksi vain vänrikki
Gräsbeckin johtama, pääluvultaan 112-miehinen
osasto. Sitä r'estaan venäläiset asettivat valtavan yli-
voiman: JR 273:n ja 122.D:n tiedustelupataljoonan
tarpeellisine tykistöineen ja 10 panssarivaunua. Il-
meisesti he toivoivat, että moinen sivustauhka pa-
hottaisi suomalaiset vet'iytymään Kemijokilinjallc.

Sen tapainen ajatus oli kuitenkin kaukana suoma-
laisen johdon mielestä. Päinvastoin päätettiin vah-
ventaa Sevukosken suuntaa kaikin käytettär,issä ole-
vin keinoin. Joulukuun 12. päir,änä lähetettiin sinne
iuutnaniti Sallisen .johtama 1./Er.P 26, jolle vän-
rikki Gräsbeckin osasto alistettiin.

On selr-ää, ettei luutnantti Sallisenkaan vahven-
nettu komppania iiyennl't tuon vahvuista vihollista
pitempii viivl'ttämään, mutta silli hetkellä ei
enempää ollut annettavissa. Komppania r'äistyi yli-
voiman edessä, mutta se taisteli urheasti, teki useita
vastaiskujakin. Moinen r-oimaryhmäl Savukoski oli
jätettävä joulukuun 14. päir'änä, ja tilanne alkoi to-
della muuttua huolestuttavaksi.

Kemijärvelle oli edellisenä päivänä saapunut kap-
teeni V. Ler,äsen komentama VIII/KT-Pr. Sen piti
alun perin tulla Joutsi järven horjuvan rintaman
vahvennukseksi, mutta kenraali \Wallenius heitti sii-
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Kenraalimajuri §(allenius teki päätöksensä, sen
päätöksen, joka oli ainoa mahdollinen: Asemat
Joutsijärvellä pidetään. Tulossa oleva JR 40 suun-
n^taan ratkaisutaisteluun Pelkosenniemellä.

Majuri Å. Perksalon komentama JR 40 oli vielä
kokonaan järjestelyn alaisena, kun sen kuljetusjunat
t4.t2. paotiin vyörymään Kemijärveä kohti. Ryk-
mentin komentaja lausui itse: "samanaikaisesti kuin
yksiköitä lastattiin juniin, kirjoitettiin vielä saapu-
vien miesten nimiä kirjoihin". Itse rykmentin ko-
koonpano oli kirjava, miehistö koottu viidestä soti-
Iaspiiristä Tamperetta, Oulua ja Kemiä myöten.
Päällystö ei tuntenut alaisiaan eivätkä alaiset joh-
tajiaan. Varustus oli kehno! Vaikka oli kysymys
liikkuvista operaatioista arktisen pakkasen kynsissä,
jolloin mittari voi näyttää jopa 

-50o, ei telttoja
ollut lainkaan. Suorastaan rikollisen huonoa huolta
oli kruunu pitänyt pojistaan. Tdytyy sanoa, että sota-
varustus "malli Cajander" oli Pelkosenniemellä kor-
keimmassa huipussaan !

Ensimmäisenä saapui Pelkosenniemelie kapteeni
V. Saarelan pataljoona, II/JR 40. Se heitettiin heti
purkamisen päätyttyi autokuljetuksin hätään ja
osallistui jo aamuyöstä 17.12. taisteluihin. Kokonai-
suudessaan oli rykarentti perillä samana päivänä.
Silloin olivat venäläiset jo ylittäneet Kemijoen,
mutta heitä kyettiin vielä tehokkaasti viivyttämään.
Tämä antoi ma,iuri Perksalolle hänen kipeästi kai-
paamansa ajan joukkojen ryhmittämistä varten.

Lapin Ryhmän komentaja oli melkoisen yksiryis-
kohtaisesti käskenyt hyökkäyksen suoritustavan ja
niin majuri Perksalo, saamiensa ohjeiden mukaan,
muodosti vasemmalle siivelleen kaksi pataljoonaa
käsittävän taisteluosaston. Siihen kuuluivat kapteeni
H. Suorannan komentama I/JR 40 ja kapteeni B.
Lindbergin III/JR 40. Taisteluosaston tuli ylittää
Kemijoki lossin pohjoispuolella ja hyökätä viholli-
sen selustaan.

Myöhästymisten takia siirtyi liikkeellelähtö kah-
della tunnilla, se tapahtui 18.12. kello l.

Pataljoonat aloittivat etenemisen perätysten. Edel-
lä ollut IIryJR 40 törmdsi kohta alussa vihollisen oi-
keaan sivustaan ja sitoutui sen kanssa kiivaaseen
taisteluun. I/JR 40:n komentaja kiersi taitavasti tais-
telualueen ja jatkoi yksin pataljoonineen saamansa
tehtävän suorittamista. Kemijärvelle johtavan tien
varressa vihollinen hyökk?isi samaan aikaan anka-
rasti III/JR 4O:d:d; vastaan. Painostus oli niin voi-
makas, että kapteeni Lindbergin täytyi kello 14 il-
moittaa, ettei hän kykene sitä vastustamaan. Tähän-
kin mennessä oli III/JR 40:n pitänyt puolesta päi-
västä lähtien vähin erin vetäytyä e.elää kohti. Eri-
tyisesti vaikuttivat taistelun kulkuun panssarivau-
nut, jotka aiheuttivat jopa hetkellisesti paniikin ta-
empien huoltoelimien ja VIIIiKT-Pr.:n keskuudes-
sa, niistä kun jokusen onnistui murtautumaan Puo-
lustusaseman läpi. (Kts. piirroksct siv. 131.)

Kenraalimajuri §Tallenius oli lähettänyt apulai-
sensa, everstiluutnantti O. §7'illamon sekä operatii-
visen osastonsa päällikön, kapteeni V. Karangon
paikan päälle seuraamaan tilanteen kehittymistä.
Ensiksi mainittu antoi majuri Perksalolle käskyn ir-
roittaa reservikseen II/JR 40:n pääosat ja panna ne
kapteeni Saarelan johdossa hyökkäämään kello
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L4.45 vihollisen oikeaon sivustaan. Tämä tapahtui
viirne hetkessä, III/JR 40:n asema oli jo alkanut
käydä kestämättömäksi. Tilanteen vakavuutta osoit-
tavat erinomaisella ta.ralla e'r'erstiluutnantti §7illa-
mon puhelinsoitot:

Kello 14.10: - - Miehistö uupunut. - - Ei
tahdo tulla mitään.

Kello 14.50: Näyttäi siltä, että Pelkosenniemi
täytyy jdftäe. Poltetaanko? (Vastaus: Kyllä)

Kello 20.45: Joukot aivan sekaisin ja väsyneet.
Nykyisiä asemia ei voida pitää. Upseeristo ja mie-
histö aivan pelon vallassa. Sodankylän suunnan var-
mistaminen tehtävä Rovaniemeltä käsin.

Kapteeni Saarelan sivustaisku toi heti helpotusta
III/JR 40:n vaikeaan asemaan, kun murtuminen oli
ollut jo hiuskarvan varassa, mutta kauan riehui
vielä taistelu, kehittyi paikoin veriseksi lähitaiste-
Iuksi, ennenkuin suomalainen sisu lopulta peri voi-
ton.

Tuskin oli ehditty hengähtää helpotuksesta, kun
kello 20 r'aiheilla kaikkien huomio kääntyi lossin
maasron tapahtumiin. Sieltä, kaukaa Kemijoen toi-
selta puolelta alkoi kuulua yhäti kiihtyvän taistelun
melskettä. Kapteeni Suoranta oli suorittanut tehtä-
r'änsä loppuun saakka. LJuvuttavan kiertoliikkeen
jälkeen hän nyt parhaillaan hyökkäsi venäläisten se-
lustaan. Ja tämä ratkaisi Pelkosenniemen kohtalon,
se ratkaisi enemmänkin, ainakin myös Kemijärven
kohtalon.

Pimeys oli kattanut taistelukentän, kun kapteeni
Suorannan hyökkäys alkoi, ja pimeässä vastustajan
valtasi pakokauhu. Sekavana laumana jätti vihol-
linen kentän. Se pakeni yhtä mittaa Savukoskelle
ja sieltä muutaman kahakan jälkeen Saijaan saakka.

Jälkeensä se iätti mm. 3 panssarivaunua, 1 tykin,
27 autoa,,kone- ja pikakiväärejä sekä runsaasti a.tar-
vikkeita. Hevosiakin jäi 50, pienemmästä saaliista
puhumattakaan.

Voitto oli suuri ja suuri oli myös joukkojen rie-
mu, mutta silti ei takaa-ajoa unohdettu. Ensimmäi-
sel partiot pantiin liikkeelle heti päivän valjettua,
ja 19.12. kello 9 oli rnyös jo ensimmäinen takaa-
ajoon sttunnattu pataljoona marssilla.

Vihollinen oli tosin lyöty, mutta Saijaan saakka
sitä seurattusan olivat suomalaisten voimat lopussa.
Sallaa, tuota merkittär'ää tiesolmua ei enää jaksettu
saavuttaa. Joka tapauksessa olivat voittoisat joukot
73 km syvällä 122.D:n sivustassa ja selustassa. Ve-
näläiset tiesivät riittävän hyvin, mitä suomalaisten
enempi eteneminen tässä suunnassa merkitsisi hei-
dän Kemijärveä kohti pyrkivälle hyökkäysryhmäl-
leen. He asettivat sen takia Saijaan sulun, joka kesti.

Pelkosenniemen voittoa ei voitu kehittaa lop-
puun saak,ka, toisin sanoen hyvin taistelukelpoisten
122.D:n ja 88.D:n tuhoamiseen, siihen olivat voi-
mat kerrassaan riittämättömät. Mutta kieltae ei sovi,
etteikö taistelu ratkaissut Lapin kohtaloa. Kun vas-
tustajan oikea sivusta oli Saijasta käsin uhattuna,
lienee se monta kertaa miettinyt, kuinka pitkälle
joukkoja rohkenisi Kemijärven suunnassa työntää.

I

t.

ooooooooooooooo



NilLO RAIAHAR| U

OLI Talvisota alkamassa ;a joulukuun 2. päivä
kulumassa, kun majuri Kaarlo Pöyryn pataljoonl
rajalta peräytyessään ryhtyi taas viivyttämään vihol-
lista Kivennavan pitäjän Åhijärven kylässä Åliskan-
mäen rinteessä. Siinä joutui 2. komppania, jonka
päällikkönä oli luutnantti Allan Gummerus, Ahi-
järven-Valk järven maantiestä metsään päin rir-
teen päälle asemiin, rintama Viipurin-Kivennlvan
maantien suuntaan. Näitä kumpaakin maantietä pit-
kin vihollinen nvt hyökkäsi.

Minä olin silloin 2. komppaniaa huolrevan ase-
ja patruuna-ajoneuvon ajomiehenä. Åsekersentti
Tuominen määräsi minut maantiestä noin 80 met-
rin päähän rinteen alle odottamaan siltä varalta,
että miehistö, joka oli rinteen päällä, tarvitsee täy-
dennystä varusteisiinsa. Kuormassani olikin kaik-
kea, mitä asekuorm.ran kuului. Liihtiessään luotani
sanoi kersentti Tuominen, että jos täytyy peräytyd,
hän tulee srno:nrin, ja vielä hän lisäsi, etten saa
muuttae peikkae. Siinä olinkin kiväärin luodeilta
suojassa. kun asemien puolelta paikkaa suojasi rinne
ja maanrieltä päin lähellä oleva riihi. Kranaatin-
heittimen ammuksia räjähteli ympärilläni sitä
enemmän, joten kuolemakin muistui mieleen.

Kun aisat
rusahtivet

Poikki

Eipä kulunutkaan pitlää aikaa, kun asemissa ole-
vat patruunankantajat tulivat hakemaan kuormasta
täydennystä. He toivat tullessaan tyhjiä patruuna-
lippaita ja saivat kuor,,masta jo aikaisemmin täyte-
tyt lippaat tilalle. Nyt tuli minullekin hommaa, kun
ryhdyin täyttämään tyhjiä lippaita taas valmiiksi
seuraaville hakijoille. Siinä työssä ei muistanut pe-
lätä kranaattejakaan, kun oli muutakin ajateltavaa.

Kyselin sotilailta, kun he kävivät luonani, millai-
nen on tilanne asemissa, ja he sanoivat, että vihol-
lisia kaatuu joukoittain, mutta aina tulee suurempia

,1oukkoja tilalle. Minäkin kiihdytin työtäni, ettei-
vät vain valmiiksi täytetyt lippaat kuormasta lop-
puisi. Tähän tapaan puolustus jatkui. Mutta sitten
tuli aike, jolloin patruunankantajia ei tullutkaan
hakemaan täydennystä. Aloin ihmetellä, millaiseksi
tilanne nyt oli muodostunut. Muistin kuitenkin
samalla, että tuleehan kersantti Tuominen minulle
sanomaan, jos täytyy peräytyä.

Maantieltä kuului kiivasta ammuntaa ja kylän
suunnalta näkyi paljon tulipaloja. Lähdin lähelli
olevan riihen nurkan takaa tirkistämään maantielle.
Siellä näkyikin vihollisen tankki edenneenä pitkälti
ohi asemiemme ja jalkaväkeä paljon tankin perässä.
Tankki ampui kiivaasti maantien suuntaan. Kun
sitten tulin kuorman luo, huomasin omia sotilai-
tamme menemässä rinteen suunnalta syvemmälle
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meisään. Juoksin lähemmäs heitä ia kysyin tilan-
netta, jolloin he sanoivat, että oli käsketty perään-
tymään ja asemat oli jo jätetty.

En jäänyt minäkään odottamaan kersantti Tuo-
misen uutta mdd.rdystd., vaan lähdin siinä kranaatti-
sateessa ajamaan samaan suuntaan, mihin näin soti-
laittenkin mener,än ja minnepäin kul,ki kapea met-
sätiekin. Muita hevosmiehiä ei näkynyt.

Ehdin tuskin aloittaa matkaani, kun jo jouduin
tulikeskitykseen. Nyt räjähteli,kranaatteja aiva.n
Iähelläni ja myös lähellä hevosta. Vaikka olin ole-
vinani h1,r'in ohjaksissa, hevonen hyppäsi sivuttain
tieltä metsään, ja kun aisan kohdalla sattui olemaan
puu, niin aisa rusahti poikki. Toisen aisan taas t.i.it-
toi reen jalas hevosen hypätessä.

Tilanne ei ollut miellyttär,ä tämän onnettomuu-
den sattuessa juuri peräännyttäessä ja lisäksi
kranaattisateessa. Eräät sotilaat, jotka kulkivat vä-
hän matkan päässä edelläni, huomasivat tapauk-
sen ja sanoivat mennessään: "Jätä kuorma siihen.
Et voi liumminkaan tehdä sille mitäänl" I,Iutte nuo
an,ostelijat eir'ät tainneet olla hevosmiehiä. koskr
eivät tienneet, mitä hevosmiehen on tehtär'ä. iun
metsässä aisat katkeavat.

Katsoin jäl.iellepäin maastoon, missä riihi vielä
näkyi, mutta kun en huomannut lhdenkään vihol-
lisen tulevan perässäni, r'aikka olinkin viimeinen
mies peräytyvästä komppaniastamme, niin kuorman
jättäminen ei tullut mieleenikään. Sidoin hevoseir
puuhun kiinni, otin kirveen kuormasta ja aloin kat-
sella sopivia puita aisoiksi. Paikalla ei ollut kuin
petäiämetsää, mutta kestäväthän ne petäjäisetkin
aisat. Valmistin aisat, mutta en ryhtynyt niistä kuor-
ta poistamaan, koska niissä meni muutenkin aikaa.
Olihan entiset aisanperätkin irroitettava, ja kra-
naatitkin alussa häiritsivät vähän työtäni.

Aisavahinkoa korjatessani alkoi sataa kovasti lu-
miräntää, ja syyspäiväkin al,koi hämärtyä illaksi sa-

malla kun kranaatintulo metsään loppui. Sain rau-
hassa valjastaa hevosen ja katsella rukkasiani, jobke
olin jättänyt lumeen. En kuitenkaan löytänyt niitä.
Käteni olivat märät ja niitä paleli, mutta sille ci
voinut mitään.

Nyt olivat asiat sikäli hullusti, että olin jäänyt pe-
räytyvästä komppaniasta jälkeen, ja tdmä harmitti
minua liaikkein eniten. Kun lähtiessä silmä-
sin riihelle päin, ajoi juuri vihollissotilas kenttäkeit-
tiötä riihen luokse. Tyhjensin konepistoolin lip-
paan häntä kohti ja luulen, että vaikka oli hä-
märäkin, kaali jni häneltä jakamatta. Nykäisin
hevosta, ja matka alkoi vihdoin edelleen. Maasto
oli minulle tuntematon lukuunottamatta molemmin
puolin olevia maanteitä, joita ai.kaisemmin olin kul-
kenut. Åjoin metsätietä eteenpäin, ja siitä erosi pa;i
tietä toiseen suntaan, mutta en osannut vielä tar-
kemmin suunnistaa. Pitkän matkaa ajettuani aloin
epäillä, että suunta ei ollut oikea, ja luulin joutu-
vani Viipurin-l(i1,sn64van maantielle, joka oli vi-
hollisen hallussa. Käänsin hevosen ympäri ja aloin
ajaa takaisin samaa tietä, mitä olin tullutkin. Kr:n
nyt oli täysin pimeä, toivoin, ettei tulisi suurerl'lpaa
vihollisjoukkoa tiellä vastaani. Enhän ollut aseeton,
sillä olihan minulla aseita iso kuormallinen, mutta
olin yksin.

