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Yieläkö muistat, mille nquroit

ö

silloin kats&ymmentä vuotta sitten?

ä

Muistatko, kuinka korsussa, etu-

#.

'4t,

linjaesa, vartiopaikalla tai teisteluu
tiimellyksessä syntyi loistavia kas-

kuja, sutkauLsia ja sanaleitkejä,
jotka kirvoittivat hymyn huulille je
laukaisivgt hetken jännityksen?

Nyt ovat nåmä kaikki sotiemme mainiot
kaekut kerätty yhdeksi teokseksi,
jonka nimi on Nauru Sodalle. Tämä
kirja ilmestyy lähiaikoina kirjakauppoihiu,
ja sen sivuilra löydät mitä herkullisimpia
kasLuja ja tarinoita ajalta, jonla pyörteissä
itse elit. Nauru Sodalle-kirja ei kerro
yksinomaan rintamakaskuja, siinä ou myös
kotirintama edust€ttuna eliatarvikepuutteineen, pommitulsineen ja muine
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ruoainaisine tapahtumineen. Nauru Sodalle-

kirja kuuluu jokaisen nämä vaiheet mukana
eläneen kirjahyllyyn
se täydentää käsitystänne ankarista vuosista lg3g--I944.
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Aotosten siivin, luoksesi åiivin, suute/en silmösi uneen.
Vortiopoikollo.

-
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suorono seisten kirjoiton nimesi lumeen..."
Korven Koiku'1943

Allekirjoittanut tilaa Nauru Sodalle-kirjaa

.. ,... kpl hintaaa 980:Tilaajan nimi:
Osoit€:

Nauru Sodalle-kirj a on loistava, kookas, I20-sivuinen lahjateos. Nauru Sodalle-kirjau,
Suomen sotien kaskukokoel-

man on kuvittanut taiteilija
Jusei Aarnio.

Varaa oheistr

cuakl<otilauhuponlia Låyttåen
Nauu Sodallekirja lÄhiEEöstå
Lirjakaupastr.
Hiuta vsin 980r-

Läh. kirjakauppa:

Yie tai toimita oheinen kuponki lähimpään
kirjakauppaan. Sieltä saat myös tarkernpia
tietoj a Nauru Sod.alle-kirj asta,
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Jouluyön varlio sankarihaudalla.
Valansa vel- päätökseen
voituksen muisiaen he veivåt työnsä

JOH.BJÖRKLUND

Volosto
Jo sen

pyhyyden söi lyttömisestö
on Jumalaan vedoten annettu juhlallinen
vakuutus, joka tehdään tietoisena siitä, että se aina on
pidettävä pyhänä. Jo valan ulkonaiset puitteetkin ovat
tästä todistamassa. Vannottaessa Pannaan kaksi sormea avatun Raamatun päälle tahi, kuten sotilasvalassa,
nostetaan oikea käsi ja sen kaksi sormea kohti taivasta.
Vala on myös lupaus uskottujen tehtävien tunnollisesta ja uskollisesta hoitamisesta, johon pyydetään voimaa ja siunausta Jumalalta. Erityisesti on virkavalan
tarkoituksena tehostaa virkamiehen velvollisuudentuntoa ja tehdä hänelle hänen tehtäviensä täyttäminen
omantunnon asiaksi.
Jo muinaisessa Israelissa käytettiin juhlallista valaa.
Valan vannoja nosti oikean kätensä kohti taivasta vedoten Jumalaan totuuden todistajana ja väryyden
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kostajana. Valan ottaja luki koko valakaavan, valan
vannoja vahvisti sen sanomalla vain "amen".
Valan suurta merkitystä osoittaa jatkuvasti se, että
valantekoa käytetään sekä yhteiskunnallisen että kirkollisenkin elämän aloilla. Se on samalla niin hyvin
lainkäytön kuin teologiankin piiriin kuuluva. Lähinnä
se ilmaisee ihmisen suhteen Jumalaan riippuvaisuussuhteena. Valassa me emme vain avuksi huuda Jumalaa, vaan myös sidomme itsemme häneen, jotta
hänkin liittyisi meihin. Siitä syystä Luther Isossa katekismuksessaan sanoo, että vala on "oikein hywä teko,
jonka kautta Jumala tulee ylistetyksi, totuus ja oikeus
tulevat vahvistetuiksi, ihmiset saatetuiksi rauhaan . . .,
sillä Jumala itse tulee tähän välineeseen." Vala ei ole
tärkeä vain valan oltajan kannalta katsottuna, se on
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myös erittdin merkityksellinen sen antajalle. Seuraahan väärdstä valasta sen antajalle usein omantunnon
tuskia, jopa asianmukainen rangaistuskin. Tuomioistuimen edessä vala voimallisesti vahvistaa lausutun saaan ja on vaatimassa ehdotonta totuudellisuutta.
Valan pyhyys johtuu siitä, että se nimenomaisesti
on liitetty Jumalaan ja hänen evankeliumiinsa. Myös
virkavalan tehneitten tulisi usein muistaa valaansa ja
tietää, että he ovat sen tehneet Jumalan edessä ja
häntä arukseen huutaen. Tiimä on meidän päivin?imme korostetusti mainittava erityisesti siitä syystä, että
on olemassa sellaisiakin mielipiteitä, ettei valaa enää
tarvittaisi. Pääasiana on nim. pidettävä tarkoituksenmukaisuutta ia tyydyttävä katsantokantaan, että tdrkeintä on yhteiskunnallisessa el?imässä esiintyvien tarpeiden tyydyttiiminen. Mutta tällöin voi käydä niin,
että oikzudellisuuden ja tarkoituksemukaisuuden vaatimukset jouluvat eroon toisistaan. Niidenhän tulisi
kulkea rinnakkain siten, että edellinen on aina rnää-

rääviimpi

ja ylempi, kaiken yläpuolella oleva selviö

ia oikeudellisuuden siveellinen kulmakivi. T2imiin tunnustamiseen juuri vala meitä velvoittaa. Jos pelkkä
tarkoituksenmukaisuus pädsee märääjiiksi valtiollisessa ja yhteiskunnallisessä eliimiissä meillä ei enä ole
yläpuolellamme olevaa ehdotonta ohjetta . . . Tällöin
on vazra. liihellåi, että valao pyhyyden unohtaen ryhdymme toimimaan omien mielihalujemme mukaisesti
iopa aivan itsekkäitten pyyteittemmekin antaessa toiminnallemme suuanan. Tässä suhteessa meillä on valitettavan paljon esimerkkejä. Valassamme me lupaudumme epäitsekkäiissä §össä palvelemaan kanssaihmisiämme, heitä tukemaan ja auttamaan, ei panettelemaan, sortamaan, häpäsemäh ja heille kaikenlaisia
kompastuksia pannen, ei puolueellisesti toimimaan, ei
väärä suosikkijärjestelmää noudattamaan, vaan rehellisesti kansalaisina ja virkamiehinä kukin paikallamme suorittamaan tehtävämme. Ja n?iin valan py-

hyys säilyy.
Taistellessamme tämän valan pyhyyden säilytt?imiseksi keskuudessamme me tarvitsemme kaikkien hyvien voimien apua. Tdssä taistelussa emme saa vähäiseksi arvioida sitä kasvatusta, jota vanhemmat jo kodissa voivat lapsilleen antaa. Meillä ei ole varaa kotikasvahrksessamme laiminlyödä omantunnon oikeata
viljelyä. Totuus on pidettävä totuutena, rehellisyyttä
ei saa aliarvioida. Ja elämän varrella saadut kokemukset on myös otettava oppimestareiksi. Olisi tavallista
enemmän saatava osoitetuksi, mikä siunaus rehellisellä
työllä ja omalla esimerkillämme sinänsä on. Myös

on syytä viitata menneitten sukupolvien aherrukseen
ja uhrautuvaan toimintaan tåimåinkin kansan eliimässä.
Sukupolvet toisensa jälkeen ovat antaneet perinnöo,
mikä meidän on taas puolestamme annettava nousevalle polvelle. Sankarihautamme puhuvat selvä kieltään miehistä ja naisista, jotka valalleen uskollisioa
antoivat henkensä. Meidän ei tiissä tarvinoe lähernmin
käydä kertomaan isänmaanrakkauden merkityksestä,
sillä me tiedämme sen voiman, koska itse olemme
sen kokeneet.

Mutta on erds toinen seikka, jota myös valan pyhyytta ajatellen emme sa jdttää mainitsematta. Meillä ei näet ole varaa unohtaa puhtaasti hengellistä työ-

tä. Åsumme vapaassa ja

itsenäisessä Suomessamme,
jossa myös vapaasti saaflrme julistaa sanomaa ylhäältä
tarjoutuvasta voimasta. Suomen kirkko on vuosisato258

jen kuluessa tahtonut kasvattaa tätä kansaa, sen koteja
ja yksiryisiä jiiseniä totuuden tunnossa, eikä sen kasvatustyö ole ollut hedelmä kantamatta. Se pyytää
jatkuvasti palvella meitä ja olla samalla julistamassa
sanomaa siitä rakkaudesta, joka Kristuksessa Jeesuksessa liitti meidät sutueen Luojaamme ja taivaalliseen
Isämme, johon valassa vetoamme. Tätä kirkkomme
suorittamaa juiistusta ja sen monipuolista rakkaudenpalvelusta me tarvitsemme. Se opettaa meitdkin rakkaudessa suhtautumaan toisiimmq samalla kun se sytyttää meissä pyhyyden ja nöyryyden runteet voimakkaasti vaikuttamaan, niin että itse kukin voisimme
kaik*ia pyhiä anoja kunnioittaessamme olla toisillemme avuksi ja siunaukseksi. Me rohkenernme myös tällöin tunnustaa mahdolliset erehdyksemme ja anoa aateeksiantamusta ja uutta voimaa. Meidän on hyvä
muistaa, että joka sunnuntai kirkoissamme rukoillaan

meidän puolestamme ja pyydetän, että Jumala antaisi maallemme uskollisia virkamiehiä. Nykyisenä
itsekkyyden ja omanvoiton pyyteisenä aikana tarvitsemme sellaisia henkilöit?i jotka muistavat antamansa
valan merkityksen ja noudattavat siinä antamiaan Iupauksia. Tässä tarjoaa kirkkomme niitä hengen aseita,

oita tarvitsemme taistellessamme kaikkea laittomuutta,
itsekkyyttä ja iäisyyden korkeista arvoista piittaamattomuutta vastaan
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Sotamuistojen kirjoittaminen sellaiselle, joka ei tee
säännöllisiä muistiinpanoja, on vaikeaa. Mitään tarkkaa aikamäärää tuskin voi mainita. Vuodenajat ovat
muistissa helpoimmin, mutta itse vuosiluvutkin tahtovat unohtua. Vuosikyrnmenen takaiset tapahtumat lun-

Ihmisellä on hyvä
tuvat verrattain kaukaisilta.
- ei kai toistuvia sotia
unohtamisen lahja
muutoin
olisikaao.

-

Muistaakseni oli vuosi L943 ja melko myöhäinen
kevättalvi, viimeisine hankikelineen. Tapahtumapaikka
on kartalla siinä, missä nä:kyy eniten valkoista Suomen

pohjoisilla rujanailla. Siellä on Luton kuuluisa erämaa- ja helmisimpukkajoki, joka lukemattomien koskien ja suvantojensa kautta lopulta kaatuu Tulomajokena Kuollan lahteen.
Er.Os.P:ssä kiersi liihetti jälleen korsulta korsulle
ker2isi listaansa vapaaehtoisteo nimiä. Senhän jokainen tiesi, että §symyksessä oli kaukopartio. Tällaiset partiot näes pyrittiin yksiköss?imme keräämän aina
ja air.a olikin halukkaivapaaehtoisuuden pohjalla
- sen vuoki, että joukosEi suinkaan
ta riittiimiin.

ja

sanrme

olisi -ollut niinsanottuja "sotahulluja", sillä

minulla ei ole ollut kunnia tuntea ainuttakaan sellaista.
Jokainen mies vain tunsi vuoronsa "vetäneen" ja 1lmoittautui. Tietysti siinä monikin hiukan yritti pionata, mutta lopulta paksuinkin omatunto ajoi miehen

vuorollaan ilmoittautumaan

ja oltiin

tyy§värsrä.

kuin suuressa.
Pienessä asiassa pinnattiin enemrniin

Neljäntoista vuorok.ru.lc-n muonr. repussx, joka simm. toista kiloa suklaascn hyvin nruist,rn
- kotirintamalla pistelivät
- monct SLlL)rtlun t1'tö1
ta, (jota
jälkeenpäin sieviin suihinsa tietämättä, minkälaisen
reissun sukl:r.r oli tehnrt Pxrtiomiehen rePusst ennenkuin joutui heille), l.rirruimme taipalcelle
ior- vahkoss.r kokonrista 62 miestri, kevyirr konetuliasein
r.rsrr .rscistc-tturna. Nluklnlmme oli m1'ös I'ksi ahkio
Lrtumiinoj,r ja muuta I'lirnäiiräistri varustett.r varten.
"He.rvoittuneitl tai muutoin liikuntakyvyttömiksi
-tullcitr ei korjata", kuului partionjohtrjan kiisky, mihin hän lisäsi paljon puhuvasti:
sälsi

S.Lmr koskee myös nrinue itscäni.

T,imä kiistiimättä kolkko totcamus nriclessämme
hiihdimme kohti syr'ää eräm;utr, jossa tiesimme liikuskclo'an voirr-rakkaita vihollisosastoja

ja

partioita.
pinnassrr olevalla

Ensin'rmäisen yön nukuimme rljan
kenttär'artiolla. Kun korsussa ei ollut riittämiin tilarr,
rnajoituirnme osaksi myös kenttär'lrtion saunaan. Petikaverinlni kivikiukaan r.ieressä oli inrrrilainen Postinkrntejrr Fr,rns Viekonclo, joka aamullrr oli s11'ttelevinäär'r minur liien lukuisistr nrrissuhteista, minkä r'uoksi
hän muke nriki unissa niin paljon naisia, ettci voinut
kunnoll.r nukku,r.

Ruijan yö ci enää pir:-rentynl't Irinkaan. Vain jon-

kinlaincn valonhämy laskeutui lumiscn, aution criimaan ylle keskiyön ticnoilla. Yöllä oli pakrtstanut
je kuterr odotimmekin, aamulla oli maiankarasti

- hanki, minkä toivoimr.ne pysyr'än monia
niosti kanteva
vuorokeusia, sillä partiornmc liikkuvuus oli laskettu
kcstävän hengen eprivermallc pohialle.
Luottavrrisir.ra jutasiun'rc rcissullemme, sillii prrtiomme johtajana oli mainio upsecri, luutnantti Örö
(örling) .ya joukkueiden johta.jina kaksi nuorempaa
vänrikkiä.
Ylitimme rajaviivan ja lensin'rn.re sen päivän ia yörr
etcenpäin kuin siivillä. Valtava ryske ia humine kär'i
sellaisen joukon hiihtäessä kovallrr. hansclla, mutte
muita jälkiä ei jäänyt kuin vain epämääräisiri piirtoj.r
ko'r.an hangen p.intaan.

Seuraavrn yön mentyii kovr hanki äkkiä lopahti.
Lauhe säii je kirkas aurineonpeiste sulattivrt sen jä1jettömiin. Olirnmc 1'littäneet moni,r vihollisen yhdyslatujl ja olimmc ki'mnreniri kilometrejä viholliscn
kcnttrir.rrtiolinj.rn selkiipuolella. n-rissii vihollisen vahvemm;tt osrrstot majlilivat. Lunta oli runsas mctri ja
suksi putosi nvt .iok;r aske lce ll.r poh j:rsammalcesee n
saekkr. Runserrn sld.tn t-nctrin kcrr.Lllaan j.rksoi etuntrsl^o -11.. .a l al - ', , j. i mat-.
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Ja kas, he menivät yli järven kaikessa rauhassa, ja
meistä tuntui siellä siintävä metsikkö suorastaan rauhan ja. turvallisuuden satamalta. Yritys onnistuisi kuitenkin täysin vain siinä tapauksessa, että vihollinen
harhautuisi luulemaan meitä omiksi eikä ampuisi. Eivät toki he meitä niin röyhkeiksi luulisi, että ylittäisimme aavan järven melkein heidän nenänsä edessä.

Tosin ampumamatka oli heille hiukan ylipitkä, eiki
huutokaan olisi kuulunut selvästi. Mutta raskailla konetuliaseilla olisi joukkoamme voinut ainakin hiukkasen harventaa siltäkin matkalta tiheään parveen ampu-
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Sitten tuli meidän joukkueemme vuoro. Hiihdimme
niin lujaa kuin jaksoimme, ja temppu onnistui tälläkin kerrella. Mutta ei sentään aivan ilman mainintaa,
sillä juuri kun olimme vastarannan tuntumassa, päästi
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vihollisen konekivääri muutaman katkonaisen sarjan.
F,'i:

Luodit u.ielsivat mennessään ja piirsivät jäätä

ympä-

riltämme. Joku nosti kätensä pystyyn ja pui nyrkkiä
viholliselle, joka heti paikalla otti "neuvosta" yaarin
Latumiinaa aseteiaan koukoparlion käytiämälle hiihlolödulle

mainen mies hitaasti polkea latua. Suksi sukelsi sy-

ja kun sitä aikansa survoi, sekä
välle lumen alle
- taas liikahtaa askeleen eteenpäin.
sai sen esille, saattoi
Ylitimme keskipäivän

lähestyessä vahvan vihollis-

ladun pienellä suoaukeamalla. Sitä tehdessämme oli
meillä kenties suurikin onni mukana, sillä vain peri
minuuttia sen jälkeen, kun olimme ladun ylittäneet
ja asettuneet sen takaisen metsän peittoon tupakalle,
ladulta alkoi kuulua kiihkeätä vieraskielistä politusta.
Siellä oli ilmeisesti vihollisen partio tulossa mdd:rd.-

aikaiselle tukikohtien väliselle yhteydenpidolleen.
Käännyin ja poistin vaistomaisesti varmistimen konepistoolistani, sillä ampumaetäisyys aukealle suolle oli
juuri sopiva. Mutta silloin politus yhdysladulta äkkiä
lakkasi. He olivat tietysti huomanneet meidän latumme leikkaavan omaansa. Ei voinut olla ihmettelernättä heidän varovaisuuttaan, sillä näin kaukana omien
puolella olisi meikäläinen partio sumeilematta painuja suoraan surman suuhun. Latua olisi
nut jäljille

hyvin voinut- otaksua omien miesten iättämäksi.
Hetken oli vihollisen puolella hiljaista, ja me odottelimme, mutta sitten kimahti laukaus, joka vahvisti
heidän epäilyksensä. Kun oli selvää, etteivä1 he enää
laskeutuisi jängälle, partionjohtajamme antoi käden
viittauksella merkin suunnasta, ja me lähdimme liik-

keelle suoraan eteenpäin.
Jos oli meidän menomme vaivalloista ja hidasta,
niin ei se ollut parempi naapureillakaan. Eikä meidän
ladulle ollut tulemista, sillä minä hetkenä hyvänsä
saattoi siinä poukahtaa miina suksen alla. Jäljestämme
kerran kuuluikin kova pauliahdus, kuten miinan rälähtäessä.