136

Minulia oli mukanani taskulamppu, mutta kuinka
sitä käyttäisin, kun olin Iähellä r'ihollisia. Panin
linssin varjoksi nenäliinan ja aloin tarkastella teitä.
Eräällä niistä huomasin suomalaisen hevosen jäl-
jet, ja se näytti lähtevän oikeampaan suuntaan. Ajet-
tuani sitä vähän matkaa tuli eteen leveä tie, ja siitä
erkanevia teitä oli paljon ajettu. Tulin tulokseen,
että erästä tietä oli komppania ja ehkä osa patal-
joonaakin peräytynyt. Suunta oli nyt oike.r, ja saa-

toin seurata ammuntaa maanteillä. V;rlk;än'en--
Åhijärven maaniiellä sivustallani oli i'ihollinen pal-
.jon edellä minusta. Tieni muuttui pian huonoksi,
oli paljon kiviä ja melkein pystysuoria mälriä. Kuor-
makin oli painava, mutta kun oli hvvä hevonen,
niin kailiista selvisin.

Viimein päir'ä valkeni ja huomasin lähest1'r'ä.ri
kylää. Sc oli Kukonmäki, ja siinä tapasin pri.rljoo-
namme rniehiä, mutta en omaa komppaniirrrni. Luli-
len, että olin kulkenui metsää pitkin 11 kiiometriä
lähtöpaikasta lukien. Nyt suunnistin Viipurin
maantielle.

Kun sodan alussa rajalta lähtien en ollut nukku-
nut y,htään minuuttia komppaniamme koko ajan
viivvrtäessä r'ihollista ja kun nyt olin jo suojatullr
aiueelll, r'.rpeuduin ajattelemasta vaarallisia yllätyk-
siä jr rc-ntouduin kuormalla, niinkuin sivistynees:i
s.1no:i.:n Iepohetken victosta.

Sirren he','one;r lhtäkkiä pysrihtyi. lrfikä sille
tuli? Halaitsin hevosen jrloiss.r jot.rin, ja kun me-
nin tarkastamaan. näin tiellä hlr'ää riisiä avaamatto.
man säkin. Nostin sen rekeeni, sillä s,risihan siitä
pojille ttrliaispuuroa, kun tapaisin komppanian.

Vihdoin 6 km:n päässii Väärämäestä tapasin oman
komppaniani, mutta kcrsantti Tuomiseen sain yhtev-
den vasta Kyyrölässä. Hän ihmetteli, että olin saa-
punut takaisin, sillä he olivat pitäneet asekuormaa
menetettynä ja selitti, ettei hän voinutkaan tulla
ilmoittamaan lähdöstä, kun perääntyminen oli ta-
pahtunut niin äkkiä. Sain tietää, että pataljoonaste
oli monta ,kuormaa ja hevosta jäänyt vihollisille.

Viikon kuluttua jouduin reessäni kyyditsemään
päällikköämme, luutnantti Allan Gummerrusta, ja
tällöin hän kertoi kersantti Tuomisen sanoneen, että
asekuormasta olivat aisat .katkenneet ja että olin
tehnyt uudet ihan vihollisen tuntumassa, sekä ky-
seli tarkemmin tapauksesta. Kerroin, että kun hevo-
nen ja ajaja pelkäsir'ät kovasti kranaatteja, niin sel-
laiset olivat seurauksetkin. Hän vastaili, että kaik-
kihan me pelkäämme, kuka enemmän, kuka vähem-
män, ja kerroi, että hänen hyvä ratsunsakin oli
jäänyt vihollisille, kun se oli ollut perääntymis-
hetkelli hänen ratsunhoitajansa huostassa puu-
hun kiinnitettynä. Puhui hän vähän siitä riisisäkis-
täkin, joten arvasin, että puuro oli ollut hyvää hä-
nestäkin. Jouduin sitten useasti koko Talvisodan
ajan kulkemaan päällikkömme, tämän rohkean up-
seerin mukana rintamalla.
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sotasairaalassa Peräpohfolassa

SISARENI olivat jo saaneet lottakoiuennuksen. j.r
minä olin myös antanut nimeni ja osoit:eeni pri-
kalliselle lottajärjestölle. Nyt r''rin odo:in pliväsrä
päivään komennusta johonkin tehtir'äi.n asuen isä-
ni vanhassa peräpohjolaisessr so:i:.rlosse, jonne
olimme muuttaneet Karj.rhsir siirtor'äkenä Talr-i-
sodan jälkeen.

Kävimme asem.rll.r usein karsomassa, kuinka sak-
salaisia joukkojr serpui Peräpohjolaan toinen toi-
sensa jälkeen. Krikki viittasi siihen, että pian tar-
r-itaan minur-\in.

Juh.rnnusarton l.r.muna aikaisin tuli kansakoulun-
opeit.1j.1, rour-a l\{arttila puuskuttaen pihan poikki
ja porh.rlsi suoraa päätä sisälle.

- Ioiohan - kerkesin vain huokaista, kun tämä
roura jo huohotti:

-- N]'t, Ilona, laitapas itsesi kiireen vilkkaa mat-
ka.rn. Autoja ja junia et saa odottaa. On lähdettär,ä
heti. Ilmoittaudut kaupungin lottapiirissä, sillä siel-
Iä tan'itaan saksan kieltä taitavaa lottaa.

- Srksan kieltä! -- Minua nauratti, sillä olin-
han juuri keväällä reputtanut saksan kielessä yli-
oppilaskirj oituksissa.

Mutta rohker rokan syö, ja niin päätin lähteä.
Mitäs muuta kuin tavarat kasaan ja ruokaa ma-
haan. Kyllä n-rahdoin olle nähtär'vls. Reppu ja
kenkälrrtikko sidottiin tr\'.rrtteiineelle. huopr j.r

tyyny ohjaust.rnkoon je siiten prörälli matktan.
Poljin niin luju. kuin henki olisi ollut kysymyk-

sessä ja koko Suomen kohtalo olisi riippunut siitä,
kuinke pian olin taittanut kolmenkymmenen kilo-
metrin teipaleen. Hiestä märkänä törmäsin suoraa
päätä. lottapiirin rouva puheenjohtajan luo ja esitin
astanr.

- Kuinka pitkän lääkintäkurssin olette suorit-
tanut ?

- En ole suorittanut mitään !

- Kuinka te sitten olette pyrkimässä lääkintä-
lotaksi ?

- En tiennyt, mihin minä joudun. Minulle vain
ilmoitettiin, että tarvittiin saksan kieltä taitavaa
lottaa.

- Kenen tytär te olette? - Jaha, jaha, siinä ta-
pauksessa. Hm I Minä tunnen isänne. Menkää il-
moittautumaan Keskuskoululle ylihoitaj attarelle.

Jälleen siis kultaisen isäpapan ansiosta asiat jär-
jestyivät, vaikka välillä jo pahalta näytti!

Keskuskoululla selitin asiani ensimmäiselle nais-
ihmiselle, jo,ka tuli vastaani. Hän sattui olemaan
vahtimestarin vaimo. Hän käytti tietysti oman kä-
den oikeutta ja vei minut suoraan keittiöön, jossa
jouduin heti astiain pesuun. Monien selitysten jäl-
keen saatiin kuitenkin selville, mitä varten olin tul-
lut, mutta koska keittiössä hääräili kolme saksa-

Päiväkuva sotasairaaTasta

laista kokkia ja iso liuta suomalaisia muonituslot-
tia, huomattiin parhaaksi jättää minut tulkiksi keit-
tiöön. Tulkiksi nimittäminen pani minut vapise-
maan kiireestä kantapäähän, sillä en ollut koskaan
puhunut sanaakaan saksaa ja koulussa oppimani
saksan kieli oli jo kerran joutunut kovalle koetul:-
selle ylioppilaskirjoituksissa. Mutta parhaani tah-
doin yrittää. 

*
Asunnon sain erään nuoren rouvan kotona. Hä-

nen miehensä oli rintamalla, josta kyllä saatiin
kuulla joka päir'ä. Rouvan mielestä oli muka väärin,
että terve suomalainen mies vietiin pakolla sotaan I

Yritin parhaani mukaan olla kiivastumatta moisen
epäisänrnaallisuuden ja oudon ajattelutavan vuoksi,
etten joubuisi heti epäsopuun emäntäni kanssa. En-
nestään majaili hänen luonaan jo kaksi lottaa, ja
myöhemmin sain minäkin huonetoverikseni erään
lotan. Emäntämme ei suhtautunut suopeasti meihin
Iotta-asukkeihin, mutta hänen oli kuitenkin pakko
pitää meitä huostassaan. Vein siis kimpsuni ja
kampsuni uuteen asuntoon ja nautin sydämestäni,
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kun sain levittää vähäiset tavarani oikein liinavaate-
kaapin hyllyille. Sellaista ylellisyyttä ei ollut tullut
osakseni Karjalasta lähdön jälkeen, sillä matl<a-
laukku oli saanut toimie vaatekaapin sijaisena.

Väsyneen ja jännittyneen tytön uni ihanalla jou-
sipatjalla oli taatusti sikein, mistä ikinä olen naut-
tinut.

Aamulla kello puoli seitsemän soi herätyskello,
sillä seitsemältä oli oltar.a tullikaamassa keittiössä.
Kiireesti selailin vielä tärkeimpiä kohtia tulkkisana-
kirjasta ja sujautin sen sitten lottapuvun las,kuun.
Olin valmis alkamaan päivän työt.

Keittiössä oli heti aemusta lähtien kova kiire,
sillä tänään piti saapua meille potilaita.

- Ei, Ilona, ei haavoittuneita, muuten vain sai-
raita, kertoi minulle Musta-Rudolf, toinen apuko-
keistamme. Keittiölotat olivat hänet ristioeet siten,
enkä niin mustaa ihoa ja niin mustaa tukkaa ollut
ennen nähnytkään.

- Muuten vain sairaital ihmettelin minä.
Ilona tänne, Ilona sinne! Joka paikassa tan'ittiin

tulkkia. Voi sitä vieraskielisten sanojen surinaa,
joka täytti pääkoppani !

- Bitte, nicht so schnell! (- Olkaa hyvä, ei niin
nopeasti!), oli lause, jota sain toistaa yhtenään.

- So, so ! sanoin vain, vaikk'en ymmärtänyt
puoliakaan. Mutta Musta-Rudolf neuvoi minua sa-

nomaan: "Ja, jal"
Sitten hän pyysi minua jälleen tulkitsemaan.
L Jetzt beginnen wir Kartoffeln schälen ! ( -

Nyt aloitamme perunain kuorimisen.)

Lotat perunoiia kuorimassa

- Kartoffeln schäien?! Mitä se voisi olla? En
millään käsittänyt sitä. Olin varma, etten ollut kos-
kaan sellaista kuullut.

Viimein kokki haki kuorimaveitsen ja piti ku-
viteltua perunaa kädessään, jolloin minulle selvisi
sekin asia.

Ihmettelen suuresti sitä kärsivällisyyttä, jota kaik-
ki kokkimme osoittivat minua kohtaan. Kyllähän
kaikki lopuksi ymmärrettiin puolin ja toisin, kun
otettiin kädet ja ilmeet avuksi. Nyt minua ei enää
peloittanut. Päivä päivältä parani minun saksan
kielen taitoni, niin että kahden viikon kuluttua
kaikki kävi jo sujuvasti.

Huvittavaa oli nähdä ylikokin touhuja. Hän oli
itävaltalainen kokkimestari, jonka murretta oli
alulisi aivan mahdotonta ymmärtää. Rinnastin sen
mielessäni Savon murteeseen, koska se soi korvis-
sani yhtä lupsakkaana. Paksuimmasta kohdasta oli
ylikokin yrnpärysmitta varmaankin yli kaksi met-
riä. Painoakin oli tietysti paljon yli sata kiloa. Edes-
sään hänellä oli nahkainen esiliina, ja sen päällä
leveä vyö, jossa riippuivat kapusta ja lusikka käte-
r'ästi klytettäväksi ruoan valmistuksessa.

Kerran seisoin kokin vieressä katselemassa, miten
hän sai ruokiin niin her'kulliset maut. Perusainek-
sena olivat keitoksessa tällä kertaa pavut, ja lisäksi
siinä oli isoja silavakimpaleita. Sekaan heitettiin sit-
ten suolaa, pippuria, sipulia, paprikaa ynnä muita
mausteita jos millä mitalla. Vyöltä irroitti kokki
nyt ison puukapustan. Sillä hin hämmensi ,keitos-

taan jr ripusti kapustan takaisin vyölleen. Sitten oli
vuorossa lusikka, jolla kokki koukkasi keittoa suu-
hunsa ja maiskutti tyytyväisenä. Ennenkuin olin
aavistanut mitään, oli sama lusikka tehnyt uuden
retken pataan ja pujahtanut minunkin hämmästyk-
sestä avoimeen suuhuni. Ei siinä auttanut enää syl-
jeskely ja kakistelu, oli vain nieltävä, vaikka vähän
inhotti ajatellessa, että lusikka oli juuri ollut kokin
rasvaa tihkuvassa suussa. Mutta ruo,ka oli hyvää,
sitä ei voinut rnoittia.

Yleensä saksalaisten ruoka oli niin ruhtinaallista,
ettei siihen aikaan Suomessa muualla varmasti niin
hyvin syötykään. Eturuokana oli aina jotain voima-
kasta liharuokaa tai papu- tai tomaattikeitto.r,
jossa oli seassa riisiä. Hapankaali käristetyn silava-
pihlin krnssa nävtti olevan saksalaisten herkkua.

Jälkiruokaa oli myös aina, useimmiten lautasellinen
hedelmäpakasteita. Viimeiseksi oli aterialla kuppi
kylmää, mustaa kahvia ilman sokeria. Maitoa oli
hyvin han'oin, mutta punaviiniä säännöllisesti.

Illalliseen kuului teetä, leipää, voikuutio ja jotain
"särvintä", kuten kokonainen sardiini- tai iuusto-
purkki, pitkä palanen makkaraa tai kilon iit asai-
lykepurkista kahdeksas osa. Tämä kuului aina yh-
den hengen annokseen. Eihän meikäläinen jaksanut
millään annostaan yksin syödä, siksi veimmekin
säilykkeet asuntoomme ja ilahdutimme niillä koti-
väkeämme tai täytimme niillä rintamapakettimme.

Itse annosten jakelu oli nähtävyys sinänsä. Kaik-
ki kolme kok,kia olivat tässä työssä mukana. Toinen
apukokeista viilteli voista suuria levyjä, jotka pää-
kokki leikkeli kuumalla leipäveitsellä sopivan ko-
koisiksi kuutioiksi ja heitti ne yksitellen telousvaa-
kaan. Ihmeteltävää oli, miten palaset aina prinoi-
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vat saman \-erran. Vain harvoin oli johonkin vähän
lisättär'ä tai toisesta otettava pois. Vaa'asta kolmas
kokki taas nosti palaset pois ja laski niitten luku-
määrän. Kaikissa vaiheissa tapahtui työskentely kä-
sin. Samoin punnittiin muutkin ruokalajit. Jos esi-
merkiksi makkaranpalanen painoi liian vähän, lei-
kattiin siihen hiven lisdd', ja palaset liiteitiin tikulla
yhteen.

Nuorimpana koko talon henkilökunnasta ystä-
vystyin nopeasti kokkien kanssa. Heillä kaikilla oli
kotimaessaan perhe ja kenties he iämän vuoksi piti-
vät minua t1'ttäriensä kon,ikkeena. He yrittivät teh-
dä minun oloni ikär,ässä keittiössä mahdollisimman
miellyttär'äksi. N{inä puolestani näytin heille kau-

l;:ft" 
ja kär'in uimassr ja elokuvissa heidän kans-

Kun sitten myöhemmin olin pääss1't siirtymään
keittiöstä osastolle, kokit kutsuivat minut eräänä
iltana keittiöön vieraakseen. Suomalainen emäntä-
lotta oli myös mukana. Voi sitä juhlaa, mikä oli
kunniaksemme järjestetty! Keittiön pöytä oli katet-
tu monenlaisin herkuin. Kaiken ,kukkurana oli val-

tavan suuri sukiaalevyillä ja hedelmillä täytetty
kakku. Juhla kesti pari'tuntia. Kokit yrittivät lukin
parhaansa mukaan hauskuttaa meitä jutuillaan ja
Iauluillaan. Kotiin viemisiksi kääri Musta-Rudolf
minulle suuren palan kakkua paperiin, kun en ollut
muka tarpeeksi jaksanut syödä. Pä?ikokki poistui
kellariin ja palasi sieltä salaperäisesti hymyillen iso
kirsikkalikööripullo mukanaan. Hän ojensi sen mi-
nulle ja pyysi l?ihettämään sen isälleni terveisenä
aseveijiltä. Kiitin kovasti ystävällisyydestä, mutta
en hennonnut pahoittaa hänen mieltään kertomalla,
että kuuluin täysin raittiiseen perheeseen. Likööri-
pullon lahjoitin sitten asuntoemännälleni. Tiimän
tempun jälkeen sain osakseni kaikkea rakkautta ja
ystävällisyyttä emännältäni.