Tulimme erään järven rantaan, jonka leveys oli vajaa kilometrinen. Pituuttakin sillä oli ehkä saman verran. Tåmå meidän oli nyt ylitettävä tai yritettävä kiertää. Mutta järven kummastakin päästä kohoava
ohut, rauhallinen savupatsas kieli siitä, että järven
kiertämisestä saattaisi muodostua melkoisen epäonnistunut yritys. Siispä yli I örö antoi sauvallaan merkin
ja kiiski ensimmäisen joukkueen lähteä "koekaniiniksi".
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ja lopetti ammuskelun.
Örön nerma loisti tyyty,väisyydestä, ja hymy oli

kaikkien muidenkin suupielessä, sillä olimme vihdoin
koko joukolla onnellisesti päässeet kovin pahalta näyttäneen esteen lli. Jos olisimme joutuneet ristituleen,
niin tappioitta emme olisi selvinneet, ja jokainen
tietää, kuinkr katkeraa on jättää haavoittuneita tovereita vihollisen armoille.
Seurasi pitkälti teaioja, havumetsiä, sillä puuttomille
tuntureille emme vielä nousseet. Takaa aiaiista ei kuulunut mitään, mutta tiesimme siellä tehtävän kaiken
meidän päämme menoksi. Toki aioimme takaisinkin
palata, ja suuntamme oli vielä yhä vain syvemmälle
vihollisen alueelle. Ympäröir'ä metsä tuntui turvalliselta, kuten suomalaisesta aina. Joskus kuului kierteIevän lentokoneen pörinää, sillä sellainenkin oli ilmeisesti lähetettt etsimään meitä

Nyt astui esiin kuitenkin

eräs toinen vihollinen,

väsym1's. Olimme hiihtäneet yhtämittaa

jo lähes kaksi

vuorokautt,r. Ruokailu kävi hiihtäessä taskuun varatusta er'äästi. Silloin tällöin hiukan istahdettiin, tupakoitiin je kuulosteltiin. Laskettiin Ieikkiä mielialan
kohentan'riseksi. Kun aamupuolella luli vettä tihkuva
yö ja aloimme olla yhdestä jos toisestakin paikasta
läpimärkiä. sammahti mieliala kaikesta huolimatta väkisin. Ilutta näitäkin haittoja vastaan me olimme
valmistuneet parhaalla mahdollisella tavalla.
Norjahisille suksivoiteille olen ikuisesti kiitollinen
siitä. että suksemme noissakin hiihto-olosuhteissa luistivat erinomaisesti. Saksalaisille taas olimme kiitollisia siitä, että he antoivat meille "pervitiinin"
nuo
- ja
sakariinitabletin kokoiset jyväsensä. Kun väsynyt
märkä mies otti niitä kaksi kappaletta, eli hän sen
jälkeen useita tunteja kuin nousuhumalassa ja vkiävien voimien tunnossa. Eipä olisi ollut mitään pieotä
yhteenottoakaan vastaan. Ryhmänjohtajat saivat osuutensa miehiään varten, ja niiden piti riittää vielä moneksi vuorokaudeksi, mikä epäilemättä olikin tarpeen.

Partiomme alkoi tehdä laajaa kaarretta eteläänpäin. Eräänä yönä kipusimme mitä lumisimmalle tun-

turille, mutta emme

ldT/täneet sieltä mitään. Siellä
kuulimme, joka meidän piti ohimennen nitistää olemattomiin
mutta mitä
sitä

piti olla jotakin,

- tiesi
me errure saaneet koskaan tarkalleen
tietää. Sen
vain partiomme johtaja.

Paluumatkalle kääntyessämme alkoi ilmetä merk-

kejä vahvoista vihollispartioista. Tuon tuostakin ylitimme heidän latujaan, ja erämaasta ka.jahteli heidän

merkkilaukauksiaan. Olisi tierysti ollut mieletöntä
antautua tahallaan verisiin yhteenottoihin vihollisen
partioiden kanssa niissä olosuhteissa, vaikka tulivoimarune mieslukuun nähden olikin valtava. "Vetäjämme", joksi partiomme johtajaa kutsuimme, tuntui arvaavan vihollisen liikkeet aivan kuin hän olisi itse niitä johtanut. Hän teetätti partiollamme mitä ällistyttävimpiä liikkeitä, mm. veti äkkijyrkästi poiketen melkein tunturin laelle, aina puuraian yläpuolelle saaklta
ja sieltä jälleen alas. Ylitimme eteen sattuvia järviä, joissa oli sulaa vettä puolisääreen. Jalat ja kädet
tuntuir-at holtittomilta, mutta nuo ihmeelliset "pervitiinit" valoivat niihin käsittämätöntä taimoa ja mieleen optimistista tahdonlujuutta.

Erään kerran hiihdimme vihollisladun

yli ja

py-

sähdyimme tarkastelemaan sitä.
Tästä on hiihtänyt vähintään
miestä, sanoi
- ja katseli lähimaastoa. Olimme sata
örö
eräänlaisella harjanteella, joka johti jyrkkään nousuun suoraan tun-

turin huipulle, joka näytti rosoiselta ja rotkoiselta.
Ne ovat joko tuolla harjanteen alarinteessä tai
- kiertäneet tuonne tunturin huipulle, arveli örö
ovat
jälleen ja kutsui minut luokseen.
Hiihdä tästä
- tuota huippul,
ryhmäsi kanssa edellä suoraan kohti
ja kun pääset sinne
jos pääset
-- niin pys?ihdy

odottamaan, hän sanoi.

I'ein niinkuin käskettiin. Sydän jvskytti

rinnassa

ponnistuksesta ja jännifyksestä. Plljoa en nähnyt
eteenpäin kerralla, mutta odotin tuliryöppyä millä

hetkellä hyvänsä suoraan vasten kasvojani. Hiihdin
nopeasti kuin jaksoin, ja jätir. ryhmäni jonkin
matkaa jälkeeni, sillä jos törmäisimme väijytykseen,
niin kenties toiset jäljestä tulevat pelastuisivat, mutta
edellä hiihtär,ä olisi luonnollisesti mennyttä miestä.

niin

Metsästä ei saanut nyt näkösuojaa.

Mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Aivan huipulla
eteen syvä, jyrkkäreunainen rotko, .jonka eteen
pysähdyin vetämään henkeä ja odottamaan toisia. He
tulivatkin pian, ja sain käskyn avata ladun pitkin rotkon pohjaa ja kiertää oikealta rotkon reunamaa takaisin. Toinen puoli partiosta johdatettiin samaa latua, mutta jälleen takaisin toista rotkon reunaa.
Olimme 'r,almistaneet väijytyksen ja jäimme odotta-

tuli

maan saalista.

Kär,i kuten örö oli laskenutkin. Vihollispartio paIasi omaa latuaan ja huomatessaan meidän ladut, lähti varovasti sitä seuraamaan. Se yritti uskoa, että rneiltä olivat jo latumiinat loppuneet, mutta erehtyi. Örö
oli huolehtinut siitä, että yksi miina juoksutettiin tuota
pikaa vihollisen omalle ladulle, jota myöten he ennen
pitkää palaisivat. Kuulimme sen paukahtavan ontosti

tunturin laelle

päästessämme.

Puolisen tunnin odotusta seurasi hälytys. Sitten
jännittynyt odotus. Ryhmdssäni oleva rujajddkäri sor-

ja silloin se
meili hermostuneena konepistooliaan
tapahtui. Juuri kun tilanne oli käymäisillään
kriitilli-

ei vetänytkään liikkuvia osia taaksepäin
tarpeeksi, ja lukko pääsi liukumaan eteenpäin, latasi
ja laukaisi mennessään. Se riitti. Vain etumaiset viholliset olivat pääsemäisillään latumme vieressä hiihtäen suoraan rotkon pohjalle, keskelle väijytystämseksi. Hän

Väsynyi partiomies
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me. Kohdalla olevat tekivät, mitä

oli

enää tehtävissä.

He pippuroivat etummaiset viholliset hangelle, samal-

la kuin heidän partionsa pääosa liihti itäpuolelta kaartaen käymään kimppuumme. Partiomme toinen

osa

syöksyi kapeaan solaan meidän puolellemme ja yhtyi
meihin, meidän suunnataessarnme tulemme suoraan
partiomme tulosuunnasta päälle pyrkivään viholliseen.
Ammuskelua oli kestänyt ehkä viitisentoista minuuttia, kun kuulimme örön rauhallisen ja selvän irtaan-

tumiskäskyn. Liihdimme jatkamaan matkaa vähäkään kiirehtimättä, sillä olimmehan antaneet viholliselle sen verran näpeille, että heillä oli jotakin tehtäväa. ja ajattelemista muutakin kuin meidän takaaaramlsemme.

Seuraavat vuorokaudet olivat kummallisen uneoomaisia, mutta kuitenkin selvästi mieleen jääneitä.
Hiihdimme lakkaamatta, nousimme tuntureita ja laskimme alas, ylitimme vedessä kahlaten järviä, koukkasimme välillä rämesoilla ja hiihdimme halki palaneita luurankometsiä. Joinakin aamutunteina pakasti
hiukan ja vaatteet sekä huopakengät jiätyivät kalikoiksi. Mutta ei paleltanut, sillä olimme lakkaamatta ja
lepäämättä liikkeellä. Sitäpaitsi jo kerran kastuneet je
jäätyneet huopahiihtokengät eivät enää läpäisseetkään
vettä helposti, ja jalka pysyi jokseenkin lämpimänä.
Eikä sovi unohtaa "pervitiiniä", tuota saksalaista ihmemyrkkyä, jonka olisi luullut herättävän kuolleen-

kin eloon.
Eräänä valoisana aamuyönä olin jälleen häntäpartiossa hiukan muista jäljasä. Vaihtoa ei tullut, ioten
arvelin heidän unohtaneen sen. Siispä jatkoimme hän-

nillä koko yön. Meillä oli myös ahkio, jota oli ihmeellisen sitkeiisti vedetty mukana. En ollut tarkoin
selvillä, mitä se sisälsi, enkä viitsinyt ottaa siitä selvääkän. Hiihdimme vain jäljessä. Väijyimme tuon
tuostakin jonkun aavan rämeen reunamilla, mutta
takaa ajava vihollinen oli herkempi ampumaan kuin
me. Se innostui joskw ammuskelemaan aivan tyhjän

takia kuulaassa varhaiskevään yössä
tai se ampui
- partiollemkunnialaukauksia hämävdsti koukeroivalle
me. Omalta ladultamme takaapäin meitä oli luonnollisesti mahdotonta yllättää.
Pysiihdyimme tupakoimaan erään rämeen ylitettyiimme. Äkkiä paikalle pelmahti joukko hääpukuisia
riekkoja, jotka kieriskelivät melkein jaloissamme räkättäen ja onnensa sokaisemina. Katselimme niifä. ajatuksissamme hym?ihdellen ja läksimme sitten toisten
perään. Emme ennättäneet mennä kovinkaan pitkälti,
kun tapasimme partiomme radistin, joka oli turhaan
kantanut raskasta konettaan koko valtavan matkan
ajan. Kiireessä sillä oli yritetty parikin kertaa ottaa
yhteyttä, mutta onnistumatta, eikä se onnistunut myöhemminkään. Hän oli naapurikylän poikia kotipitäjåistäni ja rippikoulutoverini, joka oli kerran heittänyt
suuren kivenmöhkäleen päätäni kohden. Oli tipalla,
ettei se osunut ja vienyt minua mennessään. Sama

poika istui nyt jonkin verran ladun sivussa olevalla
kivellä ja itkeä tuhersi pä?istäiin sekaisin menneenä.
Hän sormeili vyöltään ottamaansa Suomi-pistoolia.
Mitä aiot tehdä? kysyin häneltä ihmeissäni.
- En päse enä aeenpäin, nyyhkytti h?in ja käski

- mennä menojamme.
meidän

Mitä sinä tuolla pistoolilla aiot tehdä? kysyin
- vaikka ilman muutakin arvasin hänen ajatukminä,
sensa.
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l{mmun itseni tietenkin ! huudahti radistimme
- itsestään selvdstä asiasta. (Hän kuoli myöhemkuin
min siviilissä keuhkotautiin.)
Kaadoin ahkiosta kaikki romut pois ja poljin ne
lumeen. Sitten kiiskin vastustelevan radistin laskeutua
siihen selälleen. Pienen riitelyn jälkeen hän ryömi
ahkioon, sillä hänen jalkansa olivat polvien alapuolelta tunnottomat ja ikäänkuin halvaantuneet.
Kiskoimme häntä ahkiossa vimmatusti eteenpäin
saadaksemme partion kiinni ja iättääksemme hänet
sen haltuun. Siinä onnistuimmekin, sillä partio hiihti
meitä vastaan. Se oli ollut vähällä törmätä vihollispartioon, joka hiihti seo editse.
Ahkiosta kuitenkin pädsimme, ja menosuunnasta
poiketen saavuimme erädseen kuusikkorotkoon, joka
muodosti muutaman aarin kokoisen loivan painanteen, patamaisen kuopan. Partionjohtajamme päätti
hätäratkaisuna, että pidämme siinä puoliamme, kunnes
saamme pataljoonastamme apua. Ennättäisikö apu
ajoissa, oli toinen kysymys, mutta se oli ensikäden

vaihtoehto, ennenkuin ryhdyttäisiin toiseen. Puolet

partiosta liihetettiin tiettyyn suuntaan etsimään vihollispartioista vapaatr. reittiä sillä luvalla, että mikäli he
pääsevät läpi, heidän ei tarvitse palata takaisin. Me
seuraamme hetken kuluttua,

ellei mitään hälyttävää

ala kuulua.

Mitään ei kuulunut, ja niin me liihdimme

seuraa-

maan. Jäin jälleen häntäpartioksi ja myöhemmin kävi
ilmi, että tiimä oli onnellinen tapaus, joka kukaties
ja varmasti niin tekikin
monen miehen
pelasti
hengen.

-

-

Ei niin, että olisin torjunut päälle käyviä vihollisia
ja lyönyt heidät takaisin. Ei, torjuin tällä kerralla aivan toisenlaista vihollista, sillä kun nuo "pervitiinit"
olivat jo kaikilta muilta loppuneet, olin minä käytel-

lyt niitä kovin "ahdasmielisesti". Minulla oli niitä
vielä alun kolmattakymmentä kallisarvoista jyvästä
huolellisesti paperiin käärittynä rintataskussani.
Jäin jälkeen muista miehistäni erädssä tunturin rinteessä voitelemaan suksiani. Kun jälleen otin partion
häntäpään kiinni hywin luistavilla suksillani, tapasin

eräässä näreikössä kolme miestämme jotka olivat pysähtyneet, tehneet tulen ja ryh§neet kaikessa rauhassa
keittelemään saikkoja. Kenkänsä he olivat riisuneet

jaloista ja tuijottivat minua hämmiistyneinä pöhöttynein kasvoin ja miltei umpeen muurautunein silmin.
Kirkas kevätaurinko oli tehnp heillekin tehtävänsä
liihestyvän lumisokeuden muodossa. He vastailivat
sekavasti kysymyksiini,

ja kun muusta ei ollut

apua,

aloin vaatia heitä kovaa meteliä pitäen liikkeelle. Selitin, ettei heillä ollut mitän lupaa jättäytyä toisista
jälkeen

ja

ottaa omavaltaisia saikkaruokioita. Tästä ei

ollut apua, mutta kun potkaisin heidän pakkinsa metsään ja hajoitin tulen, katsoivat he parhaaksi vetää
kenkänsä jalkaan. Vihdoin he olivat suksillaan jälleen ja läåikitryäni heitä yhdellä "pervitiinillä" mieheen sekä peloiteltuani liihestyvällä vihollisella, sain
heidät liikkeelle ja tavoittamaan toisia.
Hetken hiihde§äni jälleen kohoavaa uutta tunturin
rinnettä, tapasin erään alikersantin liekopuun pältä
istualtaan nukkumasta. Hän oli jäänyt siihen yksin ja
kuorsasi nytkähdellen ja tuuskahtamaisillaan hankeen.
Ravistelin häntä kauluksesta kiinni pitäen ja karjuen
korvaan, työnsin lunta hänen paitansa ja ihon väliin,
hakkasin häntä nyrkilläni joka puolelta, niin että tähän

nahka lähtenyt. Sauvan nahkainen kädensija

oli

syö-

nyt ne

vereslihalle. Aloimme niihdä harhanZikylä.
Muutaman sekunnin tuiiotus metsään riitti loihti'
maan silmien verkkokalvoon näyn, kuinka lumipukuisia sotureita hiihti l?ihellä meitä loputtomtna io'
nona samaan suuntaan kuin mekin. Ei ollut yht?än
joukossamme, joka ei olisi niitä nähnyt ja niisä laskettiin yhtenään leikkiä. Ladun oheen sattui lumesta
ja eikös
paljaslunut lyhyt kanto. Silmäys sfihen
kavereistamme torkkunut- nukuksissa
ja. kanto
ja avopäin! Sauvalla tönäisy kylkeen
kunnes
kannoksi
ihan
oikeaksi
samassa
muutlui
- siihen
jiilleen jonkun jäljestä hiihtaviin katse satlui
ja sama'temppu uusiutui saman kannon kohdalla.

iiinä vain joku

Maailmaan alkoi ilmestyä sinivihreää, melkein savunomaista usvaa, joka tiheni tiheoemistään. Se kir'
veli silmiä ja harhanäp jatkuivat entisellään. Niistä
ei kuitenkaan leikinlasku loppunut. Vihdoin tunsimme sikäli selviytyneemme tilanteesta, että yövyimme

olisi kuolleenkin luullut heräävän. Ja sen hän tekikin,
mutta suutrui silminömiisti ja aivan sekapäisenä kävi
minun kimppuuni sekä yritti saada otetta kurkustaoi.
Hän oli huomattavasti minua vahvempi mies ainakin
ulkonäöltään, mutta minä satuin olemaan puolestani
sillä kerralla enemmän tolkuillani ja kenties paremmassa kunnossakin. Niinpä sainkin hierottua hänen
kanssaan jonkinlaisen "välirauhan" ja lahjoin hänetkin kahdella ihmetabletilla. Ne tekivätkin nopeasti
tehtävänsä ja hän kipusi suksilleen kysyen minulta:
Puhuinko minä äsken jotakin?
-Pienen matkan pädssä tapasin Örön nuoren lähettipojan, joka nukkui selällään kuin "allakantekijä" ladun varrella ja antoi kevätauringon vapaasti paahtaa
entisestän tulehtuneita kasvojaan. Sain hänetkin hereille. Tämä tunnollinen, reipas lähetti virkosi verrattain nopeasti. Annoin pojalle virkistävän pillerin
ja hiihdimme perätysten niin kauan, että tavoitimme
toiset aivan tunturin huipulla. Nyt loppui raskas kiipeäminen. Lisäksi tunturin toinen puoli oli j:iiinyt
varjoon auringolta, minkä vuoksi siellä oli vilpoisempaa ja luistava keli. Niinpä emme voineetkaan laskea
seisten siinä kunnossa alas, vaan istuimme suksillamme
ja ohjailimme kulkua jaloin.
Illalla oli ahkio jätetty jonnekin ja radistimme oli
asetettu omille suksilleen
polvilleen. Hänet oli
- polvistaan siteisiin ja
kytketly naruilla ja remmeillä

suksien kärkiin oli kiinnite§ vetohihna. Vetisen
järven ylitettyämme muistan hänet ryötäisiään myö-

ja niinkuin minusta näytti
hzin
ten porevedessä
- tuskia ja kyyneleet valuivat- pitkin
kärsi suunnattomia
hänen pöhöttyneitä poskiaan.
Olen monesti ihmetellen miettinyt mielessäni, miten
ihminen voi viisi vuorokautta yhteen menoon olla liikkeellä nukkumatta ja syömättä muuta kuin liikkeessä
ollen, tai lyhyinä taukoina ennättää suuhunsa jotakin
kahmaista s<ikä samalla kestää yhtämittaista valkzutta
ja auringonpaistetta. Tämä ei voi olla mitenkään muutoio mahdollista kuin siten, että mies nukkuu hiihtäessän. Hän hiihtä eteenpäin, aivan konemaisesti
latua seuraten, hiihtä jonkinlaisessa horroksessa, ja
voipa hän vielä niihdä siinä uniakin. Tai oukkuu
istuessaan lyhyellä tauolla. Sitäpaitsi ne "pervitiinit" !
Ilman niitä ernme olisi sieltä milloinkaan selvinneet
takaisin.
Seuraavan

yön vielä hiihdimme. Kämmenistä oli

vuorokauden matkan päähän l?ihimmiistä kenttävartios-

tamme. Teimme nuotion tapaisia ia keittää tuhersimme kuumaa teetä. Tuskin kukaan vartioi lyhyttä
untamme, mutta kun minut herätettiin, niin makasin
jäisen kiven päällä selälläni, ja minulta meni muutama minuutti,-ennenkuin sain itseni punoruksi jalkeil-

le. Jokainen j2isen oli jäykis§nyt ja koko ruumistani
oakätti. Harhanävt iatkuivat. Minunkin tablettiva'
iastoni oli jo ai[oja sitten huvennut olemattomiin,
sillä olin auliisti jakanut niitä kaikkein eniten tarpeessa oleville. Tietoisuus siitä, että pian olisimme

ja auttoi'
iatteen omiemme luona, antoi uutta voimaa
Kenttävartioon
unikin.
jotain
tunnin
muutamao
han
asti i<esti niikökykymme. Pataljoonasta oli l?ihete§
hevoskolonna hakemaan lumisokeiksi tulleita, ioita ilmeni heti useita tapaul,rsia. Radistimme oli puolikuol'
lut ja hänet siirrettiin rekeen ensimmäisenä. Aamulla
astuin kenttävartion pimedstä korsusta ulos kirkkaaseen kevätilmaan. Tuntui kuin joku olisi heittänp
sammuttamatonta kalkkia silmilleni. Toiseen silmään
oli revittävä ensiapupakkaus, mutta toisella näin vielä
ser verran, että §känin seuraamaan edellä hiihtävä'
Hevosia kulki meidan välittömiissä tunlumassa ja ne
poimivat yhtiimittaa sammuneita miehiä ladun varrelia. Hiihtaminen luisti jotenkuten niin kauan, kunnes
istahdimme tupakalle. Kaveri otti savukkeen ja tarjosi
minullekin. Eiehdyimme sy§rtt?imään ne,

ja jo

en-

simmäiset sauhut tukkivat toisenkin silmän niikökyvyn'
Hevosmies poimi meidätkin ladun varrelta, eikä mat'
kaa enää oliutkaan montaa kilometriä' Runsas puolet
oli meistä tullut lumisokeiksi. Tulkoon tdssä mainituk-

si, että tummasilmäiset ja aivan erikoisesti

ruskeasil-

mäiset kestivät paremmin lumisokeutta vastaan, mutta

sinisilmäiset olivat sille aivan erikoisen

alttiita. Ei

kannata mennä pitemmiiksi aikaa tuntureille ilman
suojalaseja.