Saksalaisten leipä muistutti muodoltaan tiiliski-
veä, joksi me sitä kutsuimmekin. Se olikin paistettu
vuo'assa. Jokaisessa leivässä oli leimoja ja nume-
roita. Årvelin niitten joukossa olevan myös päivä-
määrän, mihin asti leipä pysyy tuoreena. Ei tämä
leipä ollut suomalaisen ruisleivän veroista" rnutta
maistuihan sekin sentään.

Eräänä päivänä satuin näkemään retken, jonka
leipä vaelsi, ennenkuin se joutui eteemme pöydälle.
Leivät tuotiin paljaaltaan kuorma-autolla, jonka la-
valle ne olivat ladottuina kuin halot. Sitten komen-
nettiin terveimmät potilaamme kantamaan leivät si-
säIle, jossa ne heitettiin suureen kasaan keittiön lat-
tialle ruokakomeron eteen. Pääkokki marssi suo-
r;ren leipien yli komerolle ja alkoi pinota niitä hyl-
lville. Arvata saattaa, etten pitkään aikaan saanut
leir'än muruakaan menemään suustani sisään.

Kaikki keittiöaskareet olivat mielestäni liian sot-
taista hommaa, ja siksi kiitin Luojaa, kun minut
eräänä päivänä pyydettiin kolmannen osaston hoi-
tajattaren puheille ja sain määräyksen siitä päivästä
lähtien toimia osaston Lotta-Schwesterinä.

En unohtanut kuitenkaan kultaisia keittiölottia
enkä liioin kokkejamme. Usein kävin heitä vaPaa-
aikoinani tervehtimässä.

*************
* MÅRSKIN LASI LÄIKÄHTI *
* Marskin piripintalasista on tullut jo pysy'vä rt
* \T.k-r"-lihe. Kerran sodan aikana Marski oli 1^ Mikkelin Seurahuoneella aterioimassa ja juun
* taivuttaessa kättään lasiin, kun talon kohdalle *
. osui lentopommi, ioka pani puisen rakennuken
* tä.isemääri pohjiau., inyöte'n. Silloin tipahti *
1 Marskin täydestä lasista pari tippaa pöydälle. 1

Muuan korkean seureen .jäsenistä ei malttanut
* sahta iloaan siitä, että hän oli vihdoinkin saanut *
* nähdä tuon kuuluisan..piripinnan läikkyvän, 1^ ja sanoi hiljaa nrapurilleen:
* - Marsalkka - kun - varisti pöydälle. *

Marsalkka sattui kuitenkin kuulemaan h* #,ffiIX"ä ä'iili, melko vihaisesti: 
oo- *

* - Ei se ollut marsalkka, .vaar, generalissimus I 1
(Tarkoitti tietysti generalissimus Stalinia).

**
*************
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Y. TIIKANENARRAS-JOULUKUUN vaihteessa 1939 rtti
Kev.Os. 2:n eskadroona. asettunut viivytysasemaan
Sahasillan maastoon. Åamulla oli satanut talven
ensi lumen, ja luonto näytti neitseellisen puhtaalta
ja koskemattomalta. Luonto oli pukeutunut puhtau-
teensa, minkä ihmiset pirn rikkoir.at y'a myllersir,:it
taistelukenttänään.

Kivennavalla .jo taisteltiin
Jännitti. Jokaisen kasvoilta voi lukea pelon, epä-

tietoisuuden ja epävarmuuden tunteet. Mutta niistä
kuvastui myöskin päättär'äinen taistelumieli - oli-
han kysymyksessä koetus, jossa oli näytettävä hyöli-
kääjälle, minkälaisen marrunan poikia täällä oikers-
taan ollaan, ja miten suomalainen mies ottelee.

Kuljin päällikkömme, luutnantti "Ekotti" Åap-
ron kanssa tarkrstamassa poikien asemia. Olin cska-
droonan ase- ja amrnusaliupseeri, ja kun veri veti
"vitjaan", jäin sinne lähestyr'än tappelun ajaksi.
Olin rehumestari Topi Pirhosen kanssa pelannut
kortilla, kumpi olisi "töpinässä" ja kumpi edcs-
sä -- ja minä voitin. Kortilla muutkin pojat jnr-
jestelivät usein "vakansseja", ja poikkeuksetta kaik-
ki halusivat vitjaan.

Kev.Os:n komentaja, majuri Brcitholtz tuli myös-
kin paikalle eteen ia määräsi miehittämään sillan-
pääaseman, koska omat joukot tulevat vetäytylnään
sillan kautta taaksemme. Vänrikki Ville Harju r1'h-
tyi järjestämään juttua, mikä kuitenkin oli r'.rikea
tehtävä, koska pojat joutuir-.rt lscrniin tiheiiiin mct-
sään, jossa näkyvyys oli olemlton. Åik.rr ei ollut
juuri muuhun kuin lähinrmän ,rnrpumr-;rlrn r.rir l.r-
miseen, sillä taistelun melske siirtli lhi lihem-
mäksi.

Odotettiin ja jännitettiin. trIuutrma. kranutti
ujelsi jo ylitsemme, ensimmäiset elämässämme, ja
pian alkoi tien suunnastr kuulua kovaa kolinaa -hyökkäysvaunul Se ilmestf i )'ht'äkkiä mutkan takaa
ja alkoi tulittaa pitkin tietä. Selässä tuntuivat kyl-
rnät väreet, ja sisuskalut tuntuivat tyhjiltä. Katsoin
Villeen ja Ville tuijotti takaisin minuun; mielessäm-
me oli varmasti sama ajatus. Sillan yli ja vähän äk-
kiä, kun siihen on vielä tilaisuus. Nlutta samassa

kolistelija poikkesikin metsään, joten aikeemme jäi
toteuttamatta. Jos se olisi tullut kylmästi tietä pit-
kin eteenpäin, meidän satumme olisi päättynyt sii-
hen, mutta naapuri oli myöskin ensikertalainen ja
toiminta sen mukaista.

Yksittäisiä vihollisen luoteja alkoi rapista puissa,
ja pian olimme täydessä .laukaustenvaihdossa. Poiat
vastasivat tuleen näkemättä vihollista, ja taistelun
rnelske ylryi yltymistään.

- Auttakaa, nyt minuun osui, auttakaa! Ääni
kuului vasemmalta, missä Kivistön Topi oli pika-
kivääreineen. Ryömin sinne ja näin, että Topi oli
saanut kk-suihkun ruumiiseensa.

- Auttakaa, älkää iättäkö minua, ottakaa minut
mukaanne, auttakaa! .- Se oli hädässä ja kuoleman-
pelossa olevan miehen rukous, hätä siitä, että hänet
jätetään yksin ja vihollisen käsiin kuolemaan.

- Hei, Kivistö, olen tässä - mihin sinuun
Harju tulee juuri tuolta ja kuljetamme sinut
yli, älä hätäile, emme sinua tänne jätä.

Loppuosaa puheestani hän ei varmaankaan
kuullut, sillä Kuolema oli jo hänen vierellään.

l,l0

osui ?

sillan

enää
Har-

ju ja minä totesimme, että poika oli ammuttu arvan
seulaksi, ja ilmeisesti selkärankakin oli poikki.
Saimme hänet raahatuksi sillan yli ja jätimme lää-
kintämiesten käsiin. Kivistö oli ensimmäinen, joka
oli antanut kaikkensa rakkaan isänmaamme puoles-
ta - rauha rehdille ja urhoolliselle sankarille!

Palasimme takaisin ja vastaamme tuli poikia,
jotka olivat saaneet "siipeensä" lieviä tapauksia, ja
eräältä Harju otti kiväärin, koska "tällaisella leikki-
pyssyllä ei tee piruakaan", kuten Villen arvostelu
pistoolistaan kuului. Etenimme entisille paikoillem-
me ja "höökivaunu" tuntui seikkailevan edelleen
jossain tien mutkan tasalla. - Maantienojassa olivat
asemissa Kourula ja Mikkonen, mutta kun Kourula
huomasi tien päässä taas tuon vaunun, häo hypp?isi
ojasta pois. Mikkonen jäi siihen edelleen, ja se oli
hänen tuhonsa. Samallrr hetkellä osui häneen kk-
suihku, .ya poika retkahti ääntä päästämättä ojan
pohjalle. Ja kk naputti jatkuvasti, maalina edelleen
Mikkonen, jolta lyhyt ratsuturkki kir,iaimellisesti
kuoriutui päältä pois. Yritimme useaan otteeseen
vetää Mikkosen ojasta pois, mutta näytti siltä, ettei
vaunulla ollut enää muuta tehtävää kuin pitää sil-
mällä Mikkosta, koska se vähän väliä muisti häntä
sarjallaan.

Vasta vetäytyessämme saimme mukaamme Mik-
kosen, joka silloin oli muodoton ja pehmeä liha-
möhkäle. Älytöntä oli tuo vihollisen kk:n käyttö
jo ajat sitten kuolleeseen poikaamme, mutta tämä



kuitenkin pelasti monti miestä sem.risen kk:n tuhoi-
salta tulelta.

- Katso. neapureit.r. lnneialnps niille r'ähän lyi-
jväl hihkeisi Harju je tähtäsi joen yläpuolella juok-
sevie miehiä.

- Älä pirussa arnmu, ne ovat omia - 
ja samalla

tyrkkäsin kiväärin piipun ylöspäin.
Eikä Ville ampunut, ei äskeisiä juoksevia kave-

reita eikä myöhemminkddn - sillä kiväärillä. Ha-
vaitsimme näet, että piippu oli aivan väärd ja tdh-
täinlaite säpäleinä. Ei se muuhun olisi kelvannut
kuin nurkan taakse ampumiseen. - Harjun joukkue
oli ahtaalla vihollisen painostuksessa ja myöskin
ahtaalla muutaman kymmenen metrin metsäalueel-
la sillan päässä. Onneksemme hyökkäysvaunu ei
uskaltanut tulla lähemmäksi, kait miinojen pelosta,
vaan tulitti edelleen pitkin tietä tuolta mutl<asta.
Kun meille sitten annettiin vetäytymisltrpa - men-
tiin ja lujasti. Sillalle ei ollut asiaa eikä sinne tehnyt
mielikään, sillä luoteja tuli satrrmalla. Joen ylitys
kävi mutl:attomasti, ja pääsimme melkeinpä kuivi-
na toiselle puolelle.

Ja sitten räjähti! Silta lensi ilmaan sellaisella hu-
minalla, että pitkään aikaan ei kuulunut eikä näky-
nyt mitään - puuta ja maata satoi taivaan täydeltä.
Silta oli kadonnut - ei sentään, yksi palkki oli,
ihme kyllä, jäänyt paikoilleen, jättäen joen yli kint-
tupolun, polun, jolla näyteltiin hetken kuluttua ih-
meellinen näytelmä.

Yksiköistään harhautuneita poikia tuli joen yli,
toiset yksin, toisilla kaveri mukana, haavoittuneita,
osa vauhkoutuneita, mutta kaikki kuolemanväsy-
neitä, ja kaikki kuitenkin tältä kohdalta selvisivät
onnellisesti omiensa joukkoon.

- Mitä pirua, tuolta tulee kaksi meikäläistä rei-
iusti tietä pitkin, ovatko ne aivan kaheleita - toi-
nen on varmasti haavoittunut, kun kävelee noin
vaivalloisesti, katsokaa hitossa ! karjui vänri.kki
"Haa,mu" Paukkonen.

Ja niin näimme ihmeen, jota seurasimme kauhus-
ta ja jännityksestä täristen. Pojat kävelivät vakaasti,
kiirehtimättä tietä pitkin sillan pä?ihän, siitä pai-
koilleen jääneelle lankulle ja lankkua pitkin joen
yli. Vakaasti ja hermostumatta, noin vain muina
miehinä. Vihollinen ampui ja me avasimme omat
pelit soimaan ! Tuntui siltä, että naapuri oli suun-
nannut kaikki aseensa sankareitam,me kohti - kaik-
ki tuntui kon'issa yhtenä huminana. Kun matkaa
oli vihollisvitjasta poikiin korkeintaan viitisenkym-
mentä metriä, ei voida enää puhua hyvästä tuurista
ja onnesta, sillä ilman Korkeimman varjelusta ei
siitä olisi tullut oravakaan yli. Se, että sillan rä-
jäyty,ksessä yksi lankku jäi paikoilleen, oli Korkeim-
man järjestämä tie pian saapuville väsyneille ur-
hoille ja sinänsä ihme, mutta kun näki sillan ylittä-
misen, eivät mitkään saoat riitä tapahtuman kuvaa-
miseen. Näytti siltä, että sankarikävelijöillä oli säde-

kehä päänsä ympärillä.
Otimme poiat vastaan vesi silmässä hokien itsel-

lemme, ettei tuo voi olla totta, ei tuollaiseen ole
mitään mahdollisuutta. Mutta niin oli, että kun hei-
dät tarkastimme, toisella ei ollut naarmuakaan ! Toi-
selta oli kiväärin luoti mennyt rinnasta oikean
keuhkon läpi. Yritimme käydä sitomaan sitä, mutta
sankari totesi:

Ensiapu oli anneitava paikan päällä

- Ai, tuo reikä, se tuli jo Kivennavalla, antaa
sen vain olla, kun on jo noin mukavasti hyytynyt-
kin. Åntakaa vähän vettä ja vanikkaa, ei tdssä muu-
ta tarvita.

Kun jälkeenpäin olen miettinyt tapahtunutta ja
kuullut viilipytymäisestä rauhallisuudesta, voin va-
kuuttaa, eltä näimme silloin Sahasillalla kaksi viili-
pyttyä, joiden jä,merä rauhallisuus edusti sitä suo-
malaista taistelijaa, jota silloin tarvittiin ja josta
maailmalla jäl,keenpäin on riittänyt aiheita sankari-
kuvauksiin.

--
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AIVÅN Talvisodan alkupäivinä sain tehtävän,
joka onnistuakseen vaati niin minulta kuin miehil-
tänikin hyvää fyysillistä kuntoa ja harkitun roh-
keata toimintaa. Ei sopinut arkatlla, mutta varovai-
nen täytyi olia.

Olimme joutuneet perääntymään asemistamme,
jotka olivat noin 10 km Kollaalta itäänpäin Kivi-
jän,elle johtavan syrjätien varrella. JR 36:een kuu-
luvien osiemme perääntyminen tapahtui kohtalai-
sen vahvassa lumessa, rämeikköisen metsän kautta
Kollaalle (3.12.39). Raskaita konekiväärej'd, ja "ty-
kötarpeita" eivät miehet jaksaneet kantaa ju p.-
rdd.nnyttåNå oli nopeasti, sillä vihollinen eteni
maantietä myöten, emmekä halunneet jättäytyä sen
jalkoihin. Ikäni muistan pataljoonan komentajan,
majuri Ruusuvuoren, kun hän edellämme tarpoi
tietä pitkävartisissa pieksuissaan.

Lepäsimme Kollaan takamaastossa vuorokauden,
ja sitten minut määrättiin J0 miehen vahvuisella
partiolla noutamaan kk:t pois. Vihollinen oli jo
Kollaanjoen edessä.
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Ahkio, tietiömien faivallen velovåline

Valitsin hyväkuntoisimmat miehet komppanias-
tamme, kaikille annettiin hyvät kevyet aseet, riittä-
västi muonaa, ja sitten matkaan. Mukaan täytyi ot-
taa viisi ahkiota konekivääreitä varten.

Peräänlymispolkua seuraten etenimme vihollisen
selustaan. Ilta alkoi jo hämärtyä, kun läksimme.
Yön turvin oli hyvä kulkea. Kuitenkin meillä oli
aina aihetta pelätä sitä, että r'ihollinen olisi mie-
hittänyt polun 'r'arren jossakin kohdassa. Valta-
maantie, joka oli sen hallussa, oli niin liihellä oi-
kealla eteläpuoleliamme, että sieltä kuuli jopa pu-
heenkin. Melkoista meteliä siellä pidettiinkin! Vi-
hollisen äänekkyys rauhoitti meitä, ja sitä vähem-
män se kuuli meidän liikkeitämme. Kaikki olimme
täysin kokemattomia sotahommiin. Viisikymmentä
hiljaista miestä teki matkaa aivan vihollisen vie-
ressä, mutta meillä oli tehtävä ja se oli suoritettava.

Menomatkalla oli kohtalaisen lämmin ilma, keli
oli nuoskaa .ia hiihto raskasta. Tästä suojakelistä
oli kuitenkin eräs etu. Sukset ja ahkiot eivät näet
pehmeässä lumessa pitäneet juuri mainittavaa ka-
hinaa.

Meidän oli ylitettävä eräs puro. Se oli hiukan
pitemmällä kuin puolimatkassa. Puron toisella puo-
lella oli ensimmäinen konekiväärimme.