Mitäpäs tässä sen enempää kerrottavaksi. Reissum'
oli'ollut kertakaikkiaän onnekas. Palkkiona oli

me

saksalainen shamppanjapullo mieheen ia usean vuorokauden oleskefti pimedssä korsussa silmät boorihau-

Kun sittän jälleen liikuimme ulkosalla nätyttömme kotonaan jo mutustelikevien -joukossa
vat meidän ankarasti säästiimiiimme ja arvossa pitä'
miämme suklaalevyjä, v?ihä?ikään tietämättä, millaisia
retkiä ne levyt olivat tehneet, ennenkuin joutuivat
heidän sieviin suihinsa.
teessa.
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ONNI KARVINEN

Motto:

"TAISTELE yksin ja keskellä elämän pirstaleiden
naura uhallakin, sillä mikään
1a[45 ystävä
ei
voi Sinua auttaa, jos Kohtalo -päattän Sinut kukistaa,
mutta kaatuessasikin älä häpeä tappiotasi, vaan kohtaa
kohtalosi tyynin sieluin. Kaiken loppusumma on Kuolema. Sen pahempaa ei "Kismet" voi sinulle tarjota.
Voita kuoleman pelko ja Sinun ei tarvitse pelätä mitään. Kanna tuskasi yksin
silloin olet ainakin elänyt rohkeasti. Kuolemallasi- maksat vlin sen, minkä
olet velkaa elämällesi."
Nämä paljon puhuvat sanat löysin erään vanhan
sissin päiväkirjasta. Ne oli kir.joitettu keskellä sodan
melskettä jonkun tavallista vaikeamman kaukopartioretken jälkeen ja osoittavat paitsi rohkeata mieltä,
myös tyyntä fatalismia, jotka molemmat olivat välttämättömiä edellytyksiä hyvälle sissille.
Oli elokuun 13. päivä 1944. Pälkjärven rannat raikuivat koekäytettävien lentokoneiden moottorien jylinästä. Luutnantti Kepsu ja lentomestari Nuutio siellä
tarkistivat a;'okkiensa kuntoa lähestyvää kuljetuslentoa suunnitellen.
Sissit olivat jo tehneet omat valmistelunsa ja kävelivät nyt rannalla tupakoiden ja leikkiä laskien. Hermostumisen merkkejä ei huomannug näissä kovissa
miehissä, vaikka kaikki tiesivät, että nyt olivat totiset
paikat edessä. Vihollinen oli jo vanhan rajan länsipuolella ja vyörytti linjoja vähentymättömällä voimalla.
Tällä kertaa oli kysymyksessä suuren partion operaatio. Edellisenä iltana olivat molemmat koneet jo vieneet täyden kuormansa Säämäjärvelle, jossa kaikki oli
sujunut nuottien mukaan. Tdnad.n oli partion loppuosan ruoro. Kun lentomestari Nuution kone, HE-59,

oli hitaampi kuin Kepsun HE-115, oli Nuution määrä startata hiukan aikaisemmin, niin että koneet olisivat kohteessa suunnilleen yht'aikaa.
Partion tehtävänä, sen kokoonnuttua,

oli vihollisen

huoltoteiden tuhoaminen. Tällä pyrittiin

vähentä-

mään painetta Ilomantsin suunnan rintamaosilla.
Elokuisen illan hiimärtyessä sissit nousivat koneisiin, joissa heille ei ollut liikoja mukavuuksia tarjolla.
Nuution "kärryyn" kuormattiin 14 suurin pakkauksin
varustettua miestä johtajanaan vanha partiomies, vän-

rikki Pekuri. Koko yhdistyneen partion päämieheksi
oli valittu tunnettu ia tunnustettu veteraani, luutnantti
Honkanen, joka sijoittui Kepsun koneeseen.
Vänrikki Kaila, joka toimi Nuution tähystäjänä,
kysyi vielä konekiväriampujana olevalta mekaanikko
Tammelta, oliko takana kaikki kunnossa ia saatuaan
myöntävän vastauksen, antoi lähtömerkin. Kello oli

hiukan

yli

18.

Ensimmäinen startti epäonnistui, sillä kone oli ylikuormitettu, eikä heikossa tuulessa saanut tarpeeksi
ilmaa tasojensa alle. Nuutio kuitenkin reagoi nopeasti,
pudotti kierroksia ja sai koneen pysähtymään ennen
vastapäistä tantaa. "Rullaus" takaisin ja uusi yritys.
Tällä kertaa kone nousi, vaikkakin melkein hipoen
vastarannalla sijaitsevan sairaalar. kattoa. Matka Säämajarved, kohti oli alkanut.
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KOHTALOKAS
LENTO
Pilvet olir-at hy-r'in matalalla, joten vihollishävittäjistä ei juuri ollut pelkoa, ja sitä paitsi Nuutio ajoi air-an pintalentoa, niin näillä retkillä oli tapana. Matka
jatkui tasaisesti lähes tunnin ajan, mutta sitten alkoivat
tapahtum.rt ryöryä hyvin nopeasti.
Kersantti Soini Vanhanen, mies, jolla oli takanaen
sotakoirakoulu, laskuvarjohyppaäjan koulutus sekä lukemattomat partiomatkat, kertoo: "Olin koneen keskiosassa ja ahdettuna kahden varapolttoainetankin väIiin, joten en voinut nähdä ulos. Paikkani oli kuitenkin aivan oven

läheisyydessä.

Aioin juuri nousta oiko-

maan puutuneita raajojani, kun kuulin pahaenteistä
pauketta vaserrman moottorin taholta, joka välittömästi sen jälkeen pysiihtyikin. Kone kallistui jyrkästi vasemmalle, ja perästäpäin olen ajatellut, että kallistus

johtui lentomestari Nuution yrityksestä vedättdä

Heinkel-konettaan oikealla moottorilla liiheiselle jär-

velle. Yritys kuitenkin epäonnistui, sillä matalalennossa oleva, raskaasti kuormitettu Heinkel-59 ei ollut
mikään "yhdenmoottorin" kone.
Sitten menimme- Se oli hevosen
kin metsään, niin että rytinä kävi.
leikkiä, ja huomasinkin olevani hengissä r'asta kuulIessani vänrikki Pekurin huutavan komennuksia. Ta-

jusin, että nopea poistuminen oli kysymyksessä.
Niinpä riuhtaisin oven auki ja loikkasin ulos kannoillani kersantti Kortelainen, joka juoksi heti koneen
pyrstöpä?ihän. Minä varmistin sen sijaan koneen efupuolta, sillä olimme pudonneet aivan venäläisten kent-

tävartion läheisyyteen. Päiistyämme sitten Kortelaisen
kanssa tuskin jonkinlaisiin asemiin, luodit alkoivat soi-

da korvissamme. Pidimme vihollisen matalana niin
kauan, että kaikki pääsivät pois koneen hylystä. Ihme
kyllä kukaan ei ollut kuollut pudotessa, mutta ker-

santti Lauri Kortelainen ja mekaanikko Tammi olivat loukkaantuneet niin pahoin, etteivä1 voineet liikkua omin voimin. Pienempiä vammoja olivat saaneet
vänrikki Pekuri, kersantti Mäkitalo ja allekirjoittanut.
Lähes kaikki varusteemme jäivät koneeseen, mutta

-niitä oli mahdotonta

saada pois vihollisen pitäessä

koko ajan yllä kiivasta tulta. Samasta syystä ja saarrostusta peläten oli Kortelainen ja Tammi jätettävä ko-

neen luo partion alkaessa peräyr1'ä.
Tammi oli
tajuton, mutta Kortelainen, joka ilmeisesti
oli vielä
aivan pökerryksissä, plysi minulta pistoolia huomaamatta, että hänen omansekin oli tallella.
Vankien
- Tammi
palautuksessa myöhemmin pääsivät myöskin
ja Kortelainen kotimaahan, mutta jälkimmäinen menehtyi vammoihinsa jo autokuljehksen aikana.
Partion päästyä irtautumaan huusin Kortelaiselle kehoittaen häntä ryömimään luokseni, Iähteäksemme
toisten perään. Hän nousi kuitenkin ylös juostakseen,
mutta samalla konepistoolin suihku tapasi hänet, ja
kuin niitetty heinä vaipui vanha sissitoverini maahan.
Seuratessani paikalta paenneen partiomme jälkiä
-tapasin ensiksi kersantti Mäkitalon,
joka hänkin tuntui olevan hieman sekaisin tärskyn iohdosta. Hän
pystyi kuitenkin loukkaantumisestaan huolimatta liikkumaan omin avuin. Pääjoukon löysimme noin parin
kilometrin päässä putoamispaikasta.

Olimme
tasimme kulkumme kohti Särkilahtea.
- kun edestulleet aivan Ala-Vieksijärven eteläpäähän,
tämme yht'äkkia avattiin kiivas tuli. Ensimmäisenä
kulkenut lentomestari Nuutio kaatui heti. Minä olin
pari askelta hänen takanaan, kun tunsin ankaran nykäyksen kyynärvarressani ja sivummalla astellut Pekuri sai suihkun päähänsä. Kersantti Hyvöseltä meni

kaksi luotia reidestä läpi. Eräs pojista sai osuman
vyöllään riippuneeseen konepistoolin lippaaseen,

joka räjähti sillä seurauksella, että kaveri sai tuskallisia ja vaikeasti lääkittäviä palohaavoia lippaassaan
Peräyolleista fosforoiduista valojuovaluodeista.
dyimme takaisin ja vietimme loppuyön sekä -seuraavan
päivän suon keskeltä löytämässärmme kuivemmassa
saarekkeessa hoidellen haavoiamme parhaamme mukaan.
Tilanne ei ollut kehuttava. Meitä oli 17:stä
- jäljellä 11 ja varusteet olivag koneessa. Sitämiehestä

paitsi useimmat meistä olivat joko haavoittuneet tai
loukkaantuneet. Illansuussa totesikin vänrikki Kaila,
että näin ei voi jatkua, vaan on otettava selvää, olisi'
ko meitä edellisenä yönä tulittanut sittenkin oma
kenttävartio. Hän otti kersantti Mäkitalon mukaansa ja painui itse pimenevään yöhön.
Odottelimme

ja kuumeisina tiedustelijoiden
palaamista
ja johonkin aikaan kuulimme vihdoin yöllä suolta

nälissämme

ääniä. Valmistauduimme pahimpaan, mutta sitten totesimme äänet suomalaisiksi ja riemumme oli tästä
suuri. Vänrikki Kaila oli toverinsa kanssa kiertänyt
Särkilahden itärantaa ja tullut lopulta edellisen yön

Pidimme neuvottelun, ,ionka tuloksena oli, että päätimme lähteä pyrkimään kohti Ala-Vieksi,järveä. Pu-

yhteenoton tapahtumapaikoille, mutta nyt toiselta
suunnalta. Todettucan kenttävartion meikäläiseksi hän

oli tähän liityvän Lapinjärven eteIäpuolella, mutta meillä ei ollut mitään tietoa näillä
tienoin kulkevista rintamalinjoista eikä kenttävartio

sai ensin huutoyhteyden, ja sen jälkeen asiat rupesi-

toamispaikkamme

vatkin luistamaan. Partio lähetettiin suolle noutamaan jäljelle jäänyttä porukkaa sekä pahasti haavoit-

rf r. '1*1i,
iiJ
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Kaksimooiforinen

He ll5, iollaisia käyteiiiin kulieiiamaon kaukoparlioita

asemista. Juuri neuvonpidon aikoihin kuulimme luut-

nantti Kepsun koneen jyristävän jossakin lähettyvillä
ohitsemme tietämättä, kuinka hullusti meille oli käyTultuamme järven rantaan kuljimme sitä
pitkin- noin kilometrin verran pohjoiseen päin, mutta
kun niemi oli tyhjä, käännyimme takaisin ja suun-

nyt.

määräpaiklaansa

tunutta Hyvöstä ja Nuution sekä Pekurin ruumiita.
Kenttävartiossa saimme ruokaa sekä sidetarpeita ja

sitten
taivalsimme parin kilometrin päässä

olevaan

oli joukkojemme hallussa.
Heti saavuttuamme oli meistä ia tilastamme tehty

Ismolan taloon, joka

ilmoitus Pälkjärvelle ja sieltä saapuikin vielä

samana
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Eräs vihollir

Suomer
V. RAUHANIEMI

LINNÅKESAARELLÅ keskellä Suomenlahtea nukuttiin hämärässä heinäkuun yössi. Vain päivystävän tulen johta

jan tähystäjät majakkamorella

olevassa tor-

nissa

ja prrin rantatukikohdan vartiomiehet

taessa

kvliia

olivat
valveill.r huolehtimassa siitä, että nukkujille jää tarvitetumetkaa ehtiäkseen aseilleen.

Irferi hsn-eittäi rauhallisesti. Pohjoinen taivas hoh-

päivänä lentomestari Torkkola noutamaan kersantti
Hyvösen, joka oli hcikoimr.r.rassa kunnossa. Kone oli
vain pieni Arado, joten toisten miesten kuljetusta sillä
ei voinut ajatella.
Meillä oli vielä jäljellä todellinen Via Dolorosa,-tuskien tie, kulkiessanrme 21-30
km tietöntä korpea Ilomantsin
Möhkön maantielle,
jossa ambulanssi odotti.

-

OIen joskus tuuminut, kuinkahan meidän olisi
käynyt, jos sattumalta pakkolaskussa oli räjähdystulilanka syttynyt. Sitä oli jokaisen repun päälle kiinnitettynä melkoinen vyyhti ja sen alla repussa oli trotyyliä sekä nalleja.
Toista vuotta tapahtuman jäl- kärjellä käsivarrestani luodin,
keen kaivoin puukon

jota lääkäri ei ruvennut leikkauksella poistamaan."

Tiimä oli kersantti Vanhasen kertomus pahimmas-

ta

sissilentuettainme kohdanneesta onnettomuudesta
Jatkosodan aikana. Erikoisesti ovat mieleeni jääoeet
rouva Nuution sanat hänen kuullessaan miehensä
kaatumisesta:

Kaatuneella on rauha, mutta oletko mitannut
- jäävien kyyneleet?
jälkeen

ooooooaoDoooooooo
POIS MÅAN ALTÅ.
Everstiluutnantti Ursin, Er.P 12:n komentaja, sanoi
Iomalle lähtevälle pojalle vakoiluvaarasta:
Vakoja olla viholline kätyri, joka kaivaa jalka
- maan alta. Vaietkaa sotilasasioista Iomalla
pois
!
Sattui sitten, että pesäke sortui "Munakukkulalla" ja
pari Kuparisen poikaa jäi Ioukkuun. Silloin loukussa
oleva Järvisen poika sanoi kaverilleen:
Nyt olisi tarpeen se vakooia, joka kaivaisi meidät- pois maan alta.
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ti vaaleana. kun sen sijaan eteläinen oli kuin tummaa 1'öti. Srtrmelahden suulla oleva johtoloisto oli
käskets sfil'trää illalla: linnakkeelle oli yöllä tulossa
huoltokuljetus. Lisiksi oli saatu ilmoitus oman mrvpartion liikkumisesta myös näillä vesillä. Varmem-

maksi vakuudeksi oli tämä ilmoitus kirjallisena kiinnitety tfiysq'stornin seinälle, ainakin näin sanottiin,
kun vaihto tuli vartioon, ja näkyihän tuossa lappu
olevan.

Vartiomies, plyhkiessään katsellaan tähystyssektoriaan huomasi, että johtoloiston valoa vilahti myös Iuvattomalle etelän puolelle. Varjostinlaite oli siis n?iköjään jollain lailla epäkunnossa, eivätkä sytyttäjät olleet sitä huomanneet. Mahtoiko tuo valo kantaa "perille" asti, ravansaareen? Ehkäpä ei aivan sinne, mutta luultavasti ainakin puoliväliin. Voihan siindkin
jokin asiaton kurkistelija olla veneineen, jokin hiljaa
lähemmds "hiipinyt", ettei täällä koneen ääntä kuultaisi ja kyttääjää keksittäisi: Oli siis heti aamulla ilmoitettava asiasta loiston hoitajalle, että korjaavat.
Nyt yölla ei mokoman asian takia kannattanut kavereita herättää.