ä

q.

,i

äA

ffi
i,:

:

Tuohon puron reunaan olivat sitkeimmät jaksa-
neet konekiväärinsä kantaa. Käskin kuusi miestä
ottamaan kk:n haltuunsa ja nousemaan pitkin pu-
ron vartta puolen kilometrin päässä olevaan koh-
taan ja rakentamaan puron yli jonkinlaisen sillan.
Tarkoitukseni oli, että paluumatkalla kulkisimme
sen yli eri paikasta. Samoin ajattelin, että olisi tur-
vallisempaa raskaitten taakkojen kanssa kulkea ai-
van uutta tietä, sillä koskaan ei voinut olla varma
siitä, ettei meitä huomattaisi.

Noin kello 2:r aikaan yöllä olimme niin pitkällä,
että viimeinenkin viidestä konekivääristä oli jo ah:
kiossa. Rykmentin komentaja eversti Sainio oli käs-
kenyt minun tekemään mahdollisia havaintoja myös
vihollisen hommista. Niita ei ollutkaan vaikea teh-
dä, sillä tuo viimeinen "pyssymme" oli korkeintaan
150 metrin päässä vihollisen hallussa olevasta ties-
tä. Kuulimme selvästi, kuinka tykkejä kiskottiin ase-
miin ja kuinka tiukka oli ensimmäinen hakuam-
muntalaukaus. Tiellä liikkui hyökkäysvauntja, ja
"puheenpulioaa" piisasi. Kuului suomen kieltäkin.
Tuntui, että käskyt olivat tiukkoja ja äänekkäitä.
Oli tavattoman hyvä kuuluvaisuus, sillä ilma oli
pakastumassa.

Punaisen ia:n mä<i Kc laalla ass-
masodan a.kaessa ioulukuussa 1939

Paluumatkalle lähtiessämme se sitten sattui, se

ikävä tapaus, joka kohdisti vihollisen huomion mei-
hin.Täysinäinen ahkio lähti vierimään erästä mäen
rinnettä alas, kaatui ja piti hirmuista meteliä. Arva-
sin, että nyt meidät huomattiin. On vaikea kuvi-
tella, mikä tuska riipaisi sydäntäni. Tunsin vastuuni
aivan erikoisen suurena niin tehtävästä kuin mie-
histäkin. Millainen tappelu siitä muodostuisi, sel-
viäisimmekö ?

Palasimme, kuten olin suunnitellut, eri kohdasta
taaksepäin - kauempana maantiestä. Erään suo-
aukean ylitettyämme näimme tai paremminkin kuu-
limme takaa-ajajien ääniä, lotinaa heidän polkies-
saan suossa. Äänistä päätellen heitä ei ollut kovin-
kaan paljon. Emme voineet kuitenkaan ryhtyä am-
muskelemaan, sillä halusimme välttää enempää huo-
miota maantiellä - edessäpäin. Pelkäsin, että meil-
tä katkaistaisiin paluutie, jolloin olisimme autta-
matta hukassa,

Puron yli oli tehty silta, jota pitkin ahkiot hy-
vin saatiin yli. Pidimme kiirettä. Kilometrin ver-
ran sen jälkeen kuljettuamme tapahtui jotakin, iota
vieläkään en jaksa käsittää. Meilta napattiin yksi
mies joukostamme. Sen "kidnappaulsen" suoritus
tapahtui niin taitavasti, ettei kukaan meistä sitä
huomannut.

Jälkeenpäin muistin, että seisoin kerran vasta-
tusten, pimeässä, hyvin mustan miehen kanssa. Luu-
lin häntä omaan porukkaani kuuluvaksi. Åsiaa tie'
dustellessani selvisi, ettei kukaan meistä'kuitenkaan
ollut silloin kyseisessä paikassa. Minua hän, tuo
"musta mies", ei olisi kyennyt naPPaamaan, olin
liiankin valpas ja hyvin aseistettu. Mutta sotamies

Jyrkisen kohtalo oli toinen. Hänet, porukan suurin
mies, vietiin melkeinpä keskeltämme. Olimme sil-
loin lepääm2issä. Olisiko hän nukahtanut, sitä en

vol sanoa.
Toimme konekiväärit perille, vaikka niiden hi-

laaminen kumpuilevassa maastossa olikin vaikeaa.
Mutta olihan meitä sentään suuri joukko.

Eversti Sainio oli kiitollinen ja iloinen siitä, että
palasimme. Hän oli jo pelännyt pahinta. - Tuota
;'mustaa miestä" vain en saa mielestäni. Ihmettelen
myös sitä, miksi niin vähän vihollisia lähetettiin
peräämme. Ikävä oli vain Jyrkisen kohtalo, mutta
iitä ei voinut auttaa. Joka tapauksessa aivan vihol-
lisen nenän edessä suoritettuna retki painui jännit-
tävänä seikkailuna mieleeni.

Konekivääriå kuormataan ahkioon
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OLI helmikuu vuonna 1940. Kuinka elävästi
palaavatkaan mieleen nuo ajat kaksikymmentä vuot-
ta sitten ! Pakkanen neljissäkymmenissä ,ja joskus yli-
kin, tahriintuneet lumipuvut, lumiset ja kranaattien
silpomat metsät sekä verentahraiset hanget. Hätäi-
sesti kyhättyjä korsuja, matalia sotilastelttoja, jää-
tynyttä makkaraa, mustaa kahvia. Taivaalla jyrisevät
pommittajat, tulta sylkevät taistelukoneet, ujeltavat
kranaatit. Pakkasta, kaulasuojuksia, huurteisia hevo-
sia, natisevia rekiä. Siviilipukuisia sotilaita, joiden
ainoana militarismin tunnusmerkkinä oli karvalakin
villoista pilkistär,ä sinivalkoinen kokardi.

IR 67 oli asemissaan Yläsommeella. Kuuluin
rykmentin toisen pataljoonan komppaniaan, jonka
päällikkönä oli luutnantti Halonen. Joukkueen joh-
tajana oli vänrikki Jansson, Vaasan poikia. Itselleni
oli uskottu ryhmänjohtajan tärkeä vakanssi.

On vaikea enää muistaa kaikkia yksityiskohtia
rykmentin ryhmittelystä lohkollamme eikähän ryh-
mänjohtajan tarvitse kaikkea tietääkään. Olimme
Ievittäytyneet laajalle puolustuslinjalle ja toimimme
kukin omassa painopisteessämme. Meille, siis r'än-
rikki Janssonin joukkueelle kuului erään peltoau-
keaman keskelle työnnetyn tukikohdan puolusta-
minen, ja sen vaiheilta kerron juttuni noin niin
kuin kaksikymmenvuotismuistelmana, muistoksi
niille tovereilleni, jotka uhrasivat itsensä asiamme
hyväksi, heidän joukossaan vänrikki Jansson.

- Herätys - liukuradalle ! Vaihtoon, nopeasti !

Avasin silmäni. Oli pimeää, mutta kamina hehkui
lämpöä. Väsytti. Olisin niin mielelläni jatkanut un-
tani. Ulkona jylisi, paukkui. Telttakangas pääni
yläpuolella värähteli ilmanpaineesta. Siinä oli kipi-
nän polttamia pikku reikiä ja yhdestä sellaisesta ta-
voitin kirkkaan tähden. Havahduin.

Kohosin istualleni. Vänrikki Jansson sytytti vai-
vaisen kynttilänpätkän. Sen himmeä loiste valaisi
unesta heränneitten miesten parroittuneita kasvoja,
innottomia ja väsyneitä ilmeitä. "Römssät" porisivat
kamiinalla ja levittivät kodikasta kahvintuoksua
ahtaaseen telttaamme. Kaadoin kuumaa nestettä
kenttäpakkini kanteen ja murahdin:

- Eir,ätkö ne vieläkään ole lopettaneet?
Vänrikki Jansson naurahti.

- Eivät - tuntuu siltä.
Joimme kahvia ajatuksiimme vaipuneina. Viisi-

toista miestä, viisitoista parroittunutta ja perin väsy-
nyttä miestä. Vaihtoon, niin - sinne juuri 

- 
ja

montako meistä palaa - sitten kahdenkymmenen-
neljän tunnin kuluttua? Ja liukuradalle! Olimme
valmiit.
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- Eivät ne lopeta, ellemme mene ia lopeta niitä,
virkkoi korpraali Toppila ja pujahti teltasta pime-
ään iltaan. Seurasimme häntä. Maa vavahteli, ja
taukoamaton rätinä repi pimeää ilmaa. Sota oli täy-
dessä käynnissä. Vänrikki Jansson otti johdon siir-
tymällä toisten eteen ja kehoittaen:

- Seuratkaa!
Pakkanen tavoitteli neljääkymmentä. . . ehkä sen

toisinaan ylittikin. Se jähmetytti kaiken olelaisuu-
den yhdeksi samaksi 

- Talvisodaksi. Oli todella
toisinaan niin kylmää, ettei sitä enää kr'lmäksi
tuntenutkaan. Se poltti -.Kuljimme lumeen tallattua polkue pitkin kohri
taistelulinjoja. Luodit toksahteli\-3t päittemme ylä-
puolella. Luodin iskiessä puun sisään slntf i tuo
napsahdus, jota alussa olimme juulleet räjähtävien
aiheuttamaksi. Nyt olimme roiruneet niihin sekä
kulkemaan kyyryssä, air';.n kuin odottaen iskua jol-
takin taholta.

Näin saavuimme osi:t.rin jäälyneeseen maahan ja
lumeen krivettujen rrisreluhautojen luo. Edessämme
oli pelto.rukeame jr sen vastarannalla vihollinen.
Liikuimme ahtaassa uomassa, kunnes olimme iki-
omalla liukuradallamme.

Jokainen JR 67:n II pataljoonan 5. ja 4. komp-
panirssa palvellut muistanee tuon radan. Se oli Iu-
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meen tehty ura, ionka toinen pää osui aukeamalla
olevaan niemekkeen kärkeen, missä oli eteentyön-
netty asemamme. IJra oli jäädytetty liukkaaksi Poh-
jolan kuuluisien tukkiteitten tavoin. Se nopeutti
liikkumista niin, ettei tuo sadanviidenkymmenen tai
parinsadan metrin taival vienyt aikaa kuin muuta-
man minuutin. Mahallaan ryömien ja käsillä vauh-
tia työntäen miehet liukuivat kuin ankeriaat pää-
määräänsä ja suorittivat vaihdon. Ja atna pimeän
turvin, sillä vihollisella oli tähystys peltoaukeaman
laidassa erään ison kivinavetan ullakolla. Tiesimme
sen, ja heikko tykistömme oli saanut osumankin
navetan pohjoispäätyyn, mutta tuo ei estänyt vihol-
list.r käyttämästä tukevaa rakennusta hyväkseen.
Päär.rkennus oli jonkin matkan päässä taempana.
Åsemamme jr tämän rakennusrykelmän välimaas-
toss.r oli heinälato - hyvin kiusailinen meille, sillä
vastarannalta pyrittiin sen turvin tuhoamaan nie-
mekkeessä oleve asemamme. Tuo asemamme edessä
oler.a kuva rakennuksineen ja vasemmalla olevine
metsineen on myrkkyh:rpon lailla syöpynyt tajun-
taani. Muistan sen näk;'män aina. Pitkiä pakkasen
puremia hetkiä, satojl tuokioita seisoimme vastatLls-
ten tuon näkymän kanssa. Päii'iä, öitä, vivahdusrik-
kaita, murheellisen synkkiä, rajuja ja joskus toivo-
rikkaitakin minuutteja seisoimme ampumahaudan
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pohjalle asetettujen hirsien päa.llä ja tuijotimme
eteemme, ammuimme ja suojauduimme. Veisi tiilis-
kiviromaanin verran tilaa, jotta saisi kuvailluksi
kaiken, mitä tuohon peltoaukeaman asemaan mah-
tui kahden viikon aikana.

IIIalla tuli vaihto. Silloin veimme kaatuneet to-
verimme mukanamme. Haavoittuneet oli sen sijaan
pakko viedä päiväsaikaankin, ja tämä lisäsi usein
menetyksiämme. Säilytimme asemamme siksi, kun-
nes linjojen oikaisun vuoksi siitä oli luovuttava. Se

tapahtui vasta kuukauden viimeisenä päivänä.

,l

Kerran ilmestyi edessä olevan talorykelmän ja
vasemmalia olevan metsikön väliin kolme hyökkäys-
vaunurumilusta. Voi, kuinka vihasimme niitä. . . ja
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pelkäsimme! Siinä ne jurnuttivat paikallaan, kunnes
käänsivät nokkansa ja lähtivät möyrimään asemaam-
me kohti. Aseistuksemme: neljä pikakivääriä, yksi
konepistooli ja kymmenen pystykorvaa olivat nalli-
pyssyjä tuollaisia teräsmöykkyjå vastaao. Etumai-
nen tankeista syyti tulta meitä kohdeo, mistä arva-
simme heidän aikeensa. Meillä ei ollut muuta teke-
mistä kuin odottaa henkeä pidätellen. Tiesimme,
että eteen oli "uitettu" pari päivää aikaisemmin
kahdeksan maamiinaa. Ne olisivat pelastuksemme.

Miinat oli asetettu taidokkaasti, eikä kulunut kuin
lyhyt tuokio, kun etumaisena möyryävä tankki sai
toisen telaketjunsa alle niistä yhden. Se riitti. Tank-
ki nytkähti ja pysähtyi. Toiset peräytyivät ja katosi-
vat turvaan. Me ulvoimme kurkut käheinä, sillä tun-
tuipa Jcuin olisimme voittaneet koko sodan tuhot-
tuamme tuon rumiluksen.

Siinä tuijottaessamme kallellaan retkottavaa emä.
vihollista huomasimme, että erds sen matkustajista
pyrki torniluukun kautta ulos. Mies katosi nopeasti
vaununsa uumeniin, kun ammuimme sitä kohti yh-
teislaukauksen. Ilmeisesti tankin pohjauloskäytävä
oli sulkeutuout miinan ansiosta. Ainakaan ei näyt-
tänyt siltä, että joku olisi yrittänyt sen kautta väl-
jemmille maisemille. Odotimme. Taas luukku ko-
hosi ja pää pistäytyi esiin. Samoin keinoin sekin sar-
tiin katoamaan. Nyt ei kukaan enää yrittänyt pyrkiä
ulos luukun kautta, mutta kone rullasi toisella te-
lallaan ympyrän, ja harmiksemme avattiin nyt tor-
nin luukku niin, että se jäi meidän ja ulos pujah-
tavien miesten väliin suojaamaan heidän pakotiensä.

Kunnon miehelle kuuluu
kaksi leflonakantista

Jokoinen Suomen mies soo oikonoon
solilospossin. Se on miehen merkki. Muttq
jokoisel lo.iörkevöl lö jo vostuu ntu ntoisel lo
miehellö on myös toinen leijonokontinen
kirjo - Postisööstöponkin södstökirjo.
Kun miehellö on molemmot toskussoon,
ovol osiot kunnosso.

P0sTtsÄÄsT0PAr{KKt

Tuhottu hyökkäysvaunu ei saanut olla pitkään
silmiemme ilona. Seuraavana yöni vihollisei raaha-
sivat sen pois toisella vaunullaan. Kuitenkaan he
eivät tämän jälkeen enää yrittäoeet näillä vaunuil-
laan avointa hyökkäystä, vaan tyytyivät jostakin pii-
lopaikastaan niillä tulittamaan linjaamme.

*

Toinen mieleen jäänyt tapaus oli ns. onkimisjut-
tu. Olimme huomanneet, että luoteja oli alkanut
rapsahdella päittemme tasalle ampumahaudan taka-
seinään. Tuntui kuin ne olisivat tulleet ylhäältä päin.
Edessämme olevan navetan ylisiltäkään ammutut
luodit eivät sopineet siihen tulokulmaan. Åmpujan
täytyi olla ylempänä. Tuumimme asiaa ja korpraali
Toppila sanoi varmana:

- Ne ampuvat puusta, uskokaa minua. Ne ovat
noissa navetan lähellä olevissa puissa. Koetimme
tirkistää. Janssonilla oli pieni teatterikiikari, joka
toi joten kuteo lähemmäksi tirkistettävän kohteen,
mutta mitään emme kuitenkaan saaneet näkyviin.
Puut olivat tiheitä kuusia, jotka tarjosivat hyvän
suojen tähystäjille ja tarkka-ampujillekin. Posotim-
me umpimähkän muutamia sarjoja sille suunnalle
t.ivoen peloittavamme salametsästäjät tiehensä.
Ifutta jonkin ajan perästä napsahteli jälleen ja yksi
tovereistamme haavoitrui. Tuo teki olomme tukalak-
si ja pakotti meidät pysvttelemään alhaalla sekä vai-
keutti toimintaamme. Puhalsimme kiivaita sarjoja
jälleen kaikkiin mahdollisiin suuntiin ja korkeuk-
siin, mutta yhä ilman tulosta.

- Olisipa joka miehellä konekiväri, millä laski-
simme tulisarjoja, niin eivätköhän ne katoaisi, tuu-
mi korpraali Toppila. - Ikävä vain, että sellaisia
ei ollut.