Hetket kuluivat. Ajan tullen alkoi pohjoisesta
Ulkotammion suunnasta kuulua vaimeata laivakoneen
ääntä. Kohta näkyikin jokin vähäinen valonväläys ja
heti päälle vaimennetulla valonheittimellä annettu
oma tunnusmerkki. Siellähän se muonalaiva olikin
tulossa. Kun sen tuomat tavarat saadaan maihin, onkin
pitkäksi aikaa asiaa ruoanjakoon. Vielä siis puoli tuntia, ja hinaaia proomuineen on päässyt satamalahteen,
heittänyt ankkurin, hihkaissut maihin saapumisilmoituksensa sekä päästänyt miehistönsä yöpuulle. Johto-

loisto oli sen jälkeen sammutettava, täytettyään jälleen
ties kuinka monennen kerran tärkeän tehtävänsä.
Vihdoin oli myös vuorossa aika, jolloin oman
"pikahiipijäpartion" piti esiintyä näillä tienoilla. Lie-

yllätys
lahdella

nevät olleet myöhässä, kun ei jo alkanut kuulua. Vai
olisiko jossain kahakka käynnissä7 Niitähän sattui
silloin tällöin. Näille veneille kuitenkin peninkulmat
merkitsivät vain joitakin minuutteja.
Ahaa, nyt alkoi kuulua nopeakäyntisten koneitten
jyminää, joka vahveni nopeasti. Luoteesta, omalta
suunnalta ne saapuivat, ihan heti olivat lähellä. Nyt
jo voi äänestä päättää, että "luvatut" kaksi venettä
olivat liikkeellä. Eivät antaneet tunnusta, mutta ehkäpä eivät erottaneet vielä koko saarta. Eipä vaatinut

rannalla oleva vartiomieskään antamaan tunnusta,
vaikka siellä olivat sitä varten pelit. Nyt alukset kiersivät saarta pohjoispuolitse, jo olivat idän suunnalla
ia kääntyivät äkkiä satamalahtea kohti.
Mutta
nehän ovat vihollisia ! Eivät omat voineet

linnakkeen läheisyydessä. Hälytys I
täten käyttäytyä
Samalla tärisytti ankara räjähdys saaren kallioperustaa ja sai korsujen miehet äkkiä tippumaan alas.
Valtava tulenlieska valaisi hetkeksi taivaan ja sokaisi

Punalipun ltåmerenloivasion tykkivene laskee savuverhoa suomalaisen rannikkolinnoiluksen eteen

ulkona olijain silmät. Mitä hittoja! Eivät ne viime
kesän tappelijat tällaisesta mitään puhuneet. Taisivat
vain narrata meitä, ettei se sota itse asiassa niin kauheata olekaan, kun ei vain pelkdä. Miesten juostessa
aseilleen totesivat vartiomiehet äskeisten veneitten
tekevän täyskäännöksen ja poistuvan täysin kierroksin pimedän.
Tilanne selvisi. Vihollinen oli todennut johtoloiston olleen syfytetyn, saarelle siis odotettiin alusta, ehkä
useampiakin ja kenties tärkeäiikin kuljetusta. Aikansa
valaistuaan loisto sammui ja vihollinen päätteli, ett'ä

kuljetus

oli tullut perille. Np siis torpedohyökkiiys

satamaan.

Mutta liian kovia olivat saaren rantakalliot torpedo-osumasta sen enempää välittääkeen. Ja taitava oli
hinaajan kippari tietäessään, ettei torpedon radalle ollut syytä ankkuroida kallista muonalastia.
Tähystystornin seinällä

ollut

täsmälleen yhtä vuorokautta

oma-alusilmoitus oli

liian

vanha.
1Å7

A JP 2 na.s:i a Va,kiärven-Pasurinkankaan iiellä

f;2 2:n rasarmii

Valkjärven kirkonkylässä

Urpo Eronen

fiÄrÄRTPATALIooNA 2
TAISTELEE
PASUR!SSA
PASURINKANKAALLA herdsimme hJwin nukutun
yön jälkeen. Tuntui kovin kummalliselta olla kokonaan ja huolettomana levossa. Jylinä rintamalta, Valkjärven itäpuolelta, kuului mahtavana fa pani ajattelemaan niitä miehiä, jotka nyt vuorostaan olivat edess:i.
Kauankohan hs jaksavat pitä puoliaan ylivoimaa vastaan ! Mutta me saimme todella levätä rauhassa.
Useimmat kaivoivat repuistaan kirjoitusvälineensä ja
pian istui hartaasti kirjoittava joukko kyhäämässä kirjeitä kotiin, rakkaita kirjeitä, sen näki miesten juhlalIisen valiavista ilmeistä.

Niin, me saimme

levätä, mutta illalla asetin var-

muuden vuoksi ;'oukkueestani partion Nurmijärvelle
johtavan tien varteen, ettei vihollinen pääsisi meitä
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häiritsemään. Vielä joulukuun 3. priivänkin lepäilimme, mutta iltayöstä alkoi kuulua kummia. Etulinjassa lienee tapahtunut jotain erikoista, koska kolonnia
virtrsi yhtenään tien täydeltä tarksepäin. Vaikutti
siltä, että niiden lähtö oli tapahtunut äkkiä, fa kiire
näytti olevan kova. Kolonnia, kolonnia loppymatto-

miin! JP 4 aioi pyörillään niitä sivuuttaen ja Pasurin

tielle alkoi syntyä ruuhkautumia. Jirikärit kertoivat menevänsä Vuoksen yli ja alkoi kiertää huhuja: "Suomea
puhuva hiihtojoukkue on yllittänyt, ratsupartiot karauttavat pian tänne, hyökkäysvrunut ovat päässeet linjojen läpi." Jälkeenpäin sain kuulla, että venäläiset
olivat päässeet yllättäen Pohjan Rykmentin komentokorsulle, ja tästä tämä purkautuminen nyt iohtui.

Olin juuri

lähettänyt tiedustelupartion Vaalimon

ja valmistauduin itse lähtemään joukkueeni
kera Nurmijän'elle, kun tuli käsky pataljoonan saattamisesta marssivalmiiksi. Partio oli jo tähän mennessä palannut ja saanul selville, että Vaalimossa
suuntaan,

kaikki tekivät poisliihtöä, pioneerit olivat ehtineet miinoittaa jo maantienkin.
Pyöräjonomme alkoi kiemurrella kohti Oravaniemen tienristeystä, jonne oli matkaa 7 kilometriä. Perillä majoituimme taloihin lähteäksemme taas aamulla
takaisin Pasurinkankaalle. Olimme liikkeellä io en-

I
!

I
b
li
I

oenkuin joulukuun

rät jätimme

4.

päiv'd

oli ehtinyt valjeta. Pyö-

tienristeyksen takaiseen metsikköön ja
tarvoimme jalan tuon matkan. Meidän piti varmistaa
pataljoona Siitosen vetäytyminen Valkjärveltä. Sen
oli määrä tulla Nousialan tietä, ja meidän oli huolehdittava siitä, ettei vihollinen pääsisi Nurmijärven
kautta pataljoonan selkään. Siitosen joukkojen vetäydyttyä palasimme Oravaniemeen tai oikeammin Pasuriin saamatta nähdä vilahdustakaan vihollisesta. Otimme pyörät ja liihdimme polkemaan kohti Punnuksen
asemaa, siellä

Tämä

oli sitä

piti olla joku uusi "keikka"

tiedossa.

iskujoukon heittelemistä sinne, missä
kulloinkin tarvittiin, sellainen toiminta kuului meille
"kevyille".
Punnuksen rautatiesillan luona odottelimme sitten
muutamao tunnin. En tiedä miksi pataljoonamme ajoi

hyviiksi. Pataljoonamme sai kokoon kauniin surrun a,
mk 51.860:70 (Kannaksella taistelevien keskuudessa

oli t54.324:-ja 27 kultasormuste).
Tämä joulukuun 5. päivä toi elävästi mieleen
YH:n ajan. Kuoppia kaivettiin, lentokoneet surisivat, mutta muuten vallitsi täydellinen rauha. Pootiakin saimme ja innokkaasti luimme taisteluista ir
pommituksista. Koitti sitten itsenäisyyspäivä. Saimmc
kahvimme höysteeksi oikein sormikorppuja ja milkkil,
mutta kun jääkdri Remes palasi tätinsä luota Pöllåikkälästä, oli hänellä suuret kantamukset kaikenlaista hykerätry surura

vää.

Oli

kahvia, sokeria, tupakkaa, jopa sikareitakin.

Nyt alkoi joukkueeni teltassa juhla! Kahvi porisi pakeissa kaminan päällä ja parroittuneet soturit polttelivat valiosavukkeita tahi sikareja. Laskimme huviksemme montako eri tupakkalaatua teltassarnme oli ja
saimme tulokseksi 17 sekä lisäksi sikarit. Mutta ihmekö tuo, sillä olihan aika, jolloin rahatta sai, koska
kauppiaat mielihyvin jakoivat tavaransa pois kohta
poltettavista liikkeistään.
Illalla avasivat Salmenkaidan konekiväärit iikkiä
kiivaan tulen. Ihmettelimme kovin, mitä ne ampuivat,
kunnes saimme kuulla, että joku kommunistikomppania oli keplotellut itsensä tänne saakka. Nyt se
kyllä ruhottiin.
Joulukuun seitsemäntenä saimme sitten lopultakin

Lopulta lähdimme pimeässä ajamaan Salmenkaitajoen

"keikan". Pasurin linjalla oli taisteltu kaksi vuorokautta, kun vihollinen hävisi. Siitä ei nähty jälkeiik?än
ja partiot ilmoittivat sen vetäytyneen. Pataljoonarrme
sai tehtävdkseen tiedustella aina Vaalimolle ja Valkjärvelle saakka, joten purimme teltat ja ajoimme pyörillä Pasurin linjan taakse. Se olikin vahva linja, ka-

yli Mälkölään leiriytyäksemme

dettikoulun kesällä rakentama.

parasta vauhtiaan tänne odottamaan uusia

kis§jä, sil-

lä mitään tekemistä ei meillä ollut. Tuntikausia hyppelimme pitääksemme itsemme lämpiminä, kunnes
hiimärissä alkoi sataa lunta ja voimme tehdä nuotioita.
sinne.

Leiripaikka oli rauhallinen, sodasta ei ollut tietoakaan. Kaiken varalta kaivoimme sentään sirpalesuojia,
koska valtateiden risteys oli aivan lähettyvillä. Eihän
tiennyt, vaikka vihollinen saisi päähänsä pommittaa
sitä ilmaste. Vääpeli maksoi päivärahat, mutta eihän
rahalla sodassa mitän tee, ja niinpä lähetimme puolet
kotiin ja lahjoitimme toisen puolen ilmapuolustuksen

Meidän komppaniamme, ensimmäinen, sai Vaalimsn-§uffnijärven ja toinen komppania Valkjärvea
suunnan tiedusteltavakseen, kolmas komppania jäi
taakse Oravaniemen risteykseen. Oppaideo ja miinavartioiden avulla läpäisimme miinakentän minun joukkueeni ollessa kärkenä. Vihollista emme tavanneet,
ennenkuin päiisimme Valkiärven tienhaaraan, jossa
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sen ratsupartio karautti vastaamme. Nähtyään lumivaippaisten. miesten hiipivän tien molemmin puoiin
pyörsi partio niin nopsasti ympäri, että emme ehti-

ne€t ampua kuin yhden ainoan laukauksen, ja senkin
osumatta.

Jatkoimme edelleen ja saavuimme Uosukkalan tienhalraan, joka minun piti miehittää. Kokelas Kukkosen
molemmat konekiväärit pantiin asemiin, kenttälapioilla tehtitn hieman kuopan tapaista suojaksi, pikaliivaarit asetettiin reunoille ja kiväärimiehiä väliin. Siinä

sitten olimme

6-7 km Pasurin linjan

edessä.

Yli-

kersantti Karjao partio lähti tiedustelemaan Vaalimon
suuntaan ja Loikkanen Vuoksen rantamaastoon. Ilta
io pimeni kun Valkjärven tieltä alkoi kuulua moottorin surinaa ja laukauksia. Toinen komppania oli varmaan joutunut tekemisiin jonkun sotakoneen kanssa.
Olimme tosiaan kurjassa paikassa, sillä vihollinen

saattoi milloin tahansa katkaista tien takanamme.
Komppanian päällikön komentopaikalta kuului räi?ihdys, se
oo.

oli

varmaan jonkun panssaripörriäisen me-

Äkkiä leikkasivat auton valokeilat pimeyttä, ne sattuivat tien sivussa vartiossa olevaan jääkäri Ikoseen,
ja samalla hetkellä avasi autossa oleva konekivääri tulen miestä kohti. Läheltä meni, koska leipälaukun ja
taskun reijitti, mutta pian vastasi Myllynen omalla konekivärillän. Äkkiä käänsi poika aseeosa ympäri ja
puhkaisi auton koneen, mutta pitkään hän ei voinut
ampua, kun auto oli aivan joukkueen keskellä, miehiä joka puolella. Valot olivat sammuneet, mutta
panssarikuomun takaa ammuttiin vimmatusti. Auto
pä?isi taas liikkeelle, kunnes konekiväärimme sen Pysäytti uudelleen parin§mmenen metrin päähän. Ja
samalla hetkellä karautti selustastamme tullut vihollisen ratsupario joukkueen läpi. Auton suoiassa se li-

vahti kuin koira veräjdstä, mutta ei päässyt kauaksi.
Karjan partio oli jo paluumatkalla ja onnistui tuhoamaan ratsumiehet.

Jääkiiri Kaitasuon toimiessa tulkkina koetin saada
vihollista antautumaan, mutta luodit olivat ainoana
vastauksena kehoituksiini. Silloin käskin konekir'äärin
avaarn an tulen ja Myllynen päästeli niin, että panssarikuomu kipunoi. Kun panssari ei läpäissyt, oli turvauduttava kasapanokseen, jonka Oksanen paiskesi
auton viereen. Aioin juuri sytyttää taskulampun valaistakseni kuomun sisään, kun käsivarteni oytkähti,

luoti oli mennyt sen läpi. En voinut tietää, mistä se
tuli, mutta todennäköisesti jonkun autosta paenneen
vihollisen aseesta. Alikersantti Paavola sitoi käden
sillä välin kun tuumin, olisiko minun lähdettävä vai
iän6vä paikoilleni. Olin varma, etten pärjäisi pitemhaavaa paremmin sidotuksi, ja niin
luovutin joukkueen kokelas Peipposen johtoon ja l?ihdin jalkaan haavoittuneen Paassillan kanssa taivaltamaan kohti joukkosidontapaikkaa. Emme olleet vielä
kulkeneet kuin kilometrin matkan, kun kadetti Turtola
ja jääkdi Lehtinen tulivat vastaamme. Lehtinen oli
näet käynyt ilmoittamassa komppanian päällikölle
haavoittumisestani ja Turtola oli lähetet§ tilalleni.
Ånnettuani tarpeelliset tiedot Turtolalle, lähti tuo rohkea poika ottamaan joukkuetta komentoonsa tietämättä, että se oli hänen viimeinen matkansa. Hän oli
sen kuulin sitten sairaalassa
ryhrynyt puuhiin
-saadakseen
- auton
auton palamaan, mutta
alustaa tutkiessaan sai kuolettavan luodin maantien ojasta ampu-

pän ellen saisi
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neen vihollisen kivääristä. Näin kaarui huimanrohkea
kadettimme tai oikeammin vänrikkimme, sillä edellisenä päivänä hän oli saanut ylennyksen, vaikka ei
tullut sitä koskaan tietämään.
Jatkoimme Paassillan kanssa matkaamme, tultakin
saimme välillä. Toinen tuhottu auto törrötti mustana
romukasana tiellä, mutta metsdssä oli venäläisiä, jotka
avasivat tulen meitä kahta haavoittunutta vastaan, enkä minä pystynyt ampumaankaan.
Herra vänrikki, täss' on käsikranaatti, mää hoi- kivääriä, sanoi Paassilta,
telen
mutta emme niitä tarvinneet, kun kiersimme tarpeeksi kaukaa metsän pimennoissa. Tulimme komppanian komentopaikalle,
Oravaniemen tien risteykseen, ja vihdoin Pasurin lin-

jan

eteen.

Kuka tonttu siellä kävelee miinoitetulla
- toinen kahdesta miehestä, jotka seisoivat tiellä?
huusi
tiellä.
Kävelimme edelleen, sillä tiesin miinojen jo olevan
takanamme. Tiellä seisoivat pataljoonamme komentaja, kapteeni Komonen ja kapteeni Heinivaho.
Herra kapteeni, ei tdssä miinoja ole, vastasin.
- Mutta Eronenhan se on. No miksi tulette pois?
- Olen haavoittunut, herra kapteeni.
- Tekin ? Paassillan hän oli huomannut haa- pojanhan täytyi laahata jalkaansa.
voittuneeksi,
sillä
Komentajan autolla pääsimme sitten joukkosidontapaikkaan, ja tohtori Hainarin sidottua haavamme
uudelleen ja ripustettua lapun kaulaamme olimme
valmiit vietäviksi sotasairaalaan.
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luun, niinkuin sitten kävikin. Saimme myös tietää,
että Aittojoen linjasta oli päässyt läpi pari joukkuetta
käsittävä vihollisosasto, konetuliasein varustettuna ja
sen päämääränä oli katkaista juuri tiimä päähuoltovdyld,, jota me nyt marssimme. Kello 22-23 tienoissa
iltayöstä käännyimme selkätieltä sivutielle, jota runsaan kilometrin käveltyiimme tulimme erään talon pihaan. Sen metsänreunan puoleisessa laidassa erottui

kuutamon hämärässä muutamia kuormattuja rekiä.

Olivatko pollel metsän suojassa
marssitauolla, emme tienneet,

ja

miehet pirtissä

kun meitä ei pirttiin

laskettu.
Eteemme ilmestyi lumipukuinen hahmo, joka hermostuneesti §elitti "vanhimmalle":
Teidän on oltava tilanteesta tietoisia heti, järjes- näettekö, nuo reet ja asettakaa kaksi miestä vartäkää,
tioon niideo luo, sekä kaksi miestä tuonne rz,ltaan
päin kallistuvalle aukealle, loput miehistä saavat men-

nä tuohon riiheen lämmittelemään vuorottain.
Riihessä oli 3o-4oo pakkasta ja ulkona yli 4oo. Teimme
tulen riihen nurkassa olevalle kivikasalle, mutta ei siitä suurta apua ollut riihen lämmityksessä, eikä meillä
kauan ollut rauhaakaan.

Luutnantti Lehdoksi itsensä ilmoittanut lumipukuinen mies jatkoi tilannetiedoitusta:

SEURA.{VÅ kertomus, jossa käsitellään ryökomppaniasta iikkiä siepatun osaston kokemulisia, voi ehkä
jostakin rintamaurhosta tuntua vähäpätöiseltä, mutta
pyydän heti alkuun huomauttaa, laioaten Sillanpään
sanoja, että "sama kaiku oli askelten" kuin rintamalinjassakin, sillä olimmehan varsinaisestikin maanpuolustustehtävissä. Vaikkapa vain työvelvollisina, olimme
valmiit antamaan henkemme ja veremme isänmaan
alttarille tulitaistelussa vihollista vastaan, ja sen kal-

liimpaa uhria ei anna kukaan muukaan !
Meidät oli siirretty tammikuulla 1p40 Tolvajärven
matkailumajalta järven takarannan maastoon,

ja

sa-

nottiin, että sinne rakennetaan telttakylä, josta käsin
ryhdytään rakentamaan varalinjoja aina Ristisalmea
myöten kk-pesäkkeineen ja esteineen. Vihollinen oli
sillä kertaa ajettu jo Aittojoelle.