Sitten keksin. Eräänä päivällisaikana jälleen tä-
hystelin vänrikki Janssonin teatterikapineella vasta-
maastoa. Ainahan siellä jotain vilahteli, piippalak-
keja, kiväärien piippuja, jopa pistimiäkin. Mutta se

oli tuttua. Niin, siinä tähystellessäni jäykistyin äk-
kiä. Mitä? Mikä kumma se oli? Upotin silmäni kii-
kariin ja tuijotin. Totta se oli! Erään kuusen runkoa
pitkin kohosi kenttäpakki. Joku veti sitä narun va-
rassa ylöspäin. Täsmensin maalin ja huomautin ha-
vainnoista toisille. Vänrikki Jansson määräsi:

- Nyt, pojat, otatte tuon puun tähtäimeen. Yksi
ampuu kohtaan, mistä oksat alkavat, toinen vähän
ylemmäksi ja niin edelleen.

Kun kaikki olivat saaneet selville maalinsa, las-
kimme tulen irti. Puu oli kuin vihurin kynsissä,
niin se vapisi tulemme vaikutuksesta. Sieppasin kii-
karin.

Ensiksi tuli äsken noussut pakki alas, jotta soppa
roiskui, ja muutaman silmänräpäykseo kuluttua
mätkähti mies oksalta alas eikä kulunut kuin toinen
mokoma silmänräpäys, kun toinen ruskeamantteli-
nen salakyttä putosi puun alla olevaan lumeen.

- Jokohan pääsimme niistä? Korpraali Toppila
raapi tukkaansa ja laski muutamia pk-sarjoja toisiin-
kin puihin. Niissä ei varmaan ollut mitään eikä en-
simmäisessäkään enää. T?imän jälkeen saimme olla
rauhassa sala-ampujilta.
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Sitten koettiin muistorikas tuhopoltto.
Viiiuuuh, viiuuh. Pum, pum, pum, kaikui taivaan

täydeltä. Pa, pa, pa, pa - Pot, pot, pot, viiiuuuh.

- Herätys - liukuradalle - vaihtoon, nopeasti I

- Äsh! Taas samaa! Eikö se piru ole lopettanut?
Ensimmäiset täit tietävät kuolemaa, oli sanonut

Suonenjoen mies. Hän ei ollutkaan nyt enää vaih-
dossa mukana. Eikä vänrikki Jansson. Eikä Tatu,
joka ei luopunut kivääristään nukkuessaankaan. Ei-
kä Kuopion ajuri. Korpraali Toppila oli ja minä.
Pari kolme muuta kantajoukosta. - Liukuratakin
oli paikallaan. Nyt se oli veren tahrima ja muu-
tenkin likainen. Mitätön tukikohta myös, mutta mi-
tään sanomaton Summan, Kollaao, Viipurinlahden
ja monen muun rinnalla. Unohdettu.

- Olen varma, että tuon ladon takana on lauma
miehiä, murahti korpraali Toppila.

Oli helmikuuo iltayö heltiämättömine pakkasi-
neen. Koetio tirkistää pimeyden halki Jansson vai-
najan teatterikiikarilla. Se oli perintö häneltä, par-
haimmalta pikkukiholta, mikä milloinkaan maail-
massa on kantanut yllään rähjäistä lumipukua.

- Mistiis sinä semmoisia uskot? En näe mitään
tavall isuudesta poikkeavaa.

En todellakaan havainnut mitään. Hangella loi-
koivat rummat möhkäleet, jotka kivinavetan maas-
tossa olivat ennestään tuttuja. Ne kuuluivat tuohon
hämärään kuvaan. Ne olivat entisiä vihollisiamme,
jotka olivat kohdanneet matkansa pääo yrittäessään
suuria asioita. Edessä oleva lato oli kiusallinen.

- Äsken kun ammuin sinne, huomasin, että siel-
lä ladon takana asutaan. Usko tai et, aamuyöllä
meillä on pitelemistä!

- Olisikohan noin ? Pidämme silmämme auki.

- Niin, parasta on tehdä siten. Heillä on koo-
koo mukanaan. Vetivät sen narulla sinne.

Mietin tilannetta. Meitä oli kolmetoista miestä,
onneton luku. Olimme väsyneitä, mutta emme lop-
puun ajettuja. Ja patruunoita meillä riitti.

Silloin korpraali Toppila keskeytti ajatukseni:

- Kuule, pistetään lato tuleen!
Ajatus ei ollut hullumpi. Se oli suorastaan nero-

kas. Silioin pääsisimme tuosta ladonriesasta - niin,
vaikkei seo tf,'irn3 olisikaan ketään. Mutta mitenkä?
Ladolle meneminen tuntui melkein mahdottomalta.
Oli lisäksi vaara tulla omien maalitauluksi, ellei
asiasta tiedoiterraisi sivuilla oleviin pesäkkeisiin.
Yritys tuntui liian uhkarohkealta.

Käynkö noutrm.rssa polttopullon ? kysyi
korpraali Toppila.

- Kuinka saamme sen tuonne?

- Minä vien sen sinne s:malla, kuo
avoimena kohti latoa - noin rinnrn
ylitseni. Saat nähdä, että onnistun.

- No, yritä sitten !

pidätte tulta
korkeudelte

Korpraali Toppila livahti liukuradalle. Jäimme
odottamaan pitäen latoa visusti silmällä. Se oli täyn-
nä heinää, joten sen läpi ampuminen olisi ollut tur-
haa luodin haaskausta. Toppila palasi taskussaan
"pöytäviinapuolikas". Hän tarkasti sytyttimen ja
ryhtyi silmailemään aluetta, mistä päin aloittaisi.

- Menen tästä ja kierrän eteen. En ota asetta
mukaani. Sillä en tee mitään, se vain hidastuttaisi
kulkuani. Otan saappaanikin pois. Katsos näin -

Kasapanos ia polfiopullo

sukkasillani - niitä on kolmet, kuin Piippolan kar-
jakolla alushousuja. No, hei sitten, älkääkä ampuko
omia !

Näine sanoineen korpraali Toppila katosi pimeän
nieluun.

Tovin kuluttua näimme hänet. Sydäntäni kouristi.
Ainakin minun mielestäni mies erottautui lunta vas-
ten kuin silhuetti valkoisella paperilla. Tulitimme
latoa, yläpuolella olevaa navettal ja metsää. En tie-
dä oliko se viisastakaan, mutta niin teimme. Näin
ryömivän miehen kaivautuvan hankeen. Ilmeisesti
hänet oli havaittu åavetan suunnalta. Nyt hän ka-
tosi näkyvistämme. Lopetimme tulen ja odotimme
paidanselkämykset märkinä. Silloin leimahti. Näin
sen valossa korpraalimme heittäytyvän taakse - 

ja
liekit valaisivat tantereen päivänvalkoiseksi. Sitäpä
ei ollut otettu huomioon ollenkaan. Polttoaineen
Ioputtua tuli vaimeni, mutta lato paloi. Se oli syt-
tynyt, ja kohta sen loimut valaisivat ympäristöä.
Olimme varmat, että tuo teko oli Toppilan viimei-
nen. Emme saaneet häntä n?ikyviimme, ennenkuin
hän hypähti an\pumahautaan melkein niskaamme.
Hän oli palannut entisiä jälkiään.

- Sain osuman päähän, katsokaa !

Asetin miehen ampumahaudan pohjalle ja koetin
katsoa tulitikun valossa miehen haavaa. Se oli pää-
laessa, suora vako, kuin jakaus. Haava ei ollut kui-
tenkaan vaarallinen, huomasin sen oitis, ja lähetin
hänet pois. Jsp sai sidottavaa.

Mutta lato paloi. Pian sen takaa pujahti miehiä
pyrkien omille mailleen. Korpraali oli siis oikeassa.
Ladon takaisista miehistä pelastui tuskin ketään.
Hanki sai lisää tummia täpliä. Musta savu kohosi
patsaana kohti pakkasen virittämiä tähtilaumoja.
Heinät menir-ät uhrisavuna ilmaan. Lato kärysi vielä
seuraavankin vaihdon aikana - vaihdon, joka oli
viimeisemme.

Tuli lähtökäsky, ja jätimme tuon asemamme, mi-
kä oli vaatinut paljon, antamatta mitään. Jätimme
liukuradan - kaiken, ja pian oli rykmentti suk-
silla matkalla uusiin kokemuksiin, uusiin puolustus-
asemiin Viipurin suunnalle. Maisemat olivat nyt
toiset. Odotimme, torjuimme ja partioimme. Joim-
me kuumaa, tervanmustaa kahvia ja söimme jääty-
nyttä metvurstia ja tahkojuustoa - silloin kun sitä
sattui saamaan. Olimme väsyneitä - mutta lop-
puunajettuja emme olleet - eikä se kolmastoista
kolmatta johtunut voimattomuudesta. Mehän us'
koimme, että sota oli vasta alussa.

Vaikka taisimme silti toivoa, että tuo rätinä lop-
puisi.
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MARTTI

HAAPAMÄKI

ON,maaliskuun 12. päivä 1940. Komppaniamme,
6.lJR 2L, on tällä kertia Suvanno., rurrriuisa. Olem-
me olleet etulinjassa joulukuun 6. päivästä lähtien,
milloin Kirvesmäessä, milloin Suvännon rannalla.
Alkuperäinen joukkomme on huvennut aika vähiin,
mutta sitä on täydennetty aina tarvittaessa. Viikko
sitten saimme viimeisen täydennyksen, nuoria, suo-
raan koulutuskeskuksesta tulleita poikia.

Tällä kertaa Taipaleen rintamalla on verrattain
rauhallista. Vain tavanmukaista tykistötulta. Mutta
Vuosalmelta kuuluu valtava taistelun pauhu. Jylinä
on siellä jatkunut taukoamatta yötä päivää. År-
vaamme, että siellä on kovat paikat. Tiedämme
myös, että jos siellä rintamamme murtuu, on myös
Taipale yaarassa joutua mottiin.

Mielei ovat jännittyneitä. Monenlaisia huhuja on
liikkeellä, hevosmiesten mukana tulleita ja tykistön
korsuista kuultuja. Huhutaanpa sellaistakin, että tu-
lisi rauha. Neuvottelut muka ovat jo käynnissä.
Mutta kukapa sellaisiin nyt uskoisi. Onhan koko
sota-ajan puhuttu ulkomaisesta avusta, armeijoista,
jotka tulevat meitä auttamaan. Mutta ei niitä ole
kuulunut. Juttua se on tämäkin !

Maaliskuinen päir,ä hämärtyy illaksi, ja taistelu-
kentän ylle syttlr'ät kirkkaat tähdet kuulakkaalle,
keväiselle taivaalle. Pistäydyn välillä korsuun. Siel-
lä vallitsee tavallinen hiljaiselo. Jotkut miehistä
ovat kahvinkeittopuuhissr, jotkut ovat lähdössä var-
tioon, suurin osa maklilee tai istuskelee Lu'ereilla
tupruttaen pöllitupekoitean. Josslkin nurkasse
pohdiskellaan tilannetta. Samat ajrtukset n.reillä ovrt
kaikilla. Olemme ja odot;imme. Jot.rkir.r r:.tk:iser..r'l. I

Kuin pisteeksi tuumailuillemme srrn lh:äsiii iäs-
kyn komppanian päällikön puhutteiuun.

Siinä nyt istumme taas joukkueenjohtejat pääl-
Iikkömme ympärillä komentokorsuss.r. Petromax
suhisee kattohirressä ja luo räikeää valoaan odot-
taville kasvoille. Komppanian päällikkö kuvaa ma-
talalla äänellään saamiensa tietojen perusteella
tilannetta ja ilmoittaa, että meidän on tänä yönä
siirryttävä Kirvesmäkeen. Saamme myöskin tietää,
että voimme mahdollisesti huomenna joutua jättä-
mään koko Taipaleen rintaman ja viivytystaistelua
käyden vetäytyä taempiin asemiin. Sitä varten saam-
me vielä tarvittavia ohieita.

Mietteliäänä lähdemme valmistelemaan jouk-
kueittemme lähtöä. Kuinkahan me onnistumme vii-
vytystaistelussa, me, jotka olemme olleet samoilla
Iinjoilla koko sota-ajan. Taitaapa olla kiperä juttu.
Tunnemme, että sota on joutunut ratkaisuvaihee-
seen.

Yön kuluessa siirrymme Kirvesmäkeen. Paikka
tuntuu oudolta ja vieraalta. Etumaiset tukikohdat
on nähtävästi jouduttu luovuttamaan ja uudet tehty
hiukan taemmas. Ampumahaudat ovat melko uusia.
Muutamia korsujakin on käytettävissä.Ne on raken-
nettu jonkinlaiseen hiekkatörmään. Linjan edessä
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on sakea rnetsäryteikkö, ja sen takana ovat häm-
mästyttävän lähellä vihollisen asemat noin 50 met-
rin päässä. Ne näkyvät helposti valoammusten va-
Iossa. Haudoissa pitää kulkea matrlana, jos mieli
säilyttää päänsä. Vihollisella on nähtär'ästi koneki-
vädre,jä aivan vieri vieressä, koska ampumahauto-
jemme yllä on melkein jatkuvasti lyijykatto.

Korsu Taipaieelia vihollisen tulikeskiiyksen aikano

Kun tukikohtani miehitys on kunnossa, menen

.joukkueeni korsuun. Se on aivan täynnä miehiä,
mutt;r himmeän lyhdyn valossa löydiin kuitenkin
sen verr.ln aukkoa. että r'oin ist.rhtal Ilttialle. Olen
ai\.r tl .rll.r \'äsrnrt. I,lnotrrJ rnk;.r.rsti. Suuni on
rir':n ^<uivr. Olen nruut.urrn piir-än ollut kuumees-
sr. P:hin::. et:ei resip.rikrs!.rk.rao ole vielä tietoa.
Sillorn iorsun nurirsi.r ojennetaan minulle pakin
k.rnnellinen kuunrr.r. r'ehraa kahr.ia. Miten se on
näissä oloissl sartu aikaan, sitä en ymmärtänyt.
Mutta kahvi virkistää minua niin, että sen juotuani
olen kuin uusi mies. Muistan aina tuon ystävällisen
teon suuresti kiitollisena.

Åamulla, päivän valjetessa alkavat vihollisen ty-
kistö ja heittimet toimia. Kranaatit räjähtelevät
korsun ympärillä, ampumahautojen takana ja var-
sinkin takamaastossa. Åamupäivän kuluessa tuli
kiihtyy, niin että räjähtelyä ja pauketta tuntuu ole-
van kaikkialla. Vastasatanut lumipeite mustuu no-
peasti, puut katkeilevat, ilma on täynnä terästä ja
hiekkaa.

Tietääköhän vihollinen mahdollisen lähtöaikeem-
me ja tahtoo sitä nyt parhaansa mukaan häiritä, vai
onko sillä hyökkäys mielessä. Joka tapauksessa meil-
le on tulossa kova päivä. Vedän miehet korsuun ja
jätän vain välttämättömimmän vartioinnin tappi-
oitten €stämiseksi. Varsinkin nuorille täydennysmie-
hille tämä heille ensimmäinen tykistökeskirys tun-
tuu olevan uutta ja outoa. Muistan vielä pitkän ja
hontelon Olli-pojan, jonka tapaan ampumahaudassa
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Ukkolan tukikohta Taipa-
leen Kirvesmäellä, iosta
käsin toriufiiin kaikki vi-
hollisen yriiykset Suva:-
non ylitiämiseksi

I
!I

t
t

melkein hiekkaan heut.r.uiuneena. Poika on kalpea,
mutta yrittää hlmrillä iuin epätietoisena, oliaiko
lupa pelätä r'ri piräisiiö r'rin miehuullisesti kestää.
Ohjaan poj;n korsuua. Irsekin jään hetkeksi sinne.
Istumme jr kuunlelemme siellä ympärillä olevan
taistelun pluhur je taustamusiikkina liuuluvaa Vuo-
salmen .fvminää.

Yhtäi*iä tempristaan korsun ovi auki ja sisälle
syöksrv komppanian päällikön lähetti ja huohottaa:

- NIt tuli lähtö. Kaikki tavarat on koottava ja
olt.:.r'a valmiit. - Siitä se sitten alkaa, arvelen. Kel-
lo on puoli kymmenen. Kertaan nopeasti mielessäni
saamani ohj eet irroittautumisesta. Annan käskyn
aseiden, panosten, käsikranaattien ym. materiaalin
kokoamisesta niin, että ovat valmiit sieprttar-iksi
mukaan, kun tulee lähtö. Selkä kyyryssf lähter-ät
miehet täyttämään tehtä\,ää. Lähtö on nyt r-ain r.ri-
keata, koika tykistötuli riehuu jatkur-alia r-oimalla.
Muistan, että olen saanut ohjeen ottre )'hteyttä naa-
puripataljoonaan lähdön hetkellä. Joukkueeni on
näet oman pataljoonansa vasemmalla siivellä. Läh-
den lähettini kanssa pyrkimään saumakohtaan. Mut-
ta sepä ei olekaan helppo tehtä\'ä. Kulku käy joten
kuten niin kauan, kuin on ampumahautaa, mutta
kun joudumme avomaastoon, on eteneminen perin
hankalaa. Kranaatit räjähtelevät ja konekiväärisuih-
kui pyyhkivät ympärillä. Hikisinä ja hengästyneinä
vihdoin tavoitamme naapuripataljoonan ampuma-
haudan. Löydän korsun ja kysyn siellä joukkueen-
johtajaa.