Oli muistaakseni tammikuw 26. päivän ilta, kun

tuotiin sana, että pitäisi äkkiä saada porukka kasaan,
ainakin parikymmentä miestä ja mieluimmin sellaisia,
jotka olisivat aikaisemmin saaneet kiväärikoulutusta
tai olisivat ampumataitoisia. Jännitys kasvoi äärimmilleen kun sanottiin, että olisi pitänyt jo hetken
päästä olla määräpaikassa, mutta missä, sitä ei ilmoitettu. Kun ensinnä oli otettu meidät, jotka omistimme

sotamiehen tittelin, täydennettiin lukumäärä muilla.
Yksi mies asetettiin r-anhimmaksi keulaan, annettiin
"lappu käteen" ja mars-mars-tahtia kohti tuntema-

tonta Päämäärää.
Ålkumatka suiui porukan vilkkaasti puhellessa, kiväärit seldssä ynnä muutama paukku taskussa, ja vuorokauden kuiva muona mukana. Marssi jatkui pimeässä ohi pinojen, joihin vastapelureita oli ladottu kasaan. Tällainen maisema aikoi muutamiin miehiin
vaikuttaa niin väkevästi, ettei puhe enää lopulta luistanut. Lisäksi tuli vastaan auto, joka pysähtyi porukan
vanhimman kohdalle, tiedusteli matkamme maärää ja
oliko meillä riittävästi patruunoita, koska ainakin 5060 tuli olla ioka miehellä. Tämä sai viimeisenkin hymyn hyytymään porukalta, joka marssi siviilikamppeissa, ja nyt arvattiin, että meidät pannaan tulitaiste-

Tuolta järven takaa on tulossa huomattava po- vihollisia, ovat läpäisseet korvessa linjamme,
rukka

ja saapuvat hetken päästä järven takaiseen

maastoon,

kuten äsken partiosta tullul mies ilmoitti. Tehtävänänne on vihollisen viivyttäminen täällä rantamaastossä nyt yöllä, etteivät pääse katkaisemaan huoltotietä.
Aamuyöstä saamme joukkoia, jotka hoitavat tilanteen,
mutta tämä hetki on meidän vastuullamme.
Ilies tuntui kovasti hermostuneelta pälyillessään
kilometrin laajuisen järvenselän takamaastoa, joka
täyden kuun valaistuksessa näkyi selvästi järveen laskevana, jyrkkänä männikkörinteenä. Äkkiä mies ärjäisi minulle:
Te menette yksin heti varmistamaan tuon ranta-

-

Iyökomppania on saanul urakkanso melio liikenne voi kohia alkaa

kain valmiiksi

PENTT!

VIRTA

Reipas työvelvollisten ioukko kantaa a.farvikkeita
yli 8 km:n pituisen suo- ia melsätaipaleen

etulinlaan

niemekkeen tuonne 300 metrin päähän näistä vartioista katsottuna, käsitättekö2
Käsitän, sanoin minä, mutta yksin en pelkällä

kiväärillä
varustettuna hyödytä ketään noin
muista.

kaukana

Silloin kaappasi lumipukuinen mies pis-

- a läppää karjaisten:
toolilaukkuns
Minä ammun teidät pelkurina !
Mutta huoja ilmattuaan,
että minun kir,äärini oli jo kainalossa
man varmistinta, ei ukkomauseri noussutkaan laukustaan, vaan mies karjaisi:

Mitä te tänne tulitte? johon

vastasin:

- Olen suorittanut jo yhden vartiovuoron parivartiossa,
mutta paikka, johon käskitte, tarvitsee

useamman miehen, ja siihen olen valmis menemään.
Olin kello 1 yöllä vartiossa järven rannalla. Suofärveläinen työvelvollinen Surakka oli taas vuorollaan
hiihtämässä vartiolatua, joka kulki rantavitikossa. Huomioni kiintyi silloin takarantaan, jossa alkoi näkyä liikettä. Havaitsin jäällä jo yhdessä rysyssä paljon mie-

ja l«ahdel«säJltoista tuntia

hiä, ja musta läiskä takarannalla suureni suurenemistaan, kun pappoja valui rinnettä pitkin jäälle. Muutaman silmänräpäyksen kuluttua porukka alkoi jakau-

tua oikealle ja vasemmalle, sekä syöksyä tuulena jään
yli meitä kohti. En muista millä tavalla menin, mutte
nopeasti oli tieto luutoantilla ,jään täyttäneistä r-ihollisista. Pian hävisivät kuormat pihasta ja miehet riensivä1 ketjuun. Nyt olivat tarpeen pauliut, joita meiltä
tullessa kysyttiin.
Täten yöllä syttyneen taistelun tiimellyksessä oli
meidän puolella aluksi vain meitä siviilitakkisia pahainen porukka, ja käsissä Vapaussodan aikaiset "kerranlaukeavat". Toisella puolella sen siiaan oli iskuosasto,
jolla oli konetuliaseita, kuten pikakiväärejä ja konepistooleja. Luutnanttimme komenteli ja yllytti meitä harjun takaa taisteluun, jota käytiin pitkin yötä. Puissa
rätisivät konetuliaseiden luodit ja valojuovat täyttivät
ilman niin, että olisi luullut hopealangoilla metsän
koristelluksi.
Kun aamuyöllä saatiin uusia voimia riittäv?isti ia
maasto puhdistettiin, tavattiin vartiotoverini, nuorukainen Surakka, lumihangelta alasti riisuttuna. Hänen
rintansa oli kirveellä aukaistu sekä takaraivo murskaitu, verinen paita oli vain heitetty ruumiin päälle. Muut
vaatteet oli ryöstetty. Muista mainittakoon eräs Nuutinen, joka jäi vangiksi, mutta hän oli sellainen veli-

kulta, joka jakoi tupakkansa "tovereille" ja osasi pelastaa nahkansa omalle puolelle, jolloin hän tullessaan vain huusi omille:
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Elekee tok' ampua

!

SÄÄSKET inisevät teltan ympärillä, ne ovat vihaisia
ja verenhimoisia. Koko yörr on satanut, mutta nyt
alkavat pih'et repeytyä, ja vanha taivas vilahtaa siellä
täällä näk)f iin.
Teltasta kuuluu tasaista kuorsausta, ja joku uninen

mies pistäy'§y heittämässä kepillisen vettä, niinkuin
sanotaan. Tieltä kuuluu lähestyvien askelten ääniä,
pojat siellä palaavat yhdyspartiosta. He ovat olleet
ottamassa tavanmukaista yhteyttä Nousulla olevaan
tukikohtaan. Olemme alkaneet pitää tätä väliä tarkem-

kun partisaanit ovat räjäytelleet
puhelinpylväitä ja viime viikolla yllättivät Nousulta
tulevan partion. Yllätys aiheutti eräälle Savukosken
pojalle matkan pään. Lähdimme silloin heti vihollispartion jäljille, mutta se katosi kuin tuhka tuuleen,
massa valvonnassa,

ja

takaa-ajo keskeytettiin tuloksettomana.
Pojat liikahtelevat pihalla rauhattomina ja ryhmänjohtaja työntyy sisälle taloon, missä joukkueenjohtaja
nukkuu. Joku sakista murahtaa:
Reissuun lähtö se näkyy olevan taas edessä,
- siitä ei ole mitään hyötyä. Kyllä se
vaikka
-tanan
kapu taas vie puljansa, että eivät jäljetkään haise.
Eikä Tarukaan enää vainua jälkiä, kun on tullut
- koko yön taivaan täydeltä. Eikä sitä kapua raavettä
tona nähdä, vaikka ovatkin luvanneet kuukauden kotiloman sen päästä. Se on liian liukas meille.

Oisit ees pant viulun selkiiheis, nii myö ois' ta- ja sie oisit soittant' vaa kunniamarssii. Kukkaa
peltu

ei laula, Iso-Kallekii

paihaa tuol' Sota-Roope kans'
niska limas'. Ois' laulant vaik' sen jot': Akkus pintaa.
Kukkus panjaa sieputa raliaa -. ." Teuvo ei nyt kuitenkaan saa laulukaveria, koska pojat ovat harmissaan
luullessaan tälliikin kertaa olevansa hukka-reissulla.
Taru juoksee porukan edella ja nuuhkii innoissaan
maata, se ei lannistu koskaan. Taru onkin meiddn
kaikkien hyvä ystävä. Se on säästänyt monen pojan
hengenkin, mutta sillä riittää intoa, vaikka on itsekin
juossut miinaan. Se aivan kuin tajuaisi velvollisuutensa
näiden Lapin erämaakylien ihmisten ystävänä ja partisaanien vihollisena. Taru on vapaaehtoinen, niinkuio
tämä koko puljukin, mutta kukaan vaan ei thdo sitä
tunnustaa, että on liihtenyt vapaaehtoisena entisestä
yksiköstään Lapin erikoisolosuhteisiin.
Jono vaappuu eteenpäin ja nikkelinviskuukoneet
(konepistoolit) on heitetty hihnasta kaulaan. Lippaat
lyövät tahtia askeleisiin, ja rytmi on tavanomaista lapinmiehen keinuntaa. Se on muokkaantunut jokaiselle
ajan mukana. Keho on omaksunut sen kaikkein parhaaksi tyyliksi. Toisin sanoen pakko ja tottumus yhdessä ovag muokanneet tärnän rytmin.
Tulemme juuri Kemijoen varteen. Eräässä kohdassa

on vihollispartio purkanut ladon ja tehnyt hirsistä
kopukan, millä on ylittänyt joen. Me ylitiimme joen
veneillä ylempää ja palaamme paikkaan, josta arvelemme vihollispartion nolsseen maihin. Se on vaikeasti määriteltävissä, sillä kopukka on tietysti las-

kettu virran vietäväksi.
Taru nuuhkii varpuja ja lähtee ryteikön läpi kohti
etelää. Olemme jäljillä. Vihollispartiolla on noin kymmenen tunnin etumatka, emmekä usko sitä saawttavarnme. Kaikki ovat kuitenkin käyneet hiljaisiksi.
Seurataan vain etumiehen saappaiden jätt?imiä jälkiä
ja astutaan niihin. Tutkitaan välillä kaverin hartioita

Pojat ovat haluttomia monen turhan reissun jdlkeen. Mutta samassa joukkueenjohtaja ja ryhmänjohtaja työntyvät tul,asta ulos. Kuuluu huuto: "He. .rää. .tys." Ääni saa aikaan liikettä, mutta hukkuu pian
Lapin erämaan hiljaisuuteen. Teuvo tulee ensimmäisenä ulos teltasta, katsoo joukkueenjohtajaa ja sanoo:
Älä Aimo huuva, vienanmies tulloo ja ottaa siut

- pojaksee.
omaks'

Muonat jaetaan ja hetken perdstä on porukka tiellä
valmiina. Joku tuumii, että taas lähretiän läpyköitä

I

tienaamaan. Teuvo yllyttää:

Laula sie Imppa värssy "Sairaalassa"

tai

älä

- vienanmies ottaa . . .
laula,
Teuvo alkaa kuitenkin itse laulaa: "Sairaalan katolla on siniristi lippu . . ." Sitten hän ryhryy tarinoimaan Veikolle:

Ki

rioilutsessa

moinittu
Ta ru-koi ra
i

sä

nli nee

n

ja niskaa. Niska punoittaa ja hiki työntyy puseron
läpi. Selät höyryävät ja säiisket imevät verta. Vedetään pikiöljyä kasvoihin ja kiisiin. Silmiä kirvelee
öljyinen hiki ja joku puhuu itsekseen:
Kun pääsis noista verenimijöistä, niin kyllä sitii

vienanmiehen
kanssa aina jotenkin toimeen tulisi.
Olemme nousseet jätgältä loivasti viettävälle jäkäliiharjanteelle, ja Taru alkaa juosta edes takaisin. Pysiihdymme ruokailutauolle, ja päät?imme keittä kahvit. Useimmat pistävät vain tupakaksi, ja Junot alka-

vat sawta. Joku etsii Työmies-laatikon esille ja tuhahtaa:

Ei noita kessuja kehtaa imeksiä, kun tupakkaakin- on.
Åimo ja muutamat pojat ovat pysfityneet hiukao
kauemmaksi ja muutkin alkavat vetäytyä samaan rykelmään. Aimo pöyhii kepillä erästä tuhkaläjää ia
sanoo:

Tässä niillä ovat olleet kynsitulet, ja tutkien
- hän jatkaa: Ne ovat kävelleet pitkän taikarttaa
- Sallan radalle, niin niille tupaleen. Jos ne yrittävät
Iee edestakaista matkaa ainakin kuusisataa kilometriä,
§llä vienanmies on kova poika.
Teuvo keskeyttää Åimon puheen ja ihmettelee:
Mitåis tuo alikessu tuolla nuuhkii ?
El,ias låihtee- tulemaan porukkaa kohti ja on viekkaan
niiköinen.

-

No mitas lOysit? kuuluu vähän joka taholta.
Uskokaa pojat, niillä on oainenkin mukana.
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Olen siitä aivan varma. Jos se olisi tavallinen vanja,
niin kyllä tikku riittäisi niin kuin muillekin.
Kyllä se tuo Eljas vainuaa asiat samal viisii kuin
- vienanmiehen.
Taru
Pannaanpa reput pykälään ja painutaan perään,
- Åimo. Jotkut vetävät viimeiset
sanoi
henkoset, ja
jono alkaa vaappua
eteenpäin. Joku kehuu Tarua, että

kyllä se paremmin haistaa kuin EIjas. Jono muodostuu ennalleen, jokainen löytää paikkansa. Taru lön-

kyttää edellä pysähtyen välillä hetkeksi odottamaan.
Olemme taivaltaneet arviolta noin kolmekym- kilometrid, ja reppu alkaa
jo painaa selässä.
mentä
Joku kompastuu ja lippaat kalisevat. Kuuluu murioaa'
Älä ryömi, kuuluu helinä peninkulman päähän.
Erämaa
on suuri, se ei anna armoa isännälle eikä
vieraalle. Joskus se suojaa, joskus yllättää. Usein parahtavat konepistoolit ja laulavat laulunsa meille, tai
heille. Hetken ovat poskipäät valkoiset, kun kaveri
uupuu viereltä, mutta kohta taas hirtehishuumorilla
nostetaan mielialaa ja työnnetään pelko kauemmaksi.
Olemme tulossa suurelle jängälle ja päätämme ylittää sen suoraan. Taru on päässyt jängälle ja heittäytyy
maahan. Samoin tekee koko joukkue, sillä etumaiset
miehet ovat huomanneet kaksi partisaania poimimassa
hilloja. Taru matelee hoitajansa luokse, ja Veikko
sitoo sen johdattimeen. Åsetumme ketjuun ja lähdemme kiertämään oikealta, missä vihollispartio orr
mahdollisesti tulilla. Koetamme \,älttää kaikkea ääntä,
ja merkitkin annetaan viittomalla. Koetamme päästä
yllätykseen, sillä se on puoli voittoa. Oikea sivusta
kulkee edellä ja suorittaa koulikausta.

P. Gerhord Niemi
Åsemasodan pitkä je ärsyttävän rauhallinen rinnakkaiselo oli jatkunut tiikosta viikkoon. Oltiin jo
joulukuussa 1941. lleitä eir'ät erikoisemmin .r'artiovuorotkaan rasittaneet, kun ei ollut toimintaa. öiseen
aikaan tarkkailtiin vihollisen suuliekkejä, otettiin niis-

tä kaikki mahdollinen irti. r'oidaksemme ne tilaisuuden tullen sitten peitota. Eletriin sellaista rospuutto'
kelin aikaa, jolloin toimini.rrarmoisimmat miehet kiroilivat tukehtuakseen. Onneksi meidänkään porukassa

ei ollut montaakaan, jotkr olisilat olleet ilmeisen

tukehtumisvaaran alaisia, murrr oli meitä sentään
kaksi, ja kolmaskin jästipää sartiin eriästä täydennysmiehestä, joka pelkkää pölhöyttään helusi nähdä ja
kokea kaiken mahdollisen nyt, kun siihen kuulemma
vihdoinkin oli hänellä tilaisuus. Tämä sankaritrrinoiden elävöittämä tyyppi osasi mukavasti ärsvttää meidän pohjatonta itserakkauttamme, me kun olimme
olleet niin armoitettuja, että oltiin saatu olla alusta
saakka leikissä mukana, jotavastoin häntä oli kidutettu

töpinän kidutuskammioissa.
Oli oikein kaunis sunnuntaipäivä, kun lähdimme
esittelemään hänelle vihollislinjojen sijaintipaikkoja.
Päätettiin mennäkin oikein tuntumaan ihan uhalla.
Eihän sitä nyt kaukaa äkkiouto saisi minkäänlaista
kuvaa sodan tragediasta.

Kidno

Eteemme aukeaa silloin pieni jängän silmäke, ja sen

takana on kuusikkosaareke. Jähmefymme paikoillemme ja etsimme suojaa, sillä kuusikosta nousee nuotion
savua. Samassa alkavat konepistoolit laulaa oikealla.
Erotamme selvästi omien ja vieraiden aseiden äänet.
Venäläisen konepistoolin ääni on kurnuttava, ja omien
sarjat ovat terär,ämpiä. Olemme kolme poikaa aivan
lähekkäin, ja Otto tuumaa:
Siellä tienataan läpyköitä.
Aseet vaikenevat
oikealla,
mutta kun katsahdamme- vasemmalle, näem-

me kahden marjassa olijan yrittävän toisten

avuksi.

Konepistoolimme kääntyvät yhtaikaa juoksijoita kohti,
ja melkein samassa on kolme lipasta tyhjentynyt. Erämaa on jälleen aivan hiljainen. Hetken perästä kuu-

luu Aimon

ääni:

Kokoonnutaan täällä.

Alamme astella ääntä

- ja tullessamme tulille -näemme viisi kaatunutta.
kohti,

Panemme tupakaksi. Kädet tuppaavat vapisemaan,
mutta kukaan ei huomaa sitä toisesta, kun jokainen
koettaa salata omaa kiihtymystään. Eljas menee erään
pienikokoisen kaatuneen luokse ja tokaisee:
Ei pojat, noin pieni mies ja noin leveä peräpuoli.
Se-ei ole totta. Hän kääntää kaatunutta, ja kauniin
nuoren tytön kasvot kääntyvät näkyviin. Tummat silmät ovat vielä raollaan. Joku sanoo:

Paina sen silmät kiinni.
Aimo komentaa sitten- repuille ja tavanomainen kilpajuoksu
tukikohtaan
alkaa. Lapin yöttömässä yössä saavumme majoituspaikkaan. Takanapäin on noin kuudenkymmenen kiIometrin taival. Matkamme kesti kahdeksantoista tuntia.

Teltasta kuuluu jälleen tasaista kuorsausta. Erdmaa
palasimme kaikki

oli tällä kertaa puolellamme, joten
takaisin.
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Metsä oli erittäin edustavassa asussa. Oikein ihanteellinen maisema postikorttien tekijöille. IIeillä oli
lumipuvut, kun hiiviskelimme kohden murrostr. Linja teki tässä Malviaisten tiensuussa hevosenkenkdä
muistuttavan mutkan. Åloitimme siitä pääs:I. mikä

oli

lähinnä omia linjojamme, tarkoitukselh kiertää
koko lohko. Tien oikea puoli kasvoi me:s1J jr vasen oli joskus kuloontunut ihan puuttom.r-\si. Jokea
myöten se kasvoi nyt melkein miehen mi:trista vaapukkapensaikkoa.