- Hän on komppanianpäällikön puhuttelussa,
sanovat miehet rauhallisina laverin reunalla istuen.

- Nlt tulee rauha, lisää siihen sitten joku heistä.

- Rauha. tliraapa tästä olla rauha kaukana,
arvelen siihen. - Käsken heitä ilmoittamaan käyn-
nistäni johtajelleen je lZihdemme paluumatkalle.
Selviydymme onnellisesti omiin ampumahautoihin.

Rauha, mitä ne miehet höpisivätl Alan nyt vasta
miettiä tuota sanaa ja käsitettä. N{itä nyt on oikein
tekeillä? Nyt on käytävä komppanianpäällikön pu-
heilla. Lähden pinkomaan nl't sinne. Sellaista mat-
kanteko todella on, kun maasto komentokorsulle
on aivan avoin. Pysähtyessäni huohottaen komento-
korsun ovelle näen päällikön kaikessa rauhassa jut-
televan puhelimessa. Kuulen keskustelusta sanan:
välirauha. Malttamattomana odotan puhelun päät-
tymistä.

Puhelu päattyy. Saan heti kuulla, että sota lop-
puu tarkalleen sanoen kello 11 ja että Iähdemme
täältä kohta sen jälkeen, minun joukkueeni ensim-
mäisenä kello 11.10.

Loppuu sotal En osaa sanoa mitään. Olen kuin
pökertyneenä. Loppuu sota, vaikka sen melske rie-
huu parhaillaan. Mutta uskoa pitää. Saan lisäksi
kuulll, että .joukkomme vetäytyvät tunnin kuluessa
mLrut.lman kilometrin päähän, missä pysähdytään.
Tarkistan kelloni. Se on nyt 15 minuuttia vailla 11.
Ir{inun on pidettävä kiirettä.

Kun avaan korsun oven, on edessäni valtava pauhu.
Tuntuu kuin ryske olisi vain kiihtynyt. Lähellä korsua

KÄNSÅ TÄISTELI

miehet oppivat luotta-
maao Oy Tikkakoski
Ab tarkkuustyön tu-
loksiin, Suomi-kone-
pistooleihin.

Samaa luotettavaa tark-
kuustyötä ovat myös-
kin yhtiön nykyisin
valmistamat Tikka-
ompelukoneet, iotka
nyt puolestaan autta-

vat io r9 mmssa per-

heenäitejä selviyty-
mäåin kodin ompelu-
puuhista.

suomalaista työtä
hyvää työtä
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Suomalaisei ioukoi vetäy'lymässä
uutia valiakunnan 16iaa korden

on lumessa verilammikko. Siihen on juuri kaatunut
joku. Onkohan hän sodan viimeinen uhri tällä.

Edessäni on vihdoin sodan viimeinen taival, omalle
korsulleni. Selviänköhän? - Selviän. Olen korsuni
käpävässä ja. avaan oven. Siellä on melkein koko jouk-
kueeoi koolla, seisomassa kuin l?ihtövalmiina.

- Nyt loppuu sota, sanon.
Syntyy täysi hiljaisuus. Kukaan ei sano sanaa-

kaan. Miesteni totiset, sodan kalventamat kasvot
ja tutkivat katseet ovat suuntauluneina minuun. Sii-
nä he seisovat ympärilläni, joukkueeni miehet. Jou-
kossa vielä muutamia asetovereita, jotka ovat alusta
lähtien olleet rinnallani, kestäneet Taipaleen taiste-

IrlAAlrltlE YANHIN
E LOK UVAVUOK RAAMO

Perusteltu 1 91 2

Elokuvoteotlereissom me oi no

"J O K A I S E L L E I O T A K I N "

REX o ADAIIS
oBlO-BlOo

PIRJO PITSI
Huopolohti,

Pootsomontie 3,

puh. 4781 60

lut, veriset vastaiskut ja hermoja koettelevan asema-
sodan paineen. Totisia, parroittuneita, kelpo mie-
hiä. Siinä on myös myöhemmin tulleita, mutta jotka
hekin ovat jo olleet monessa myrskyssä mukana. Ja
vähän kuin syrjässä ovat joukkueeni nuorimmat,
äsken tulleet pojat, joiden nuoriin kasvoihinkin
sota on ehtinyt lyödä leimansa. Siinä he ovat kaikki.

Noina kiitävinä sekunteina palautu'r'at mieleen
yhdessä koetut vaa:m,t j^ taistelut. Vihdoin rikkovat
äänettömyyden vanhan aseveikon sanat:

- Sotako loppuu? Ei uskoisi. Mutta kun r'änrik-
ki sen sanoo, on se uskottava. Vänrikki ei ole meille
koskaan valehdellut.

- Kyllä se nyt loppuu. Kello 1t lakkaa tuli, ja
heti sen jälkeen lähdemme täältä, sanon ja kiiruh-
dan korsun käytävään muutarnien miesten kanssa
kello kädessä seuraamaao tilannetta.

Kello on muutamaa minuuttia vailla 11. Tuli jat-
kuu ja \-uosrlmelta kuuluu entinen jylinä. Mitenkä-
hän käy'i Yoiko tämä kaikki päättyä aikanaan?

Nlt on kello 11. Kranaattituli lakkaa, konekivä-
rien papatus lakkal. Vuosalmelta ei kuulu enää yh-
tään mitään. Jossain kajahtaa vielä yksinäinen ki-
väärinlauliaus. Si::en on aivan hiljaista. Täysin hil-
jaista. Kukaan ei srno mitään.

Kevätaurinko paist.ra, hanki kimaltelee ja yl-
häällä kaartuu huikaisevan sininen taivas. Pieni tali-
tiainen hyppä eteemme koivun van'ulle ja viser-
tää keväisen viserryksensä. Kohta niitä on useam-
piakin. Visertävät ja pyrähtelevät ikäänkuin rauha
olisi ollut aina. Me siinä ampumahaudassa katsah-
damme toisiimme. Rauha on tullut!

Kurkistelemme varovasti naapurien puolelle.
Siellä he istuvat konekiväärien päällä ja heiluttele-
vat lakkejaan ja huutelevat tervehdyksiään. Mutta
me emme puhu mitään. Emme kunnolla nouse ylös-
kään. Kumarassa kulkien kokoontuvat joukkueeni
miehet korsun edustalle. Kun kaikki on valmista,
lähdemme vähin äänin vaeltamaan jonossa taakse-
päin. Niin jätämme Taipaleen.

On outoa kulkea näin tiheässä jonossa keskellä
kirkasta päivää, kun ei tarvitse väistää lentokoneita
eikä kranaatteja. N'Iuu komppenia seuraa perdssä.
Kymmeniä, ehkä satoja tällaisia jonoja lähtee liik-
keelle etulinjasra ja liittvv suuremmiksi rivistöiksi
huol:o:ieilä. Jotkut ovat jo riisuneet pois lumipu-
kunse. Tun:uu oudolta katsella heitä, kun he erottu-
vat niin selr'ästi vmpäristöstään.

Pysähdvmme jonnekin korsualueelle. Ruokailem-
me siellä. Siellä kuulemme myöskin puhuttavan eh-
doista, joilla tämä rauha on tehty. Kuulemme pu-
huttavan Viipurin, Käkisalmen, Sortavalan luovut-
tamisesta ja Uudenkaupungin rauhan rajasta. Tieto
on järkyttär'ä ja hämmästyttävä. Mutta emme pysty
sitä tietoa sillä kertaa täysin ymmärtämään. Paljon
paremmin tajuamme sen silloin, kun olemme hiih.
täneet läpi luonrtettavan Karjalaq nähneet Karjalan
kansan lähdön kodeistaan, kevätsohjussa tien varsilla
makaavat tavaraworet ja hangissa harhailevat karja-
laumat. I\{utta rintamarniehinä, tuntien vakavan ti-
Ianteen rintarnalla rauhanteon hetkellä, saatamme
surun keskellä iloita siitä, että r'naamme itsenäisyys
säilyi ja ettemme olleet turhaan taistelleet.
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KESÄ kosketti vehreydellään sodxn runtelemsl
maata. Niifi't viheriöir,ät sairaalan itäpäädvn ikku-
noissa, ja ihmiset tunsivat luomisvoiman ihanuuden
ehkä l.iikuttavammin kuin koskaan ennen. Kaupunki
oli samanlainen, ja junat kirkuivat asemilla ään-
tään muuttamatta. Ihmiset toimi:rivet askareitaan
valoisin mielin. Mutta aurin-ton laskun suunnalla
he pelkäsivät, kärsir'ät jr mone: mr'ös kuolivat.

Vangit kaipasivat ulioil-m.ra ia vapautta. Milloin
päivä tuntui iltsrn rsri r.<sitoikkoiselta, he pelasivct
dominoa, tupekoir'.:.: i: seurustelivat vieraittensa
kanssa. Vieraan xie.en srn.rvarasto karttui päivä päi-
vältä itsekulleiin r'.rngille, ja seurustelu helpottui.
Mutta Räihän oli oilut pakko pysytellä vuoteessa
jo useitr piiviä. Åjoittainen, melkein järjen valon
sumenirvr. kipu oli paikallistunut jonnekin alaraa-
joihin. Hänellä oli jatkuvasti korkea kuume, ja hän
oli Iaihtunut silmin nähtävästi muutaman päivän
aikrn.r. Lääkärit tutkivat häntä joka päivä, mutta
potilaan tila pysyi ennallaan päivittäisistä lääkemää-
räyksistä huolimatta.

Eräänä päivänä ilmestyi potilashuoneeseen kaksi
sanitääriä paareineen. He nostivat Räihän vuoteesta
paareille ja kantoivat hänet läpi potilassalien ou-
toon toimistohuoneeseen. Kun paarit oli asetettu
pukkien päälle, Räihä huomasi pöydän takana hy-
myilevän upseerin, jonka hän tunsi Leinon seurassa
olleeksi mieheksi. Hän tarjosi Räihälle tupakan,
jota tämä ei huolinut. Kun tavanomaiset kuulumi-
set terveydentilasta ja viih§misestä sairaalassa oli
käsitelry, siirtyi upseeri varsinaiseen asiaansa:

- Me olemme saaneet tietää varmalta taholta,
että te olette vänrikki Suomen armeijassa. Emmekö
me kaksi upseeria voisi sopia, kuten herrasmiehet
ainakin, että te ilmoitatte nyt minulle avoimesti
sotilasarvonne, ja minä takaan sen, että teitä tullaan
arvostamaan vankeusaikana upseerille kuuluvalla
tavalla. Jos sen lisäksi vastaatte reilusti esittämiini
muutamiin k1'symyksiin, r'oin jo etukäteen ilmoittaa
teidän siirrostanne parempaan sairaalaan, jossa tei-
dät parannetaan nopeasti terveeksi. Mikäli aiotte
edelleen kieltayrya siitä, mitä olen edellä ilmoitta-



Karyonne muislelaan

Kun leukenne on hyvinhoidettu ja sileä, se
antaa Teistä. rine edullisen kur'.rn.

Kasvonne muistetaan I

Sil<si - käyttäkää Tekin Rexonrr..rino:r
partavaahdoketta Suomessa, jokr sisälrlä
bakteerei ta tappavaa hel.rsaklorof eenia. Si I I o i a
parr;inajon aiheuttamat pienet naarmut p,trr-
nevat huomaamatta, ja leukanne pysyy tervee-
nä ja hyvinhoidettuna.

Rexonan runsas, pehrnittävä vaahto tekee ajon
muliavaksi ja leukanne on iltapäivälläkin
sileä. Kokeilkaapa!

Lk

nut, teidät toimitetaan viipymättä r,ankileirille. Har-
kitkaa tarkoin, mitä puhutte.

Upseeri esitti asi.rns;r r.ruhellisesti ja joka sanaa
korostaen. Räihä oli kovin ällistynyt, eikä hän kiin-
nittänyt huomiotarn niinikiän siihen. n-ritä hänelle
sanottiin. Sen sijaan h.in p.rni n.rerl<ille sen, että
mies oli ketjupolttaja. koskr hinen pör'dällään oli
määrätön määrä sa'r'ukkeen ru:.n;;elr iserss.:. lasikul-
hossa. Sen lisäksi oli pör'dällJ p.rl;trn eril.risia asia-
papereita hujan hajan sekl slns;r iih. Oudon ha-
juinen parfyymi sekoittui rupri.ris-1\ uun, ja ilma
huoneessa oli tunkkainen.

Sietämättömistä kivuistaan hu...r:n.trr Räihä
yritti valmistautua kuulusteluun n-ihir,llisimman
keskittyneesti. Hän ymnlärsi saa\'.1ns.1 sl:r.Ludestaan
sanittonrrn polustajan, ja siihen l[6 3i.s1-risin puo-
lusttrksensl perustaa:

- [nnenkuin Yastaan varsinaiseen krs\.mr.<seen-
ne, esitin jlrkän virstalauseen tämän kuulusre;unne
johdost.r. s.rnoi RIihä pontevasti, punniten jok.risen
sJn.rns.1 t.rrkoin:

- I'eilil ei ole mitriän oikeutta kuulustelle j:r

suorrnrisilh uh\.ruksilll painostaa vankia I Sitä
p:irsi :ieronne sorilrsrrvostani on kirottu valhe. Mi-
nur on jo ierr:n kuulusteltu, ja haikki, mitä olen
srnonui. on io:.f,. Oi.rksutt.rvasti kuulustelupaperini
orlt edessänne. jc,:ea tlstruksel srirtte sieltä.

- Te olette sotrr.:nii eiiä teilt.i oteta vastarn
ohjeital Nlinne jäi J.rli.rriiirrkmentti I'hdcntoista
ensimnräinen p.1t.1ljLron.1. kun lähditte Uhtualta
Kicstinkiin ?

- Minä en sitä tiedä. Je mitä hr'ötr'ä on teille
siitä, n.rissä pataljoona oli lähes krksi kuukautta
sittenT Teidän pitäisi upseerina tietää pataljoonien
tarve taisteluissa kautta koko rintamalinjan. Miksi
ette ota selr.ille sijaintipaikkaa?

- Me tiedämme täsmälleen, mitä teemmc, sanoi
upseeri punehtuneena ja uhkaavan näköisenä. Mut-
ta sitten hän muutti yht'äkkia taktiikkansa:

- Koettakaa nyt kiisittää, hyvä n.ries, cttä kysy-
mvs on kokonaan omasta edustlnne. Eihän teille
voi trprhtua mitään p.rhr.r. jos s.lnotte vain totuu-
den. Klst-myshän on kokonr,rn om;tste edustanne.

Hin t.rriosi :oistrnriseen tupakkaa, mutta Räihä
siel:lr:vi ;olttm:str.

Ri::j. ei puhunu: srnrekaln, ia huoneessa oli hil-
jrisrr. Tulitikun sähähdys tuntui oudon kovaääni-
seltä.

- No niin. Jatketaen sitten ,ia keskustellaan, ku-
ten kahdelle upseerille sopiikin. Siitä voimme kai
olla samaa mieltä, että sota on yhtä roskaa! Onko
siinä mitään järkeä, että eilen olimme ystäviä ia tä'
nään jo tapamme toisiamme? Mitä arvelette siitä?

Räihä oli jo vastaamaisillaan, miten aika on suh-
teellinen käsite, mutta kuin säpsähtäen hän tajusi
keskusteluun antautumisessa vaaran kuulustelun prt-
kittymiseen. Niinpä hän päättikin kysyä itse:

- Missä muuten olette oppinut merkillisen hio-
tun suomen kielen ?

- Te ette esitä kysymyksiä Puna-armeijan up-
seerille !

- Pyydän anteeksi ! En suinkaan halunnut lou-
kata teitä, mutta joka tapauksessa te ette varmaan
ole venäläinen?

"I
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- NIitä te vihjailette! karjaisi upseeri.

- En vihjaile mitään. Luulin vain teidän tietä-
r,än, ettei suomalaista sotilasta osteta leipäpalalla.

- Missä on ensimmäinen pataljoenl - nii11,
minne se jäi? Vastatkaa! huusi upseeri.

- Kuten näette, olen sairas ja minussa on korkea
kuume! Vaadin lääkärin tänne, ja jos hän antaa
Iuvan kuulusteluunne, vastaan, mitä tiedän. Ennen
sitä en puhu halaistua sanaa! Teillä on pistooli
vyöllänne. Åntakaa paukkua I

Tuskin olisimme voineet odottaa Räihän sano\ran
tällä tavoin normaalisissa olosuhteissa. NIutta hän
:li todelle sairas. Sanoin kuvaamaton kipu ja lähes
40 asteessa pysytteler,ä lämpö oli järkvttänyt hänen
henkisen tasaplinonsr niin. että hän oli todellakin
losissaan. Hän oli kivuiss;r,rn jr mrsennustiloissaan
itkenyt ja tuskissaan purrur huulensa avoimiin haa-
voihin ja rystysensri rc-reslih:.11e. 

- Mitä siitä, jos
hänet olisi xmmuttu.

Upseerin käs\vs:i :r.inr:::i s.rnitääri Räihän luok-
se lääkärin. ioi-r:c.:.si i':un.reläikät vangin kas-
loilla ja h.ine:: :i:siiis::'i :lmeensä. Lääkäri tunnus-
teli potil.i.rn r.:l::::, : . s:ai:.i1rin oienlrn.rln läm-
pönrittrrin hi;r :r'ölsr ..,::-"rn k:in:.lcrtrn.

Huoneess: oli hi-i-ris:.:.. U:s:eri ;ör'tänsl trkana
nieli tuprk.rsrlf,n s.l\'uL iiihiels:i j:. oli kirjoittrri-
nl.rn jot;iin. Lääkäri seisoi häneen selin eir'ätkä he
r'.riht,rneet keskenään sanaakean.

- Haluan, että kutsutte tänne tulkin, sanoi Räiirä
upseerille.

- Eikö minun kielitaitoni riitä?

Räihä turvautui omaan apuunsa. Hän ei luottanut
kuulusteli jaansa. Heilauttaen oiI:eaa kättään mer-
kiksi tohtorille Räihä katsoi häntä silmiin ja sanoi:

- Tohturu. Ja taata perevotzik. (Tohtori, minä
tarvitsen tulkin.)

Upseeri katsoi murhaavasti Räihään, mutta ei
sanonur mitään. Sen sijaan tohtori murahti jotain
sanitäärille, joka hävisi liukkaasti käytävään.

Hetken kuluttua saapui Irja toimistoon. Räihä
tiesi, että peli oli nyt pelattu hänen edukseen. Irja
katsoi oudoksuen r.uoroin potilasta, vuoroin lääkä-
riä ja sitten upseeria. Hän kysyi:

- Mitä asiaa tcillä on tohtorille?

- Esitän mitä jyrkimmän vastalauseen kuulus-
teluni johdosta! Ellei tätä lopeteta heti, vaadin up-
seerin ampumaan minut. Käsitykseni mukaan teillä
ei ole oikeutta kiusata vankia, joka makaa paareilla
liikuntakyvyttömänä! Tappakaa, mutta tehkää se
kiduttamatta I

Irja tulkitsi, ilmeisesti sanasta sanaan. Tohtori
hymähti, taputti kädellään Räihää hartioille ja sanoi:

- Niitze voo (Ei mitään).
Sitten hän otti lämpömittarin Räihän kainalosta,

vilkaisi sitä ja murahti jotain Irjalle.

- Pääsette heti vuoteeseenne, sanoi kja ja antoi
määräyksiä sanitäärille. Upseeri poltti tupakkaa.
Hän ei sanonut mitään.

Joitakin vuorokausia kuulustelun jälkeen Räihän
tila huononi uhkaavasti. Lämpö pysytteli lähellä
{0 astette, eikä hän voinut syödä mitään. Sokeroi-
tua teetä hänellä oli aina, ja sillä Paavola kostutti

OLI SI PA S' LLOIN OLLUT

Nffi-Yaahtokumipatia
Rinlamalla uni iuli heli, vaikka iyynynä
oli vain reppu, peitteenä mantteli ia pat-
iana kosiea sammalmalto. Siviilielämä vaa-
iii lo ioisenlaiset olosuhteet. Me ha-
luamme nukkua mahdollisimman mukavasti.

NOKIA-vaahlokumipalia iohdatfaa meidät
todel a virkisiävään uneen. Se iousiaa
l;uri sopivasli ia antaa samalla varia-
lc e larpeellisen iuen. NOKIA-patia on
hygieninen, täysin haiulon ia helppohoi-
toinen - se ei kaipaa piiskaamista eikä
pöyhimistä. Ja ennen kaikkea: NOKIA-
patia kesiää. Aina yhtä väsymättö-
mänä se palvelee meitä vuodesia toiseen.

Nokio-voohlokumipotjo Kokeilkoo Nokiq-vooh-

9*,,&,,aae"å/b;il:.l1''Hil:t:;i:-:liåi:lrli,ä::
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YIHTAVUOREN

haulikon-
patruunoihin
voitte luottaa
Laaduntarkkailussa koeammutaan ioka

400:s pairuuna valmistuksesta. Siiäpaitsi

lokainen kuluiukseen menevä patruuna

joutuu moninkerlaiseen iarkkaan kont-

rolliin.

VIHTAVUOREN haulikonpatruunat ke-

hittäväi hauleille suuren alkunopeuden

tasaisella la suhteellisen pienellä pui-

neella.

l{iillii on

hänen rupisia huuliaan. Aika ajoin Räihä tunsi ki-
punsa ja tajusi hämärästi olemassaolonsa, mutta
enimmäkseen hän oli puolittaisessa tajuttomuusti-
lassa. Silloin tällöin hän pyysi tuskin kuuluvalla
äänellä r'artiomiehen lopettamaan soittamisen sir-
makalla, mutta turhaan. Milloin Räihä heittelehti
voimakkaammin vuoteessaan, kävivät hänen tove-
rinsa kastelemassa pyyheliinan kylmään veteen ,il
asettivat sen Räihin otsalle. Useasti hän rauhoittui-
kin hetkeksi.

Eraana päivänä, kun Irja oli tavanomaisella käyn-
nillään huoneessa, sanoi Kuikka hänelle:

- Irja, sitä suaphii viijjä ten'eisii Leino pojale.

- Ilitkä terveiset?

- S.rnokee vua, että minä voin kirjuttoo Suome
hrlli:u\sele. Oha se meijännii herrojen hyr'ä tietec,
mi:e Räih,ilä on hyvät olot. Eetlale kirjutan sitte
lerr;.i1. ;: osrnnoo tuo ruoja hirve Iihat suolltal

- Rr:hi leikataan tänä iltana! tiuskasi Irja Kui-
krlle. T.rh:ori on sanonut, ettei Räihää voida lei-
§.rrl. ennea.<uin ollaan varmoja siitä, missä tuleh-
duspesäse siiritsee. Tohtori tutkii hänet vielä tä-
niän. j: si::e:r hlner leikataan.

- Q6;gr se s!'r1-1 liikär, joka minuthii leikkas?

- On. Hän or s-rire.rlen ylilääkäri.

- Vaan ois,;oo :uo reilu antamaa toipumislomia?
Minnoon ajatellur:rr lo::r:prikrks sitä Pietarhovvii.
Liekö se mite k.rliis ;r:i<r i'

- Sanokaa Paarol.r. ilveiieesö Kuikka aina?

- Ei hän ih'eile. Se on r'.rin hänen tapansa ren-
toutua tieteellisen työn lomrsse. lluu:en. luuletteko,
että Räihä selviytyy leikkruksesir ? svslr Pr.rvol.r
ääntään alentaen.

- Viikon kuluttua Räihä kävelee. Tosin hän tar-
vitsee kainalosauvat, mutta hän toipuu Piln, totesi
Irja. Hän otti potilaittensa kainaloista lämpömitta-
rit, merkitsi lukemat papereihinsa ie oli lähtemäi-
sillään pois, kun Paavola kysyi:

- Paljonko Räihässä on lämpöä ?

- Hyvin paljon, sanoi Iri'r srl.rperäisen näköi-
senä ja poistui kiireesti huoneesta.

Räiha havahtui horteesiun. Hän pyysi teetä, ja
Paavola kostutti hänen huuliean. Hetken kuluttua
Irja toi vetistä keitto.r j.r leipää sekä jakoi samalla
Räihän maitoruokl-rnncr\sen Kuikan ja Paavolan
kesken.

Sanitäärit nostivrt Räihän kapealle leikkauspöy'
dälle vatsalleen. Hän oli melkein alasti, ja hänen
ihonsa tunsi leikk.russalin viileyden. Kolme lääkäriä
neuvotteli isorr kettolampun alla, ia kia siirsi ins-

trumenttipör'dän leikattavan läheisyyteen. Hebken
kuluttua lääkärit rsettuivat potilaan viereen, ia nuo-

rin heistä peineli sormillaan voimakkaasti Räihän
pakaralihasi.r. Sitten hän valikoi instrumenttiPö)"
äalta pitkan, neuhmaisen piikin ja työnsi sitä r'aro-

vasti l,uodin sisäänmenopaikasta lihakseen.

- Sanokaa heti, kun koskee, sanoi Iri'r, j.r sa-

massa Räihä valitti. Tohtori vetäisi neulln nope.rsti

lihaksesta.

- Tohtori sanoo, ettei Teitä voida nukuttaa.
Leikkaus suoritetaan paikalliskuoletuksen avulla.
Hän pistää teitä neljä kertaa, ja se koskee, mutta
leikkauksen aikana ette tunne mitään.

- Samantekevää !
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Huolellisen valinnan jälkeen nuorin tohtoreist:r
hyväksyi ruiskun, jonka hän täytti. Puhdistaen huo-
lella pistokohdan hän survaisi pitkän neulan iihak-
seen. Neljä kertaa hän täytti ruiskun, ja neljä kertaa
hän survaisi sen Räihän takamuksiin. Viimeinen
pisto koski armottomasti ja Räihä valitti. Muuta-
man minuutin kuluttua lääkäri painoi veitsen puu-
dutettuun kohtaan. Räihä ei tuntenut kipua, mutta
sen sijaan hän tunsi ihrneellistä jurinaa, aivan kuin
veitsi olisi ollut tylsä. Kun pisto oli riittävän syvä,
haavasta pulpahti. paksua mätää. Se vuoti ihoe pit-
kin leikkauspöydälle ja siitä edelleen lattialle. Toh-
tori paineli pakaralihasta puolelta toiselle ja mä-
tää pulppusi haavasta sitä mukaa. Kun haavan ym-
päristö oli puhdistettu, lääkäri suoritti vielä yhden
viillon. Sitten hän työnsi haaraan pihdit, joilla le-
vitti leikattua aukkoa, ja toinen lääkäri täytti haa-
van steriilisiteellä. Huolellisen puhdistuksen jälkeen
Räihä nostettiin paareille. Siihen hän nukkui ja he-
räsi vasta seuras\'ane iltana omassa vuoteessaan.

Viikko oli kulunut Räihän leikkauksesta. Hänen
toipumisensa edistyi normaalisti, ja hän liikkui
voimiensa mukaan huoneessaan ja käytävällä tuke-
naan kainalosauvat. Irjalle oli ilmaantunut työtä
muillakin osastoilla, eikä hän joutanut vankipoti-
laittensa luokse siinä määrin kuin aikaisemmin.

Eråä.nå iltapäivänä Irja tuli kiireissään poikkeuk-
sellisen iloisena ia säteilevänä:

- Koettakaas arvata, mitä minä olen saanut ai-
kaan ?

- Se sitä taitaa olla tievossa iltaloma, Iiekö vua
puku pesty ja riissätty. Ja voisha sitä tuossa asemalla
ottoo votkattii... lienöö siinä tok restauranki.
Voiskos Irja lainata jonkun kopeekan rahhoo ?

- Millä Kuikka maksaa velan takaisin ?

- Rahalla tietennii ! Päivärahat on vielä suamata,
ja totta se Leino poika palakan maksanoo!

- Kuikka ei saa taas hassutella. Minulla on hy-
viä uutisia !

- Sanokee vua, Irja, suoraa, jos sota on loppun-
na, ei myö tuoneta muita uutisii hyväks.

- Tänä iltana esiintyy sairaalassa viihdyryskier-
tue, ja minä olen saaout luvan viedä teidätkin sin-
ne. Ettekö olekaan iloisia siitä?

- Totta me siitä olemme iloisia, mutta siitä tulee
Irjalle ylimääräistä vaivannäköä, eikä meillä sitä-
paitsi ole vaatteitakaan. Omissamme tuskin voimme
siellä esiintyä, sanoi Räihä.

- Kaikki tulevat sinne sairaalan vaatteissa!
lahan on tässä samassa rakennuksessa.

- Ei sitä kannata, pojjaat, nirsotella, lähetää
juhlimaa.

J*h-

vua

Entinen luokkahuone oli muutettu juhlasaliksi.
Penkit olivat paksua, höyläämätöntä lankkua ja ko-
vin huterat. Etupenkeillä istui upseeristoa ja sairaa'
lan hoitohenkilökuntaa työpuvuissaan. Potilaat sini-
sissä viitoissaan täyttivät muun katsomon. Kasvoja
oli monen näköisiä ia siellä täällä välähteli teräksi-
nen hammasrivi. Salissa oli sanomattoman äänekäs

pulina ja hyvä-äänisimmät lauloivat ja taputtivat
kasiaan omalle esi.intymiselleen. Hälisevän joukon
jatkona peräpenkillä istuivat vangit Irjan seurassa.

Vankien kansallisuus oli peitetty sinisellä viitalla
niin, ettei heistä näkynyt kuin puhtaaksi kynitty
päälaki ja törröttävät poskiluut.

KONE Oy:n - korkeot konsoinvöliset vqotimukset

tciyttövö - tuotonto kösittöö SATAMANOSTURIT,

HlSSIT, LIUKUPORTAAT, SILTA- jo PUKKINOS-

TURIT, ERIKOISNOSTURIT Puulovoron kösiltelyyn

sekö eriloisel SÄH KÖNOSTIMET.

OSAKEYHTIö
HAAPANIEMENKATU 6 - PUH.70511HELSIN KI _
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Ohjelma alkoi upseerin pitämällä puheella, jonka
alku Irjan tulkitsemana kuului seuraavasti: "Päivää
Punainen armeija, työiäiset ja talonpojat, sekä lai-
vaston ja maavoimien urheat sotilaat." Sen jälkeen
seurasi ohjelmassa hanurinsoittoa, joka kiinnosti
vrnkeja niin, että ylimääräisenä ohjelmanumerona
henuristi soitti valssin: "Merimies muistelee". Esi-
tyksen jälkeen taputettiin käsiä ja tömistettiin jal-
koj a.

- Ojennaha sinähhii, Räihä poika, kätes, suap ies
taputtoo, sanoi Kuikka, ja niin hän löi kämmentään
Räihän kämmeneen.

Ohjelma kesti arviolta tunnin ajan: Soittoa, lau-
lua, taikatemppuja ja ilmeisesti sotilashuumoria,
jonka yhteydessä esiintyi usein sana fin - suoma-
lainen ja nin.renski - saksalainen. Siitä kenties joh-
tui, ettei Irja sotilashuunroria tulkinnut. Ohjelmar-r

i".l$:::rlrr 
johdatti potilaansa heidän omaan huo-

E3EE3§83 AB8§8tr&B
- rniehet kertovat

VUOSIKERTAI9S9
Kirjaksi sidottuna on sirlt.l\'.lnl leh:enme it,i::-

torista hint;ran 900 mk. Pos:itse lrihetertäessi peri-
tään lisäksi 100 nr:rrkrn postimrltsu seiä. ellei r.rhr
seura;t tilrusta, j0 mlrk.ra postiennlkkomaksu.

Valrnistus-
ohielrnarrrme
käsittää rnrn-

BOLIN DER-]ÄÄK AAPPEJA

MAI NIO-PESU KONEITA

JA .LIN K OJA

ROSE N LEW.

N ESTE K AASU LIESIÄ

KAUPPA. JA

RAKENNUSVALUA

SAMPO.

LEIK KU U PUIMU REITA

TERÄS.SAMPO

PUIMAKONEITA

SAMPO-TRAKTORI.

ÄKEITA ]A -AURo]A

Vt/. ETOSENLEVITaCo-O.Y
POR,IN TISCD TEPAJA

oooooooooo

Erös kommellus
a oar

oaaoaaooaao

KAARLO EP'IO

OLIN saenut pienen hl.rr.rn silmälerääni, je sen
vuol<si olin eri portliden k.rutt;r päätynyt sotas.ri-
raalaan, jollaiseksi Tiurunnremen prrrntola oli
muutettu heti Talrisodln .rluss.r. Oli r'.rstl joulu-
kuu 1?19, ,joten haavoitiuneit.r. ei ollut r ielä ko-,.irr
plljon tässältään sliraalrrssa, r'rikkr tie:.iiiiseni keii.:-
ki Klnr.rrkselll hreyoittuneet kulkivr: silloin tiin.rän
etrrpin krruttr. Sairaalahenkilökunn.rll.r c.i ollur siis
r:-ritärin c-ril<oisia kiireitä, ioten sattunuc ion'rntcllus
tuntui nrin',rst.r sitrikin huvittar';rmmalt;r.