Saavuimme onnellisesti murrokselle j: lähdimme
konttamaan sen suojassa. Edessä oli krksi pesäkettä,
joista toisessa oli koo-koo ja toisessa ties mitä, josta
emme saaneet oikein selvää. Matka ei tosin ollut viittäkymmentä askelta pitempi, mutta pesäkkeet olivat
pahuksen hyvin naamioituja. Uusi toverimme oli haltioissaan. Hän ei käsittänyt, että tässä mitään vaaraa

piili, kun ei mitään näkynyt eikä meitä ammuttu,

vaikka olin varma, että olimme ilmaisseet itsemme,
siksi varomatonta oli hiippailumme oilut. Aloin jo
hiljakseen epäillä, ettei kaikki ole nvt niinkuin olla
pitäisi. Jokin ääni kuiskasi, että olisi tun'allisinta häipyä. OIi suorastaan hölmömäistä krlkkiä tiissä ja melkein turhanpäiten, sillä olihan meillä nämä vihollisen
asemat tiedossa, eikä mikään nä1'ttänyt muuttuneen
viime käynnin jälkeen.
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ppaus oli onnt§tulr
Vaitiolon ja rauhallisen olotilan rohkaisemana toverini nousi seisoelleen. Uusi kaveri seurasi auliisti
esimerkkiä osoitteen krit. ettei hänkään ollut "pekkaa
pahempi." Toverini ehCotti. etti mennäIn murroksen
yli tuon edessä olevan kiven t.rrkse ja tulitetaan pesäkkeitä. Huomasin kyllä. ertei hin ollut tosissaan,

mutta uuden toverin takia oli hientrn rehvasteltava.
Silloin se tapahrui. Ääni, joka oli r.rroitanut minua.
oli jälleen ollut oikeassa. Tak.remr:e kr jrhti pitkä
konepistoolisarja ja ruudinkän melkein nokesi krsvon'rme, jotka pyörähtivät ampujaa

piin. Tunrui

pistä-

vä haju - - kirpeän imelä sellainen
Sekunoin
-. jr lähdin
murto-osaksi katseemme yhtyir'ät. Nyökkäsin
vaistonvaraisesti suoraan eteenpäin, kohden herosenkengän pohjukkaa. Ääntä päästämättä toverit seurasivat minua jl ehdin ihmetellä tovcrini auliutta. hän
kun ei milloinkaan tehnyt niinkuin käskettiin
ei

ainakaan murisematta. Nyt hän oli lauhkea kuin- lammas ja seurasi hölkyttäen jäljessä ihan kuin keltamahainen iso pässi. N{etsä loppui. Loikkasin kyyryssä yli
tien ja päistikkaa vaapukkaa kasvavan ojanteen pohjalle. Ammuttiin jälleen takaamme. Siihen yhryivät jo
pesäkkeistäkin ammutut pikakiväärisarjat kahdeltakin
suunnalta. Hevosenkengän pohjukastakin meidät oli
huomattu. Tervetulleita ernme olleet siis millekZiiio
taholle. Juostessamme oli minulle selvinnyt, että mei-

dät

oli aiottu

napata

kuin lautaselta. Tyhmyyttämme

olimme menneet tarjolle ja paluutiekin tuntui olevan
poikki. Kaivoin tähystysreiän lumeen o,ian penkkaan,
kun totesin, että ainakin toistaiseksi oltiin melko turvassa, ellei tien omalla puolen olisi ketään, joka voisi
pryhkiä ojaa sivulta päin tulella. Vilkaistessani olkani yli olin vähällä kirota, r'aikka muuten olenkin aika
kesy luonne. Toverini makasi selällään lumessa ja oli
kaikessa muhassr kaivamrssa tupakkalaatikkoa etutas-

kustran. Huitaisin hänen kättään,
takrisin sanoen:

ja painoin

askin

Hullul

-Uusi toverimme seurasi velivenäläisten touhuja sil-

mät renkaina. Hänen naamansa jo punoitti, ja olin
jo kerran luullut, että hänelle tuli alusvaatteiden vaihto, kun valahti äkkiä niin kalpeaksi.
Toverini muljautti minuun sellaisen katseen, jota

on hankala kuvailla. Siinä oli si.äliä hirusen verran,
mutta vihaa sitä enemmän. Silmissä välähti älynpilkahdus, ja hän vääntäytyi vatsalleen, kun kuuli sananl:

Kontatkaa viistoon tuonne joenrantaan, minä
jos tulevat. Tulen sitten perästä ia antakaa
pidätän,
tulta polville, jotta pääsen irti, jos tarvitaan. Ihme
kyllä tuo härkäpää totteli hieman poskilihaksiaan kiristäen.
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Pesäkkeistä ammutut luodit lakkasival liitelemästä.
Huomasivat kai niillä olleen väärän osoitteen ja pelkäsivät ampuvansa omia miehiä. Katsoin tirkistysreiästäni ja näin auoikealla ketjun, joka varovasti lähestyi
tien toista puolta. Laskin siinä olevan yhdeksän miestä.

Kasvonne muistelaan

Ihmettelin, mistä ja milloin he olivat päässeet taak-

semme meidän sitä huomaamatta. Olirnmeko niin
syventyneet esittelyymme, että tämä oli ollut mahdollista. Ja olipa joku heistä ehtinyt olla vielä housuillaankin tullessaan, kuten jätteistä ilmeni. Nyt
he olivat juuri tulossa jo tielle, ja kukaties levittäyty-

vät yli tienkin. Silloin olisin pussissa. Vilkaisin taakseni. Toverini olivat jo häipyneet vaapukkapensaikkojen siimekseen.
Minulla ei sittenkään taida olla kovaa hätää,
- joen rantaa pitkin tulisi toista partiota, tuumaiellei
lin.
Tirkistysaukostani totesin, että kolme miestä

oli ehtinyt
lähestyä

mukavalle hollille.

Tuin jalkani

tukevasti, samoin myös konepistoolin olkapäähäni.

Kautta kaikkien paholaisten !
ne ovat sittenkin
- tien tälle puolen
jotain huomanneet, kun vilkuilevat
ja viittoilevat. En odottanug enää. Räväytin kolme pitkaa sarjaa, ja olin silloin jo monen kymmenen metrin
kun ensimmäiset luodit jauhoivat äskeistä olinpaikkaani.
Ehdin nähdä vielä kolmen miehen heittävän häränpyllyä muistuttavan pyöräyksen ja kuulin eläimellistä
karjuntaa, kun painelin vaarainpusikossa, kuin loppusuoralla. Saavutin joen ja näin kaksi paria silmiä, jotka
muistuttival silarenkaita.
Selvä, ei mitään hdtdä. enåå, huohotin.
päässä,

-Omissa linjoissakin paahtoi pee-koo niinkuin viimeistä päivää. Sieltä oli operaatiomme ilmeisestikin
huomattu. Nyt olisi savuke paikallaan. Katsoin toveriini, sain savukkeen ja irvisryksen.

N{ontako? hän kysyi nyökäten tiellepäin.

- Pari-koime luulisin, sanoin, yrittäen näyttää
vaatimattomalta.
Täydennysmiehemme oli saanut pahimman nälkänsä tyydytetyksi, ajattelin, ja me kuitin hölmöydest?im-

Kun leukanne on hyvinhoideiiu ia sileä,

me.

En koskaan sanonut, että vaisto minut ohjasi

'r'as-

takkaiseen suuntaan, kuin mihin kaiken jär)en nimessä
meidän otaksuttiin menevän. Kerroio vain, että suunnitelma kypsyi siinä siunaamassa silmänräpäyksessä ja
sain loppusilauksen sitten siellä ojassa.
Täten pelastis sen, mikä vielä pelastettavissa oli
Omanarvon tunteen.

-

HYVÄ MUISTI

se

aniaa Teistä aina eciul isen krvan
Kasvonre rnulsle']'aa"

Siis

I

käy;iäkää Tekin Rexonaa, ainoaa par-

tavaahdckeita
Suomessa, loka sisältää bakiee-

reita tappavaa heksaklorofeenia. Silloin parranaion aiheuttamai pienei naarmul paranevat huomaamatta ia leukanne pysyy ierueenä
ia hyvinhoidettuna.
Rexonan runsas pehmittävä vaahto tekee aion
mukavaksi ia leukanne on iliapäivälläkin sileä.
Kokeilkaapa!

Olimme kesällä 1939 linnoitustöissä Mäk-

rällä. Marski tuli tarkastamaan

töitämme,

tarkkaili erästä lapiojääkäriä ja sanoi:
Olitte luutnantti Tampereen valtauksessa-1918 ?
Kyllä olin, Herra Sotamarsalkka, kuului

partavaahdoke . rakkråm

- vastaus.
terävä

lUlukava aio
776

- terve iho

MARTTI MÄKI NEN

HEltnoSOIURINA

Vapaaehtoiset sotilaspoiat solilaallisia aakkosia oppimosso

aa

PORAIARVEil

§UUNilALtA
JATKOSOTAIIIfE syttyessä kesällä l94t olin seitsentoistavuotias, joten mitään määräystä varsinaisiio
rintamajoukkoihin en saanut. Toimittelin muiden samanikäisten toverieni kanssa is.-tehtäviä kotiseudulIamme, jotka puuhat kuitenkin meistä isoista pojista
tunluivat toisan'oisilta oikeaan sotaan verrattuna.
Mitä nopeampaa meikäläisten eteneminen eri rintavoimakkaammin
meitä
koulupoimilla oli, sitä
alkoi
kiakin veri vetää "leikkiin" mukaan. Ajattclimme,
että tällä menolla on sota kohta sodittu ehkä pitkiksikin afoiksi eteenpäin, ia me voimme jäädä kokonaen
pois tiistä miesten työstä.
Niinpä jo heinäkuun lopulla samana kesänä. matkustimme sotilaspiirimme esikuntaan tiedustelemaan,

oliko meidän ikäisillämme mitään mahdollisuurta

päästä rintamaioukkoihin. Piirissä otti meidät puhutteluun sen silloinen komentaja, joka Talvisodassa oli
johtanut pataljoonaa Kannaksella. Hän kertoili meille

Talvisodan kokemuksia, ia kuvaili elävästi kärsimyksiä ja puutteita, joita hänenkin pataljoonansa oli saaout vihollisen suuren ylivoiman edessä kestää. Jäl-

keenpäin olen miettinp, mahtoiko hän tällä esityksellään yrittää karistaa meistä liiallista sotaisuutta vai halusiko hän kertoa meille, tuleville rintamamiehille,
opiksi vastaisia vaiheitamme varten.
Mene ja tiedä.
- ja niin olimIntomme ei tästä kuitenkaan sammunut,
me muutaman päivän kuluttua litterat ja komennus-

todistuket taskussa matkalla kohti Kajaania, jossa
juuri koottiin Prikaati K:ta. Saavuttuarure prikaatin
sijoituspaikkaan meidät komennettiin riviin, jossa
jaettiin vapaaehtoisia eri komppanioihin. Kun eräs
kookas alikersantti, konekiväärin johtaja, oli vailla
kahta miestä kivääriinsä, ilmoittauduimme hänelle,
koska toverini Pentti Laurenin kanssa olimme hieman perillä tästä aseesta. Näin olimme saaneet vakanssin kenttäarmeijassa. Kuuluimme sen jälkeen Aunuksen Heimosoturipataljoonan konekiväärikomppaniaan,
jonka päällikkönä oli Simon kahakassa v. 1916 mukana ollut jääkäriluutnantti Jussi Mäntylä.
Prikaatin kokoamispaikassa vietimme muutamia kesäisiä päiviä ja harjoittelimme kk:n asemiin panoa ja
ampumista. Harjoitus olikin hyvin tarpeellista, sillä

2n

emme suinkaan olleet mitään tekiiöitä tämän aseen
käytössä, joskin jonkinlainen tuttavuus oli tehty suoieluskunnassa. Tulkoon mainituksi, että prikaatimme
oli koottu vapaaehtoisista, joiden ikä vaihteli kuudestatoista kuuteenkymmeneen vuoteen. Saattoipa joukossa olla muutamia vanhempiakin, monet
sodat käyneitä veteraaneja. Vaikka joukko ei koulutukseltaan ollut paras mahdollinen, korvasi prikaatissa vallitseva henki koulutuksellisen puutteen. Tiiman
seikan tulimme myöhemmissä vaiheissa toteamaan.

miehistö

Kajaanissa emme pitkään viipyneet, sillä viikko
tuloni jälkeen nousimme junaan ja kolisteltiin härkävaunuissa Lieksaan. Täältä alkoi marssimme Hattu-

vaaran kautta rajalle. Ensimmäisen kosketuksen viholliseen sai komppaniamme Hinger\aararr tien suunnalla, jossa kahakassa kk:mme sai tulikasteensa. Vastassamme

oli

vahvahko vihollispartio, joka lyhyen

taistelun jälkeen lyötiin hajalle.
Etenemisemme jatkui hyvää vauhtia kohti Porajärveä, jossa vihollisella tiedettiin olevan vahval voimat
puolustuksessa. Liekö menoamme jouduttanut tieto,
että siellä oli myös vihollisen kuuluisa naispataljoona.
Olihan "Tuntemattoman Sotilaan" Rahikaisia mcidän-

kin

poppoossa.

Seuraava suurempi taistelu

käytiin Kuutamolahden

kylän omistuksesta. Taistelussa joutui meidän kk:mme
antamaan ensimmäisen uhrinsa, patruunankantajanr.
me kaatuessa. Tästä itä-karjalaisesta kylästä käydyn
voitokkaan taistelun jälkeen majoittui komppaniarnme sen läheisyyteen. Päivät kunnostelimme varusteita
ja täydensimme patruunavarastoja, ja illat kirjoittelimme kaskuja "Korven Kaiku" lehteen, josta palk-

kioksi saimme kunniakirjan Työmies-henkisauhujen
kera. Vartiointi oli myös hyvin tehokasta vihollispartioiden varalta, joita todettiin runsaasti liikkuvan laajoissa erämaissa Repolan ja Porajärven välissä.
Eräänä syyskuisena iltana tuli komppaniaamme kysely vapaaehtoisesta konekivääristä, jonka tulisi läh-

teä jalkaväkijoukkueen mukana koukkaamaan pitkin
soita ja korpia, laajasti kiertäen Porajärven suuntaan.
Konekiväärimme johtaja, alikersantti Luukkonen, oli
toiminnan miehenä halulias tälle retkelle, ja kosira
mekään emme purnanneet vastaan, oli asia sillä selvri.
Valmistelut aloitimme heti. Kahteen purilaaseen kuormasimme konekiväärimme, suuren määrän patruunoita, parin viikon muonan ja muita varusteita, joita
retkellä tarvitsisimme. Seuraavana aamuna kello 5
lähdimme liikkeelle. Aamu oli verrattain kolea. Yöllinen, muutaman asteen pakkanen oli jäädyttänyt
suon pinnan, joka narskahteli kuuluvasti saappaittem.
me alla. Välillä kärkipartiota vaihtaen jatkoimme matkaa iltahämärään saakka, jolloin saavuimme synkkään
korpinotkoon. Paikka oli erinomainen yöpymiselle.

Sakea naavainen kuusikko

sulki

suoiaansa niin

teltat kuin nuotiosavutkin. Vihollista kohtaamattc
olimme päässeet kolmannen päir,än iltaan lähdöstämme. Tällöin valitsimme yöpymispaikakscmme mäntyjä tiheästi kasvavan suon saarekkeen. Sitä oli helppo vartioida, koska liikkuminen puolittain jäätyneellä
suolla antoi selvästi kuuluvan narskuvan äänen.
Neljännen päivän aamu alkoi sateisena ja harmaana
kuin jotain erikoista ennustaen. Lähtiessämme liikkeelle oli vielä niin hämärää, että suon takana olevalla palokankaalla törröttävät palaneiden kelohonkien kannot
näyttivät aavemaisilta vihollisilta ja saivat meidät
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: :crle hyvöstö, voimokkoosto koh--r selloislo kohvio soolle Pouligin
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viitosista

kopeloimaan aseitamme ampumlalmiiksi. Päiistyämme paloalueen yli alkoivat ikihonkien latvoja hipoI

)

Tono syksyno iytyEbon

vat pilvet pudottra nisk.umme r-että, joka alussa
laskeutui sakean suntun t.l'oin alas, mutta lisääntyi
vähitellen rankaksi srteeksi. Mielialamme laski ilmapuntarin tavoin. Ilt:päir'ällä, lähestyessämme naapurin Talvisodrn ;.ikuisra korsukylää havaitsi kärkipartion vet..ijä. r'likersantti R liikettä edessään. Päivän
harnrruJe

n jr

seteisuuden takia

ei ylikersanttimme

erottrnui tulijoiden ruskehtavaa vaatetusta, vaan luullen hei:ä omiksi kysäisi tunnussanaa. Vastausta hän
ei kuullut, oli se sitten oikea tai väärä, sillä sivummelta syöksähtänyt konepistoolisarja päätti tämän soturin vaelluksen. Tämä oli meille muille vakuuttava
todiste tunnussanan paikkansapitämättömyydestä. Kohta raikui koko korpi yhtenä korviahuumaavana paukkeena. Edestä r'asemmalta avasi tulen vihollisen pk.
yrittäen meitä pois muonavahvuudesta. Mutta ei kes-

tänyt kuin hetken, niin myös meidän kk:mme oli
asemissa suuren

monisso

kodeisso uuno vol@. Kounisto, miel.
lynovod voloo.
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kiven kupeessa. Sieltä avasimme tulen

ensin itsepäisesti ampuvaa pk:ta kohti, jonka sain'rmekin vaikenemaan, tai kuten myöhemn.rin huomasimme, muuttamaan tun'allisemmille vesille. Kun taistelua oli käyty tunnin verran, saimme yliotteen vihol-

TopioWirkkolo on luonnut eröön
iömön syksvn ihoslultovimmisto
uuluuksislo Sirosli muotoirlu uusi

Airqmhehku'omppu merritsee

pitktiö oskello volqisluskullluur;n
olollo. Sen l15oinen, miellyltö!ä
volo jo sirol linjqi ovot jo herötrönecl mon.ermool lq huomioto. Tänf syksynd on Teidön vuororne
lu,rdo kotirnne uulto köytönnön

lisesta ja pääsimme etenemään ensimmäisten korsujen

tuntumaan. Sieltä jatkoimme tulitusta suurelle suolle,
jota pitkin vihollispartion rippeet olivat vetäytymässi.
Mutta myös korsukylässä oli vielä sama pk. asemissaan ja ampui limpun toisensa jälkeen, jotka ampuja
itse vaihtoi, koska hänen apulaisensa oli kaatunut tai
iättänyt hänet yksin. Tässä miehessä oli vastassamme

e

legonss o.
i

Mullan tuoksu
YJ

muuttunut

ei ole

"Sama se on upoiiipa siihen ieräskouran

tai

risuäkeen. Vaan vie-

väkevämpänä sen laisi aikoinaan Ukko-Tuomas tuntea kaivaessaan iälä peltoa esiin kivien alia.

lä

Tarkkaan iässä olikin maöemo pin-

tansa käikenyt. Ei siinä vienyi lupois
lakaan iahio kiven läpi
- ei,Monta
tieltä se oli väännettävä.
hikipisaraa ia sapekasta sanaa siinä valui maan suolaksi. Ja hyvää
se oli apulannaksi, sillä kylän parhaita pellola saa meikäläinen nyt
vuorollaan kyntää. Tähän maahan

ovat isäi loivonsa panneel
- ia
samaa mullaa sitä on io minunkin
poikani varpaiilen välissä . . ."
MARKKA

TUOTTAVAAN

TYöHöN

t

Koiken kehityksen tokono on rohon kiertokulku. Tulkoo Tekin ponkin lutlqvoksi jo ponkoo morkkonne luottovoqn lyöhön. Moon suurin tolletusponkki on jokoisto löhellci.
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tosi sotilas, joka toisen kätensä menettäneenäkin jat-

koi epätasaista taisteluaan yksin koko partiotamme
vastaan. Olisi jatkanut pitkäänkin, ellei konepistoolisarja olisi päättänyt epätoivoista kamppailua.
Kun saimme lopullisesti korsukylän haltuumme,
päätti partion johtaja, että jäiimme tänne muutamaksi
päiväksi kunnostamaan varusteemme taistelun iäliiltä.
Meidän kiväärimme otti asuttavakseen alueen keskellä
olevan korsupahaisen, jossa makuulaveri oli noin puoli
metriä maan pinnasta. Kahakan jälkeisenä kolmantena

yönä, tultuani vartiosta suon laidalta ja asetellessani
korvikepakkia tulclle, kuulin heikkoa vikinää kaverien kuorsausten lomasta. Ääni tuntui tulevan laverin alta. Hetken kuunneltuani arvelin siellä asustavan mahdollisesti rottia alivuokralaisina, joten korvikkeen juotuani kellahdin laverille. Aamulla, kun
otin asian puheeksi jahtisuunnitelman tekoa varten,
eräs toinen vartiomies sanoi myös edellisenä yönä
kuulleensa outoa ääntä laverin alta. Nyt alkoi juttu
kiinnostaa muitakin ja päätimme tarkemmin tutkia
äänen aiheuttajan. Irroitettuamme muutaman laudan
laverin päältä, pisti näin syntyneestä aukosta verinen
käsi ojentaen käsikranaattia. Enemmän laveria purettuamme nostimme oikeaan kiteensä hravoittuneen,
surkeasti molottavan vanian ahtaasta piilopaikastaan.
Istutettuamme soturin tulen ääreen sitoi läikintämies

hänen haavansa, ja tarjottuamme hänelle Työmies-tupakan, alkoi juttu luistaa. Mukanamme oli muutamia
itäista kieltä taitavia, joten kcskustelu sujui vaivatta.
Saatuaan vielä kuumaa korviketta, kertoili vankimme
auliisti heidän partionsa liikkeistä ia tavoitteista. Heidän partionsa vahvuus oli ollut yli neljäkymmentii,
erikoisesti tlllaisessa maastossa liikkumaan tottunutta
valiosotilasta. Omasta osuudestaan tähän kahakkarn
hän sanoi, että tilanteen käyty:i heille toivottamaksi,
Iuikahti h;in korsun päässä olevasta aukosta laverin

alle, luullen meidän jättävän kylän heti

taistelun

jälkeen, jolloin hän pääsee omiensa luo. Huomattuaan
meidänkin asettuvan samaan korsuun, oli hänen kuitenkin siirrettävä lähtönsä myöhempiiän. Siellä ahtaasse
loukossa ollessaan, oli hän suunnitellut korsun räjäyttämistä käsikranaateillaan, joita hänellä oli useita mukanaan. Irlei.län onneksemme oli hän kuitenkio luopunut tästä suunnitelmasta, joka olisi salttrnut yön
pimeinä hetkinä onnisttr;rkin.
Tähän korsukvlän kahakkaan päättyi meidiin nrrorimpien sota tällä kertaa, saimme nim. samana päivänä ilmoituksen, että kaikki alle kahdeksantoistavuotiaat on heti passitettava siviiliin.