Siil.rer.r ri.i.r.rn oli käytännössä sellainenkin ritteli
kuin "rese:r'il:iine n". mikä tietysti tarkoitti prlr e-
lukseen kutsu::u.', reservin sotamiestä, r'änrikki t.us
oli rc-serlir'änri.ii ine. lr{inulle slttui sotasrir.r.r-
l.rln tultu.rni niin irrpelosti, cttä ensimnräincn lotta,
ili.r t^,::: h:niilö:ie:oitr. erchtyi kuulenaln sanln
r::::-, ...i::c-:i :-i:.:..r rc-servir :inrikki. Lieneekö tämi
ir;:j.: ' r:',::.:: s:l:1. i'::l llläni oli r-rusi, hyvin is-
:i:r. "s:::.:.:: ...:. .::ul:jsl ns. p:iänsuojus, jonka
:l:t s-r t,.l i.il:::e::', :-ri:r-.ruluisc-n pii;ill.. 1o,.,-,. ;.''iin-rnrppeir' ei r.lis: r.iir.nv:. r'.ri.rkr k.rulukses-
sani sellaiset olisivrt ollee:kin. Tri-i.r. lienenkö
muuten näyttäny't kovin r.iss:.rlin n.iköiseltä. ku-

-laadun takuu
- ostaian oPastukseksl
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kapa tiesi. Kun tohtori oli minut nyt alustar-esti
käsitellyt, hän käski viedä minut jollekin os.rstolle.
Äskeinen lottatyttö lähti minua ohj.rilemr.rn .rulrst;t
käytär'ään ja aukaisi siellä erään oven tvöntien mt-
nut huoneeseen, jossa ennen ntinul oli kolnte poti'
lasta, kaikki jalkeilla olevia, pör'dän iäressi istu-
massa. Huomasin heti, että jot.riin c',ii vinossa. sillä
ainakin yhden tuolin selusr:ssr rrriiiu\'ln asetakin
kaulusta koristivat k.rpteenin nrpi:. Pysähdyin ovel-
la ja kuiskasin tvtölle:

- Ovatkos täilll upseerii jr miehistöön kuuluvat
samassa huoneess.r 7

Lotta meni vihin himilleen ja soperteli:

- Eir'är riereniään, mutta kyllä nämä herrat ovat
kaikki upseereir.

- Sen krllä huomaan, vastasin, ja siinäpä se

kauheus juuri onkin, sillä olen sotilasan'oltani vain
reserviläinen, siis sotamies.

Seurasi matalapainetilanne: lottatyttö punasteli ja

tuntui ensin olevan täysin neuvoton. Niin myös
potilaat näyttivät olevan hämmingin vallassa, enkä
minäkään voi kehua olleeni oikeassa vireessä. Joku
huoneessa olleista upseereista, nähtyään sideharsoon

S:+asai.aa'assa pää ystön osasiolla

käärity'n pääni, arveli oitis, että olin tullut linjoilta,
ja Iaukaisi tilanteen sanomalla:

- Mikäpäs siinä. Tulkaa sisään kaikin mokomin !

Olisi mukavaa kuulla uutisia rintamalta. . . !

Heti kun upseeri oli sanansa sanonut, laukesi
myös lottatytön jännitys. Hän työnsi minut vilk-
kaasti käytävåd.n ja löi oven kiinni. Huoneesta kuu-
lui vielä jokin kehoitus tulla sisään, mutta minäkin
osasin pitää kiirettä, koska lottakin ilmeisesti halusi
selviytyä tilanteesta - 

ja minusta - mahdollisim-
man Plan.

Muutaman minuutin iiuluttua olinkin jo omassa
vuoteessani kertoen toisille huoneessa olijoille sat-
tuneesta kommelluksesta.

JOULUPUKKI ILMAN PARTAA

Eversti Eero Laaksonen oli JR 35:n komenteiana
ollessr.rn .rnkara mies ajattamaan partansa kaikissa
olosuhteissr. Kun osa rykmentistä oli jouluna 1942 le'
vossr Pindusiss.r. eversti kär'i tervehtimässä alaisiaan

1'ksiliöi:J rr iu:us:eli tlllöin yksityisiä miehiäkin:

- \o iisiiö:iilli ioulupukki?

- Krlli iär'i. herr-r elerstr:

- No oliii.o silll ;i:i1 ;rr:.r 7

- Ei ollut, herrr evers:i I

- Mikäs se selirinen puiki oli ?

- Eihän meidän rr-kmen:issi si: edes .ioulupu-
killa olla partaa, herra elers:i I

Eversti lopetti kyselyt siihen.

=r=r=r=lOFFSET OY I
Helsinki

=;:-r=lDUNIOP ,,KLLTALEIMA,,
rengos normooliin ojoon. Suurin oso Eng-

on volinnut sen ensiosennusrenkooksi

Ylivoimoisesii poros

lonnin ouiotehtoisto

uusiin vounuihinso.

HELSIN KI KAIVOTALO - PUHELIN 13240
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hI ,,\ME LLAMO''
HELSINKI-TRÄVEM iiN DE

28. toukokuuto - 30. elokuuto 1960

Tulevono kesökouteno osetetoon linjolle Helsinki

- TrovemUnde hl "Oihonnon" osemesto koik-
kien hyvin tuntemo "WELLAMO" loivomme.

AUTOTLTTAT!
Ed u I I i s i n reiiii monnermoqlle.
hl "Wellomo" ottoo: 168 hyttimotkustojoo,

20 konsimqtkustojoo,
40 henkilöoutoo.

lÄsrö x eLsl NGrsrÄ:
TULo TRAVEMUNDEEN:
lÄxrö TRAYeMUNDESTA:
TULO HELSINKIIN:

JOKA LAUANTAIKLO
JOKA MAANANTAI KLO
JOKA T I tS T A I KLO
.J OKA TORSTAIKLO

12.00
11.00
20.00
20.00

S UOMEN HÖYRYLAIVA O SÅKEYHT I O
MATKUSTAJAOSASTO, HELSINKI, PUH. IO9OI

[,.
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Asevelvollisuusaikanani lähes parisen vuosikym-
mentä ennen Talvisotaa olin joutunut tavallisena tyk-
kimiehenä erikoistehtäviin, hoitamaan koodijuttuja eli
salakirjoituksia, kuukauden ajan esikuntavääpelin si-
jaisuutta ja jopa kolmen päiv?in ajan toimimaan ryk-
mentin adjutantin sijaisena. Silloinen päällikköni,
eversti Arno Ålmqvist oli omalaatuinen mies, kuten
sattunut tapauskin osoitti. Kun rykmentin adjutantti
oli liihdössä lomalle, minun ollessa esikuntavääpelio si-
jaisena, hän kysyi Almqvistilta:

- Kuka upseeri määrätään sijaisekseni? - Tä'
hän eversti vastasi:

- Yleinen dapa on, eddä esikundaväpeli hoidaa
adjudandin dehdär'äd, jos loma ei kesdä kolmea päi-
vää kauempaa - siis esikundar'ääpeli hoidaa nydkin
adjudandin dehdär-äd - 

ja vielä sidä suuremmalla
syyllä, kun hän jo nydkin hoidaa rykmendin salaisen
kirjeenvaihdon.

Everstillä oli aina tapana lausua t-kirjain pehmeän
d:n tryliin. Upseerina hän oli mitä parhain mies, juu-
ri edesmenneen kenraali Vilho Nenosen parhaita tut-
tavia ja niin kohtelias, että kerrankin, kun esikunnas-
sa jouduin laivastovierailun vuoksi valvomaan ia otta-
maan sanomia läpi yön, hän puoliyön jälkeen sanoi:

- Dykkimies \il7ainio, nyd mennään juomaan dee-

dät

Ja niin poikettiin muutamaksi minuutiksi hänen ko-
tiinsa teepöydän äreen.

Tämä esipuheeki - -.Mutta nyt oli marraskuun viimeinen päivä vuonna
1939 Talvisodan kynnyksellä. Tuona historiallisena
päivåinä istuin työpöytäni ääressä Helsingissä virka-
huoneessani, kun radisti hyökk?isi sisän ja ojensi kä-
teeni koodesanoman.

En tarvinnut avainta, koska osasin ulkoa melko
monta koodea. Ja t2imä oli ylcinkertainen. Hyökkäsin
puolestani heti edes koputtamatta komentajan huonee-
seen ja huusin ovelta:

- Heikki-Sakari-Lauri-Faarao-kolme !

Eihän komentaja tdtd käsittänyt. Hiin kysyi rauhal-
lisesti:

- Mitä tuo tarkoittaa ?

- HäI1§ssanoma: kolme venäläistä konetta tulossa
Kotkan suunnasta kohti Helsinkiä.

Viisikirjaiminen koode sisälsi näin paljon asiaa.

- Åntakaa häI1§s! sanoi komentaja.
Tarvittiin vain napin painallus ja Helsingin ilma-

sireenit ulvoivat he&isen kuluttua koko pädkaupun-
gissa - eosi kertaa tosissaan.

Ilmatorjunta alkoi toimia. Yain yksi kone palasi,
kaksi ammuttiin alas. Pian saapui kaupungin ylle kui-
tenkin suurempi lairue, ja silloin sai Helsinki ensi
kertaa kokea pommituksen kauhut.

Näin alkoi Talvisota. Jatko on kaikille tunnettu.
Tuli sitten maaliskuun 13. päivä.
Oli tapana, että esikuntaupsecrit tulivat usein minul-

ta kyselemään seuraavan päivän tilannetiedoirusta --
tiedothan annettiin edelliseltä päivältä vasta seuraava-
na päivänä puolenpäivän aikaan - 

ja niin kävi nytkin.

- Löinhän minä vetoa, että rauha tulee näinä
päivinä, sanoin. Ja pian sen .kuulette radiossa.

Ensimmäiset vihollisen leniokoneiden pommit osuivat Talvi-
sodan sytiyessä Teknillliseen korkeakouluun, iossa silloin saivat
surmansa koulun opeiiaiai, prof. V. Sihvonen ja tohiori Jalo
Anf-Vuorinen

Pian se kuultiinkin.
Olin lyönyt vetoa helmikuun lopulla vain erän

lehti-ilmoituksen perusteella. Vanha sanomalehtimato
kun osaa lukea niitiikin. Viimeisin päiv?imääräesiryk-
seni oli 1). päivä - sen verran erehdyin. Voitin ve-
don.

Rauhaa koskevan uutisen luettuani pyysin saada

poistua hetkeksi komentajan huoneeseen. Palasin sieltä
noin 15 minuutin kuluttua, ja ensi kertaa lausuin juuri
kirjoittamani seuraavan "Sankarivala"-runon :

Meni Karjala kaunis meiltä pois,
vaan solnr ei kansa Suomen.
On kuin esi-isien laulu sois:
Viel koittavi uusi huomen.
Tdmd maa ei koskaan sortuva ole vieraan valtikan

alla,
se elää ja kuolee vapalna,
ei kahleita orjan se kanna.

Sodan jälkeen runon sävelsi professori Eino Linna-
la, ja orkesterille ja kuorolle sävellettynä sitä esitettiin
viime sodan aikana radiossa sekä soitettiin eräissä ra-

vintoloissakin. Kerran saavuin ravintolaan erään kor-
kean upseerin seurassa, ja ovelle tultuani tuttu ka'
pellimestari lopetti kesken kaiken soittonsa - 

ja heti
alkoi kuulua "sankarivalan" sävel.

- Mitä tämä tarkoittaa? kysyi uPseeri.

- Ne tervehtivät vain sinua, ne kun ovat huhu-
puheina kuulleet, että sinä olet kaatunut, ja nyt kun
ne näkevät sinut elävänä, niin totta kai ne ottavat sinut

kunniamarssilla vastaan.

Ja sillä kertaa ravintolanomistajakin toi meille kui-
tatun laskun, joka ei siis rnaksanut mitäåin.

F
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PIRKKO-kaiti a merkitsee katti anrankintanne nyky-
aikaista ralkaisua.

PIRKKO-kaitila on alumiinia. Siksi se omaa hyvän
lämmönlohtokyvyn. Tämä merkitsee nopeata ruoan-
valmistusta ia väheniynyitä po,itoaineen kuluiusta.
PIRKKO-kat+i an poh ja on eriliäin paksu ia eh-
doitoman iasainen. Näin ei lämpöä pääse hukkaan.

PIRKKO-kaitilassa on kaaloreuna. Se eslää ylivalu-
misen kaadetiaessa.

PIRKKO-kattilan pinlakäsiiiely on huolella suori-
teiiu. Tällä seikalia on merkityksensä hygienian ia
puhdisiuksen kannalta. Sen kansi on punaiseksi
eloksoifu.

PIRKKO-kattila on muotoiltu iokapäiväiseen käyi-
iöön sopivaksi. Se on helppo puhdislaa, helppo
såilyiiää ia helppo käyt+ää. Kannen nuppi ia kai-
tiian kädensilai ovat muovilla lämpöerisieiyl.

... j0 kahvinkeittimessä
OSY-kahvinkeitin on erinomaisen
iyylikäs. Se sopii sekä arki- etiä
iuhlapöytään. OSY-keitin edus-
laa rakenieeliaan nykyaikaista
ka hvi nva I m i slu sla.

O-S A K E YHTIO

SY
R

TYT I N
AUMA

-

t.

t60

Tvkisröä p,ilrrm.rssa
luis::. Kliis-r.ln-.en jr

Kansikuva

lt.).1940 Talvisodan taiste-
Hiitolan r,älillä.

U\IERO 1:n KIRIOITUKSET

Erkki Kario
OLEIUNTE VÄSYNEET IR.IPL'Ä.,{ISL'L'TEE\ , ,

Ilnari Lehto
KOILLIS.LÅPIN RATKAISUTÅISTELUT TÅLV1.
SODASSA I osa .

Niilo Rajaharjrr
KUN ÅISAT RUSAHTIVÅT POIKKI

Sirkka 'folvanen
LOTTA-SCH\VESTERINÄ SOTASÅIRÅALASSA
PERÄPOHJOLASSA

V. Tiikanen
ERÄS IHME

K. -fuvonen

KÄVÄISIMN{E NOUTÅ]IÅSSA KOOKOOT POIS 142

P. IVlanninen
YLÄSOÄ,IIIEE\ LIL'KL'ITÅDALLÅ

IVIartti [{aapamäki
RAUHÅN TL'LO TÅIPÅLEELI.Å

Matti lUikl:ola
KOHTÅLO\ SÅÅTTO ^{ osa .

Kaarlo Erho

ERÄS KO}I}IELLL'S SOTÅSAIRAALÅSSA

\varno \\ arnto

TALVISODA\ NIL]ISTOJA

lt9

r35

137

t44

148

1)6

r io

Aikokquslehdessä "Konso toisteli -miehet ker-
tovot" julkoistujen kirjoitusten, korttoien io
pii rrosten osittoinenkin loinoominen jo iulkoi-
seminen on kielletty ilmon toimituksen lupoo.
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H YYT E Lö.LAKKAHAAL!
Perho TIKSO SYNT. on erityisen kö-
tevö uutuus - ei tipu o ei volu poimuille
r ei kuivu typp,lyn poksunokoon kerrok-

seno o jos toinen sively on torpeen, se
köy jo tunnin kuluttuo o sopii sisä- io
ulkoköyttöön, kolusteisiin, oviin, venei-
siin... Nyt l0 sövyö.

SUOMEN SUOSITUIN
io mooilmon enlten myyty kumiloteksi-
mooli koikkiin sisöseiniin on SPRED SA-
Tl N - silkinhimmeö . tootusti pesun- lo
yolonkestövö o helppo sivellö o kuivuu
20 minuutisso o 201 sövyö vörimollistos.
so! Volmistetoon The Glidden Co:n
U.S.A.. lisenssillä.

§'{' "

*tä. 
_

SUOMEN VARI-
,ir.L vEnlII§StTEuDrs oT.

Helsinki, E. Esplanaadikatu 8

Puh. I I 851

Mukonolfbtoi T'EPH|.-

tiedosso mukovo motko...
Tiro
. . . suosiilu Suomessa ia ulko-

\ mailla, myös purieveneiden
apumcottorina. Teho 6 hv.

3 MALLIA
{o: sv t<iinieä kyikin

103 BVK patentoiiu irroitus-
kyiki n

103 BVR peruutus- ia alen-
nusvaihde','aaaoaooa

eter+tt
t,

rl

...lerhakka matkaniaittola,
iyylikäs perämooltori, losta
iokainan sen omisiola on yl-

Peä.

'vnnnnEt lä,*ffi*,iiii:;
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Piirlmyyjiö koikkiollo moosso
Valmet Oy, Linnavuoren Tehdas, Linnavuori
Pääkonltori: Kaivckaiu 10, Helsinki. Puh. I I 441
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Hehinki 1960 - Sonomo Osak.yhtiö :t

ult$ StlEII'tiuY
UAH ENTAA U(IIMAN HUKKAA 50 %

Sanotteko Te: öljy kuin öljy?
Me sanomme: Ei mikiiän muu öljy. Ei mikään muu öljy vähennä
moottorin tehonhukkaa puolella. Ei mikään muu öljy anna autol-
lenne'samanlaista tervetullutta kiihtyvyyden ja huippunopeuden
Iisäystä. Ei mikään muu öljy pienennä yhtä tehokkaasti polttoai-
neen kulutusta. Bi mikään muu kuin öljy, joka sisältää tuhkautuma-
tonta li»äainetta. Tällainen öljy on uusi SHELL X-100 Multigrade
valkeassa tölkissä - Shellin tutkimusosaston uusin saavutus.

Lähin Shell-huoltoasema kertoo Teilie enemmän valkean tölkin
sisällöstä.

valkea tölkki

lrtonumcro 70 mk

X-IOO MUITIGRA