Uusittu. töysin nykyoikoinen
RA UTATALOM M E esiilöytyy.

Seuroovol ososlomme lorjoovot runsoisto lovorovolikoimistoon olon looluluotlello:
Routo-, Rokennus-, Työkolu-, Urheilu-. Losijo posliini-, Tolous-, Vöri- io topetii-,
sekö motlo-ososlo.
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Suom alaiset srssr
.ASEMASODAN aikana oli kiinteiksi asettuneilta linjoilta vaikea mennä "vierailulle" naapurin puolelle.
OIi käytettävä avoimia sivustoja, vesistö;I tai lentokuljetusta. Venäläiset käyttivät kulkureit:inlln Äänisjärveä ja muita vesistöteitä, mutta ntyös lr:meksi mainittua tapaa. Seuraavassa käsiteltävän, no:n 60 miehen
vahi'uisen partisaaniosaston vcnäläise: ioivrt m1'ös
lentokonerlla suomalaisten joukkojen selus;rrn.
Divisioonaan oli tullut ilmoitus erljstl siviilikylästä, että siellä oli vieraillut "naapurei:r", joilla oli ollut nruonanpuute. He oli,r'at ottrnec-t elintarviketäydennykseksi lchn.rän ja pukin. seki puineet lisäksi

ruista. I\{uuten he olivat käyttäytvneet siviileitä kohtaan melko kohteliaesti. trfyöhemmin kävi ilmi, että
osastolla
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lulieitaiineen

oli sotilaallisina toimintakohteina

suomalais-

ten huoltokeskus ja rautatie. Se oli pudotettu useiunmasta lentokoneestf, j.r tiiten ioutunut hajalle. Yhtyminen oli vienyt aika.r. eikä ilmasta heitetty muonatäydennys ollut osunut perille, joten oli täytynyt ryhtyä paikallishrrnkintun. Tämä muonanhankintamatka
koitui osastolle kuirenkin kohtalokkaaksi. Se oli pysynyt salassrr kuukrud:n päir'ät, mutta tästä hetkestä alkaen sen kuolinkeliot alkoivat soida.
Sa.rtur,rn m.rinitut tiedot naapurien osastosta, divisioon.r antoi tlkal-ajotehtävän sissiosastollensa. Tehtririi.in otettiin I'ksi joukkue sissejä, jälkikoira kuljet-

t.rjineen ja kaksi radistia, joilla oli kyynelraclion lisäksi
keskusr.rdio käskyjen .ja ilmoitusten r,älittämistä r'arten. Tätä keskusradiosysteemiä käytettiin siksi, että
kry'nelradiolla tahtoi olla kuulumaton alue 30-70 km:n

\'xlrllrr

Nopeiden valn-ristelujen jälkeen sissiosasto siirtyi
autoilla kylään, jossa naapurit olivat vierailleet. Ensimmäisenä tehtävänä r,armistettiin kylästä länteen olevat jrin,ikannakset tarkoituksella sulkea partisaanien

eteneminen itäpohjoissuuntaan, jonne päin ne olivat
häipyneet kylästä. Divisioona oli saanut nyt uuden ilmoituksen, jonka mukaan partisaanit oli n?ihty edellisenä iltana erään parakkikylän maastossa. Kokosin viipymättä osaston ja leikkasin etenemisemme kartan perusteella kymmenkunta kilometriä mainitun parakkikylän itäpuolelta. Meillä sattui tällöin olemaan niin
sanotturl tuurintynkää, kuten sissien oli tapana sanoa.
Sattui niin onnellisesti, että eräällä polulla, jota peitti
vielä yön jäljeltä ohut kuura, tapasimme kahdet tuo-

reet miehen jäljet. Jäljet tulivat idästä di'r,isioonan
huoltokeskuksesta päin, jossa olivat nähtävästi suorittaneet tiedustelua. Jäljet olivat niin tuoreet, että kelpo
koiramme haistoi'r'at ne, ja oli niin innokas, että sisseillä oli vaikeuksia seurata koiramiestä. Tässä innossarn
olivat koira ja sen kuljettaja tavata kohtalonsa.
Kun osesto ei jaksanut seurata kyllin nopeasti koiraa, riensin itse hillitsemään koiran ja kul jettajan
vauhti;r. Sr.rvutettu,rni kuljettajan hän huomasi, kuten

minäkin. että pienen ioen penkalta nousi äänenvaimentajall;. \'.rrus!ertu kir'äärinpiippu. Matkaa aseen

Sorsastu kseen

Vihtavuoren
haul ikonpatru u noita
Vl HTAVU ORE N houlikonpotruunoihin voitte
!uottoo. Lssduntorkkoilusso koeommutqqn joko 4fi):s

potruuno volmistuksesto.

pa rtisaan iiahd issa
piippuun oli vain muutame merri. Oli siin.j koiramiehellä mennä jauhot suuhun. niin tildellinen oli
yllätys. Mutta taisi tulla väijyjälleiin nruire rjatuksia, koska jätti painamatta liipeisintr. Jos hän sen
olisi tehnyt, olisi sissiosastomme muonlr.rhr-uus pie-

nentynyt ainakin yhdellä. Vartiomies ei ampunut,

yritti paeta ilmoittamaan tulostamme partisaaneille, jotka olivat nuotiolla joen törmällä.

vaan

Samalla hetkellä annoin merkin .Jäljessäni tulevalle sissijoukkueelle. Seurasi nopea ketjuuntuminen ja syöksyminen kohti nuotioita. Erämaan hiljaisuuden rikkoivat äkkiä konepistoolien terävät sarjat. Partisaanit yllätettiin niin täysin, etteivät ehtineet edes aseisiinsa tarttua.'Saikkapakit jäivät nuotioille, kun nopeimmat partisaanit pötkivät pa-

Lisöksi iokoinen potruuno
joutuu moninkertqiseen

torkkoqn kontrolliin. Pqtruunot kehittövät houleille

suuren olkunopeuden tasalsella jo suhteellisen pie-

nellö poineello, mistö osoltoon johtuu niiden hyvä

löpöisykyky jo tosoinen
osumokuvio.
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koon. Mutta hitaammat jäivät nuotioille, jossa ehkä
ovat vielä tänäkin päivänä. Osa aseista ja ruhoamisvälineistä jäi saaliiksemme.
Osastomme päävoimat aloittivat kiivaan takaaajon. Partisaanit yrittivät eksyttää meidät jäljiltään
kulkemalla yli jokien ja kahlailemalla pitkin puroja. Tämä tuotti hiukan vaivaa ja vei aikaa, mutta
eksyttä,rnään tuoreilta iäliiltä ei meitä pystytty. Jo
saman päivän iltana saimme kosketuksen uudelleen,

mufta nyt olivat partisaanit enemmän varuillaan ja
pääsivät häipymään vähin tappioin.
Paikka, josta joukko tavattiin, näytti olleen myös
partisaanien ,tukikohtana pitemmän aikaa. Se oli
eradn aukeaman keskelle pistävässä metsäisessä niemenkärjessä. Tähän toiseen kohtaamrspaikkaan jäi

partisaaneilta huomattava räjiihdysaine- ja sytytysvälinevarasto. Varastosta partisaanien näytti olleen
karvasta luopua, kuten myöhemmin selvisi.
Päivän kiivaan ttkaa-ajon seuraukset alkoivat
tuntua myös sisseissämme. Heikompikuntoiset mie-

het putosivat joukosta. Tämä pakotti

jakamaan

osastomme kahtia. Vahvat miehet jatkoivat takaa-

ajoa, mutta heikommat jäivät leiriintymään ja samalla vartioimaan partisaanien varastoja. Tämä toi-

meopide osoittautui meidän onneksemme, vaikka

olisi voinut käydä toisinkin, sillä vain sattuma peIasti leiriintymispuuhissa olleet sissit.
Divisioona oli vaatinut yhteyden otettavaksi joka

toinen tunti radiolla. Kaiken kerrotun tohinan aikana ei ollut kuitenkaan alkaa ottaa yhteyttä, ja sitten kun oli, ei radio toiminutkaan. Mutta läheisen
rautatien varressa olevassa vankileirissä oli puhelin.
Tämän takia ratkaisin tilanteen siten, että mukanani olevan joukkueenjohtajan johdolla jatkettiin takaa-ajoa, ja minä lähdin parin sissin kanssa ottamaan yhteyttä divisioonaan.
Olin palaamassa sovitulle kohtaamispaikalle, toiselle partisaanien leirille, kun erämaassa rävähti
kokonainen helvetti soimaan. Erotin selvästi pikakiväärin aloittavan leikin ja pelkåisin pahinta, sillä
sisseillä ei ollut pikakivääreitä. Ennätin jo mielessäni manata, että ei pitäisi iättää poikia hetkeksikään
yksin. Pian alkoivat ,kuitenkin tutut, terävät konepistoolio tirahtelut saada yliotteen. Otin suoran
suunnan tuota melskettä kohti, sillä hätä poikieni
puolesta

oli suuri.

Saapuessani leiripaikalle oli siellä taistelu tauonnut. Olin kuullut sen loppuvan niin yht'äkkiä, kuin
oli alkanutkin, sillä sissit eivät ole pitkävihaisia, iskevät ja häipyvät. Huudellessani tunnushuutojani ei
kuulunut ensin mitään, mutta sitten kuului ja melko yllättävästi. Kuului rapsaus kuin käsikraoaattia
olisi sytytetty, ja pian jyrfitikin. Tiiståikin tein sellaisen päätöksen, eltä pauktrttelija oli partisaani,

sillä en ollut jakanut sisseille käsikranaattetja.
Pimenevässä syysillassa ei voinut saada selvää tilanteesta, joten suunnistin kohtaamispaikalle numero 2. Saa:rzuttuani kokoontumispaikkaan oli ilomme
täydellinen, sillä olin pelännyt poikieni puolesta ja
he minun puolestani. Saapujista olin minä viimeinen,
sillä siellä olivat niin takn-ajo- kuin varmistusosastostakin kaikki koossa, ja mikä ihmeellisintä, ilman
tappioita.

Pojat kertoivat, että kaataessaan nuotioita varten
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puita olivat partisaanit palanneet leirilleen, varmaankin noutamaan varastojaan. Yhden sissikorpraalin silmä oli keksinyt liikettä metsdssä, ja värit
olivat siksi selvät, että tulijoista ei voinut erehtyä.
Korpraali oli komentanut sissit aseille ja sarnan
tien hyökkäykseeo, sillä partisaaneilla oli ilmeinen
tarkoitus puristaa pojat suolle ja sitten tehdä selvää
sisseistä. Partisaanit eivät ehkä olleet odottaneet,
että leirillä oli varmistus. He luulivat tietysti, että

kaikki olivat heidän jäljill:än.
päällekäynti

Varmistusosaston

oli vailiuttanut tehokkaasti, siitä oli

osoituksena kymmenkunnan partisaanin jäiiminen
taistelupaikalle ja sekin, että yksi vielä suoritti itselleen armahduksen saapuessani paikalle. Hän oli,
kuten aamulla nähtiin, asettanut kdsikranaatin selkänsä alle. Jäljet olivat ruoneet myös takaa-ajo-osaston paikalle ia sitä tietä kaikki kokoon.
Aamulla tarkastellessani taistelupaikkaa totesin
siellä useamman valtakunnan sotapukuisia kaatu-

neita, raikka he kaikki kuuluivat partisaaneihin.
oli suomalaisia, saksalaisia ym. OIi kai luultu,
että puolustuslinjoillamme olisi myös saksalaisia.
Siellä

Takaa-ajon tässä vaiheessa ,komensin paikalle sisII joukkueeseen. Vielä kerran J<ohtasin
osan partisaaneista, ja sen jälkeen he olivat täysin
avuttomia. Loput hajalle lyötyinä sortuivat puolus-

sejä lisää

tr:slinjoillamme, niin että tuskin jäi sananviejää.
Partisaaneilla oli ollut tehtäviinä tuhota divisioonan huoltokeskus ja katkaista rautatie sekä suistaa
junia kiskoilta. Tärnä selvisi haltuumme joutuneista
päiväkirjoista. Puutuimme peliin ratkaisevalla hetkellä, sillä edellisenä yönä olivat partisaanit suorittaneet huoltokeskuksen tiedustelun ja aloittaneet
heti tuhoamistoiminnan, joka nyt raukesi tyhjiin.
Näin sissit onnistuivat täysin tehtävässään ja partisaaneille muodostui huollonpuute ja joutu,minen
hajalleen täydeksi tuholcsi.
Onnistumiseemme vaikutti ennen kaikkea sissiosastorsa vallinnut hyvä henki ja esimiesten sekä
alaisten keskinäinen luottamus. Jokainen yksilö teki
parhaansa, eikä aikailullakaan antanut takaa-ajettaville
aikaa pureutua kiinni väijytyksiin ja muihin vasta-

toimenpiteisiin. Täten vältyttiio kokonaan tappioiltakaa-ajoo aikana, ja mitkä olisivat olleetkaan
menetykset miehistö- ja materiaalitappioina, jot
partisaanien aikeita ei olisi estetty. Heidän kohteenaan ollut huoltokeskuskin oli suuri ie varmistama-

ta

ton.

KYLMIÄ POIKIA
Tyrjän taistelujen tauottua lähti muutamia sotapoikia kuorma-autolla "omalle lomalle" Savonlinnaan.
He makasivat lavalla pressun alla vain saappaat roikkuen niilqrvissä, kun sotapoliisi ruli LRrrnän ajomäÅräystä. Kuljettaja näfii peukalolla taakseen kuormaa

,a

sanol:

Kylmiä poikia

t?issä vied?iiin

l

-Poliisi teki kunniaa ja viittasi jadiamaan

matkaa.

Pari tuntia Szurahuoneella päivä vietettyään poiat
låihtivät iloisella tuulella paluumatkalle yksikköönsä

ja antoivat sotapoliisille selvityksen:
Me herdsimme jo kuolleista.
-Poliisi pui nyrkkiän eikä tehnpkään

enää kunniaa.
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Mannerheim-risiin ritari,
kopfeeni Olavi Alakulppi
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Tiloojon nimi ..
Arvo loi ommolli

Kilpailin kaikissa lajeissa viisiottelusta suunnistamiseen
saakka. Suoritin poikien I luokan urheilumerkin ja II luokan voimistelumerkin. Tein kaikenlaisia maanviljelystöitä varsinkin kesällä, kun ei ollut
koulua. Meitä oli viisi veljestä ja viisi sisarta. Kasvoin
vanhassa sukutalossa Rovaniemen Saarenkyldssä. Kaikme urheilimme kesällä
talvella, koko perhe.

ki

ja

Vanhempamme pitivät urheilua parempana kuin joutenoloa, ja siten viiltyimme monelta pahalta.
Näin kertoili kerran eliim?istään sotilaittemme parhaimpiin kuuluva Mannerheim-ristin ritari sekä kansainvälisillä kilpaladuilla tunnettu maailmanmestari ja

kultamitalimies, kapteeni Olavi Ålakulppi.
Talvisodan Olavi aloitti alikersanttina Er.P 25:ssä
joukkueen varajohtajana. Tulikasteen hän sai itsendisyyspäivänä 1919 Kuolajärven taistelussa. Kuukauden

loppuun mennessä hän oli osoittanut siinä määrin
älykkryttä ja kuntoa, että hänet komennettiin sissikurssille, sen jälkeen tuli siirto Lapin Rajavartioston
muodostamaan JR 31:een ja sotilasarvoa pari pykälää

lisää. Uudet tehtävät olivat kurssin opetuksen mukaiset ja käydyt taistelut niin tärkeitä, ettei Ålakulpista
kirjoitettu Ruotsinkaan lehdissä. Hän liikkui partioineen taikka iskuosastoineen, joiden vahvuus vaihteli
tilanteiden mukaan 2o-l5} mieheen. Melkein aina
hän oli liikkeellä, usein yö oli

-.«A",Arll

J. Sorno jo Kumpp.
Runeberginkotu 25 A 23 Helsinki
Puhelin 444315

&..t

^

päivä

ja, päiväyötä,.

Vääpeli Ålakulpin kovin rintamataistelu Talvisodassa oli helmikuun L4. pnä. 5O-miehisellä porukalla
hän sai tehtäväkseen vastaiskun suorittamisen etenevää vihollispataljoonaa vastaan. Häikäilernättä hän
tunkeutui vihollisen linjaan, mutta Iyötiin takaisin.
Kun kaatuneet ja haavoittuneet jäivät kentälle, Ålakulppi teki joukkonsa rippeillä uuden iskun ja toi
haavoittuneet pois.
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Hänen verraton taistelulähettinsä Hemming Haantie
kaatui rinta luodin lävistämänä päällikkönsä syliin.
Avuksi tuli toinen osasto, jota komensi kaksi upseeria, luutnantti ja vänrikki. Päällikkyys säilyi silti
r,ääpeli Alakulpilla. Voitto oli tärkeiimpi kuin sotilasarvot. Hän johti komppaniaa ja voitti taistelun. Niin

meni Tah'isota.
Komennettuna sitten UK:n 46. kurssille hän sai
perusteellisen koulutuksen ja näkemyksen vaativia
tehtä\'iä r'arten, jotka häntä r'ielä odottivat.
Ålakulpin Jatkosota kulki uusia taistojen teitä. Hän
aloitti Jatkosodan vänrikkinä 12.Pr:n jääkärijoukkueen johtajana. Jo syksylld. I94t hän oli luutnantti jr
6.D:n alaisen 80-miehisen tiedusteluosaston pärillikkö, suora.rn eversti V. Viiklan komennoss;r. Trillöin
hän lumerr aikana suoritti kaksi pitkää kaukop.rrtioretkeään. joista toinen kesti yli kaksi viikkor. Ne olivat antoisir matkoja, toinen tehtiin aina Kannrrnlahden tuntumrrn saakka. Tiukalla siellä oli Alakulpiirkin veroinen sissipäällikkö. Ålituisesti hän sai suorittaa tehtär'änsii kylmär'erisesti taistellen, usein tekaaajettuna, h.rnkkiessaan anokkaita tietoja Lapin-sodan
johdolle.

Oikeo rytmi sydömessd on yhtö
tö rkeö i hmisel le kui n kel lol leki n.

Vihollisen huoltoportaiden här,ittäminen oli Ålakulerikoisteht;i\'änä. Näissä kahakoissa ei annettu
armoa, muttr ei sitä liioin pyydetty. Vain Suomcn lipun monill.r kilpaladuilla voittoon vienyt mies pystyi
tahtonsr luj:rlh loimalla selviämään näistä retkistä.
Hänen nimensä ei kyllä esiintynyt silloisissa tilannetiedoituksiss.r. Ifonet huimat retket jäivät ainoasta.rn

pin

sydämenne
hermoil uun
Hermostolliset sydänhäiriöt oval nykyisen kuu-

meisen kiireen aikakautena hyvin tavallisia.

Rauhoittava SYKESINtableiti poistaa iuuri sy-

dänhermoien häi'iötiiois-

ia iohtuvat lisälyönnit,
laukaisee sielullista

ia

ruumiillista fär:riiystä vähentäer samalla rintali-

haslen kipua sekä vahvisiaa sydämen lyönli-

**

ffix
%;
Wril
*-y. c[*
'*ä*:l

voimaa. Siten SYKESIN-

tabletti antaakin

kuumeisen arien keskellä.

APTEEKISTA

%rffi,
fukuu

sydä-

mellenne oikean sykkeen

hänen lähimpiensä tietoon. Siksipä Suomen hiihtor.äki
olikin iloisesti vllätq,nyt, kun 77.7.1942, siis sankarimme syntvmäpäivrinä. kuultiin Yleisradiosta päämajan
tiedonanto: "Ylipäällikkö on päivämäärallä 17.7.1942
nimittänt't \',r1.;ru16n11511. 2. luokan Mannerheimristin ritariksi luutnantti Olavi Eelis Alakulpin".

Alakulpille oli lahjakas taito löytää vihollisen lin-

oli taistellen tai pujahtaen
mentävä niiden läpi. Niinikään hänellä oli selr'ä näken.rvs siitä. mistä paikasta oli odotettavissa vihollisen
yritvs §öntvä omien linjojemme läpi. Partion iohtajanr hän oli myös mestari. Pienistä käsin'svrstä hän
selviy§'i voimillaan, suurista onnellaan. Ilutte kerran uhkasi onnetar hänetkin hyljätä. Se trprh:ui vuonjoista heikot kohdat, kun

na 1942 joulukuun 19. päivän r.astaisena rönä. Alakulppi kertoo itse tuon yön tapahtumista.
Pääsin noin 3O-miehisen partion iäliille. Vihol- olivat jo paluumatkalla. He hiihtilir
tulolatuaan
liset
mikä koitui sittemmin heidän kohttr[1iseen. Minä
hiihdin miehineni niiden ohi ja eteen r'liirksiin. Kun
ei ketään kuulunut, läksin yksin heit.i r':.:r.rn ottaakseni selvän, vieläkö he jälkiä seurf,.1\.j.:. \-rholliseni oliva1 pysähtyneet tauolle tulosuunnrstini nlkvmättömän
kumpareen taakse. Yhteenotost.r muoios:ui raivokas.

Konepistooliini tuli häiriö, mutt: rllim,i:ka oli niin
lyhyt, etten voinut peräyftä. Kuu.i rihrrilis:-r kohahti
tlrtvi panpystyyn ja kimppuuni. Svöksvin klsiksi
na nyrkit heilumaan ja siinä lvötiinkin- luirsti. Jouduin dlimmaiseksi. Päälläni olevr:. r-ihollista pidin
suojanani ja huusin koko aien f,pui. Huutoni kuuli
perässäni hiihtänlt reiprs teistelul.ihati Hepoaho, joka
riensi minkä ehti huutor kohti. Hänen konepistoolinsa
toimi, mutta pimeässä oli tlppaa minutkin. Olin surkean näköinen päästr'äni 1'lös. Oikeasta kädestäni oli
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purtu irti keskisormi seki nin.retön. Tästä johtunect
haavat eir,ät sitternmir.r tahtoneet parentua umpeen.

Kahakasta oli paljonkin kerrottlvaa, mutta loppuveto
oli lyhyt. Sinä yönä tä\'ttri erämaan kurussa Pieterin

tuomio. 31-miehisestä r'ihollispartiosta

ei

palannut
omalle puolelle ainortaklan. Nlinulta haavoittui kuusi
miestä.

Kovimm.rn rint.lnrataistelunsa Ålakulppi kävi kap-

tcenin.r. Huhrikuun i. pnä 1944 kello 13 hän ryhq,i
r';rstriskuun ja komensi sillä kertaa noin pataljoonan
vlhvuist.r porulikaa. Ensimmäisessä lin jassa hänelld
oli suom.rl.rineo komppania kiilana keskustassir ja si-

vustoille keksi saksalaista SS-alppijääkärikompprnia.r.
Hyökkäys alkoi lumipyryssä. Ålakulppi, ollen ornan
komppaniansa etunenässä, teki Iäpimurron ja cteni
toistl kilometriä r,ihollislinjan taakse. Moiemmat seksalaiset komppaniat sen sijaan jäivät paikoilleen. IIär-r
oli komppaniansa kanssa rajussa taistelussa ja ollen
puoliksi saarroksissa lähetti saksalaisille ehdotton.ran
käskyn jatkaa hyökkäystä. Mutta nämä peräytyir,ätl
Ensimmäisen vastaiskun hän torjui. Toisen vihollisen
iskun aikana hän lähimpine miehincen joutui lähi-

ja

taisteluun
syöksyi lopulta vihollisen kk-aseman
edessä käsikähmään, muttir vaipui sen eteen käsivarsi

poikki ammuttuna sekä lonkka luotisuihkun liikuntakyvyttömäksi repimänä.
Neljä upsecria ja kymme-

niä miehiä oli hänen konll'rpeniast.ran
jo kaatunut.
Jäljellä oli n.rainio luutn.rntti Pruli Niemi, joka otti

johdon. Taistelulähetit Hepo.rho j;r Pirttimar vetir'ät
päällikkönsä luodeilt;r suoirrn.
\'iholliner.r kin"rpaantui sinnikkäästä r'.rstuksest,t- jr rloitti rlir rris.rn
vastaiskun. Ålalulppi nousi horjuen f)'stvvn j.r sr'ök-

syi miestensä joukkoon käsi r.elttona roikkuen. Raju
taistelu päättyi sittenkin hänen kon.rppaniansa voittoon.

Alakulppi näki päir.än valon vasta seuraavana päir'änä kenttäsairaalassa. Kenraalieversti Dietl oli tällöin hänen vuoteensa vieressä ja laski hänen rinnalleen
Saksan armeijan kultaisen lähitaistelumerkin. Här'r
pyysi Alakulpilta selostusta, miksi saksalaiset olir.at
peräytyneet. Selostus laaclittiin kirjLrllisena. Viikon kuluttua tuli kenraalieversti Dietlin henkilökohtainen adjutantti ja ilmoitti, että molempien saksalaiskomppanioiden päälliköt oli kuulusteltu ja tuomittu. Heidät
ammuttiin aamun koitteessa.
Tuomion kovuus järkytti potilasta niin, että hän
sai aivokuumeen ja oli elämän ja kuoleman rajoilla.
Vain hyr,ä ruumiillinen kunto pelasti hänen henkensä.

Hiihtäjän latu ei päättynyt erämaataisteluihin eikri
soturin tie rauhaan. Kapteeni Olavi Alakulppi pidätettiin isänmaalle tekemiensä palvelusten johdosta Yrjö
Leinon toimesta vuonna 1945 Rovaniemellä. Mutta
Valpon ote ei pitänyt.
Joulukuun 19. pnä 1947 kapteeni Olavi Alakulppi
ilmoittautui alokkaana Amerikan armeijaan. Rumfortin MM-hiihdoissa hän edusti USÅ:ta. Siellä hän
kohtasi kotimaansa poikia ja vastasi heidän tieduste-

luunsa hänen virka-asemaansa kysyttäessä:
USÅ;n hiihtojoukkojen tarkastaja, kelpaako ker- I
santille
Kysymykseen, n-ritä hän toir.oo tulevaisuudelta, tuli
vastaus:
Katso Vänrikki Stoolin tarinain runoa,

von TörneI
Lukijani tee samoin!

YHDYSPANKKI

johorr jo isoisä luotti
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OLIN hiihdellyt mukana jo Piitsjoen, Syskyjärven

ja Ruhtinaanrnäen taisteluiss.a, sekä Uomaan tiellä,
Siiran, Lavajärven ja Lemetin mottien teossa. Iskimme sitten Pitkärantaan, jossa pataljoonamme
kärsi suurimmat menety,kset, pitempiaikaisen ole-

livori Hyttinen

o*

--oa

misen takia.

Olin palvellut neljä vuotta rajajääkd,rind., mutta
nyt reserviläisenä käytettiin minua taistelulähetin
ja tiedustelijan tehtävissä, sekä kaikessa mikä edel-

lytti

suurempaa kokemusta. 4./II/JR 36 oli enää
vajaan joukkuecn vahvuinen ja siihen etsittiin epätoivoisesti täydennystä EK/II/JR 36:n riveistä, josta
jo kaasuryhmä oli J<äytetty, mutta tiedusteluhiihto-

joukkueen rippeet, ajomiehel

,,OLIN

TUNTIA SIELLÄ

14

ja edita juuri saatuja

täydennysmiehiä ottaen saatiin kokoon 23 miehen
joukkue, johtajana alikersantti Antti Kukkonen ja minä, korpraali, sain toimia larunasekä ryhmänjohtajana.
Komennuksen piti kestää vain pari pdivdd., kunnes
täydennystä rulee lisää.
Jo linjaan mennessämme saimme l2ihettää kaksi
miestä haavoitluneina takaisin.
Perille päästyämme saimme puolustuslohkoksi korkean harjanteen linjalla Hautausmaa

Harjanteen puolustus oli 'tuottanut

/

Nietjärvi.

jo tähän

asti

4. K:lle suurimmat tappiot, sillä aseistuksena oli
vain kiväärien lisiiksi I pikakivääri, jonka tulialue
oli kylläkin tehokas, koko harjanteen edusta.

s

Ensimmäinen vuorokausi vähensi vahvuudesta
18 miestä, ja toisena päivänä siinä 16.00 tienoissa,
kun olin komppanian päällikön teltalla selostamassa tilannetta, alkoi jälleen tavanmukainen hir-

I

i..'

(

veä tykistökeskitys.

Lähdettyäni mukanani olleen stm. T. Voutilaisen
kanssa tukikohtaan, vastaani tuli suksien päällä
itseään raahaten yksi rniehistäni jalkaterä nilkasta
syrjään kääntyneenä, ja perästä hiihti stm. T. Kuittinen kädentynkä revenneestä hihasta roikkuen. Hän
sanoi minulle: "Sinne jäi Antti kaatuneena ja pikakiväZiri. Lieneekö yhtääo miestä elävänä harjulla,
eivät ainakaan ammu."
Siinä tuli joukkueemme rippeet.
Meitä oli enää kaksi jäljelld. ja tukikohta oli nyt

"

t-.ttLt.

meidän vastuullamme.

Nyt oli jouduttava pikakiväärin luo ja yritettär'ä

a

estää hyökkäys, sillä vain siitä pesäkkeestä voi jotenkin puolus,taa harjannetta.
Paikka oli erittäin tär,keä, koska sitä kautta oli
lyhin matka komento- ja huoltoelimien majoitus-

I

i

paikalle.
Pk-aseman suunnassa kulki syvä
pääsi melkein pesiikkeelle saakka.

Juoksimme ojaa myöten melkein päähän asti,
josta varoen aloimme pensaiden välistä tarkastella
tilannetta eikä siinä ollut hurraamista.Kahdeksan vihollista laittoi meidän pk:n luona kahta kk:ta ampumakuntoon ampuakseen meidän asemiemme taa ja
harianteen suuntaao.

Nyt olisivat hyvät neuvot tarpeen ja apukin,
mutta tähän hätään sitä ei saada.
Vihollisen tykistötuli oli siirretty jo asemiemme
taakse ja hyökkäys alkaisi varmasti pian.

Tehtävämme

oli selvä: Harjanne on pidettävä

hallussa mihin hintaan tahansa.

Siinä ne nyt ovat edessä, ehkä viisi yhtä vastaan
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oja, jota pitkin

fl

j

{

t

s

r

I
,ii

-J

tyJ<it jyristä. Painuimrne mataliksi. Salaman väläh-

dys, ja korvia huumaava räjähdys. Tunsin hirveän
kuuman leimahduksen kasvoillani, ilmaankohoamiseni ja putoamiseni. Kail,ki tuntui pyörivän ympäri

ja sitten tunsin

M ISTÄ PA
ja

LUUTA EI OLE"

edempänä vai,kka

metriä.

kuinka paljon. Matkaa n.

15

Åjatus välähti: "Olisipa nyt konepistooli
tai tuo pk:mme, joka oli heidän jaloissäan."
Siellåihän se on, ja siinä olisi kk:kin, kun vain
olisi ottaja. Onhan tosin "pysty,korva", mutta olisi-

ko toveristani myös aseensa Läyttajaksi.
Ajattelin käsikranaattia, mutta en luottanut siihen. Olisipa vielä Ånttikin elossa. Vapisimme mo-

lemmat. Poskiani poltti ja ajatuksäni takoivat.
"Asemat on pidettävä, meidän on pakko." "Pakko."
Joukkue on mennyt, vain me olemme jäljellä, mutta
ellemme yritä, voi mennä vielä enemmän. Tulla
kaikkien tuho ? Tuntui toivottomalta, mutta on yritettävä, kävi kuinka kär.i.
Enpä tiedä olisivatko tapahtumat saaneet niin nopean ratkaisun, ellei r.ihollinen entanut siihen kiihoketta.

He alkoivai

ra.ahata

Anttia jalastr ja kaivaa

painuvani syvälle, syvälle,

jossa

kaikki pimeni, en kuullut enkä tuntenut mitään.
Taistelu oli kohdallamme päättynyt.
Oli aamunkajo taivaamannalla. Hirveä kylmyys,
varjoja, nykimistä ja kasvojen sivelyä. Minua vedettiin ylös lumesta. Otsaa särki, koko pää tuntui
olevan palasina. Näin, että minulta kysyttiin jotain,
en kuullut. Toverini oli osaksi päälläni pahoin silpoutuneena. Olimme lentäneet yhdessä useita metrej'd, ja pudonneet pehmeään lumeen. Jalkani olivat

jäykät, tunnottomat, ja housut jäätyneessä veressä,
jota oli vuotanut toveristani. Luut tuntuivat olevan
ehjät, sillä pysyin seisaallani toisten tukemana ja
minut vietiin teltalle. Sain lääkkeitä, lämmintä ja
kuivat housut jäisten jalkojeni suojaksi.
Olin ollut 14 tuntia siellä, mistä paluuta ei ole.
Oli sattuma, että näkivät ,kuuraisen lakkini ja rupesivat paremmin tutkimaan minua.
Kuulokin parani vähitellen ja kaksi päivää myöhemmin olin jälleen mukana.
Kersantti Hirvonen 4. K:sta oli suorittanut hyökkäy,ksen tappioitta,

ja

oli

asemat

olivat jälleen hallus-

saatu mm. kaksi kk:ta, neljä
30 kivääriä ja erinäinen määrä reppuja

samme. Saaliina

pk:ta, yli
ym., jotka vihollinen

oli

tuonnut

ja

jättänyt

ase-

mlrmme.
tas-

kuja sekä vetää takkia päältä.

Olisiko Åntti elossa vielä7
Vain kaksi vihollista oli ampumavalmiina. Neljä laittoi vöitä kk:hon, kahden håiäriessä Åntin riisu-

Olimme sittenkin säilyttäneet asemat, vaikka
meni koko joukkue viimeiseen mieheen.

mispuuhissa. Ne eivät ehtisi mihinkään.

7-

Silloin näin punaista. Kuiskasin Voutilaiselle:
"Ota puoleisesi kk ja tuo valpas mies, minä hoidan
loput."
"Nyt on meidän vuoro."
Kiväärit laukesivat nopeasti, uusi side sisään ja

ylös asemiin. He olivat poissa pelistä. Vilkaisin nopeasti Anttia, hän oli varmasti kuollut.
Siirsin nopeasti veltot viholliset syrjään kk:lta,
käänsin sen pk:mme ampumasuuntaan ja enempää

otin sen käyttöni. Painoin liipasinta
ja lyhyt sarja rätisi.
"Se on kunnossa ja minä käytän sitä."
Miehiä kohosi kuin metsää harjanteen edessä ja
"uraa"-huudot täyttivät ilman joukon rynnistäessä

ajattelematta

Kokeneel metsös-

töjöl ovot

luotto-

neet lo yli 40 vuoden ojon

harjannetta ylös.

Vain pieni suunnan muutos ja ase toimi kuin
moottori, kunnes vyö oli tyhjä. Vaihdoin vyön.
Toinen
kolmas
neljäs, yht?ikyytiä, ja sitten
- mutta loppuivat vyötkin.
- hyökkäys,
hiljeni myös
Lieoevät ainakin hetken vihollisjohtajat nautti-

SOK:n ASEOLIYYN

neet ase€n virheettömdstä toiminnasta, kunnes huomasivat scn ampuvan väärään suuntaan.

Se puhdistoo tehokkoosli jo söilyttöö vormosti
oseel tÖysosumokunnosso.

Oliko ehkä sovittu, että kk:n alettua laulunsa
alkaa rynnäkkö harjanteelle. Se ainakin keskeytyi tällä
kertaa.

Toverini oli napsinut lähimpiä kahlaajia, mutta
nyt oli täysin hiljaista.
"Näinkö helposti tämä kävikin", ihmettelimme,
mutta ilomme ei ollut pitkäaikainen. Äkkiä alkoivat

S@»K

- osuusKAuPAT sEKÄ

TAVARATATOT SOK()S, VALTAKULMA
JA WIKTUI{D
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KARHUMÄKEÄ VALTAAMASSA
Hyökkäys Karhumäkeä vastaan oli käynnissä. Tykistön tulta johtava upseeri t?ihysti kaupunkia kiikarillaan. Paikalle saapui majuri Pärmi ja saatuaan
hänkin kiikaroida kaupunkia lausui:
Eihän tuo ole kummakaan budiigi.

-

TILASI KIVIÄ
Korpraali Ville Eronen seisoi tukikohta Sevastopo-

lin

pst-asemassa vartiossa.

säästäväisyysviikko.
tuskierroksella.

Oli

ampumatarvikkeiden

Majuri Koponen oli taas

tarkas-

Herra majuri, sanoi korpraali Eronen, kun nyt

menette
sinne töpinään, niin sanokaa sille muonakuskille, että tuo tänne kuorman nyrkin kokoisia kiviä.
-

No mitä Eronen niillä tekee?
Heitän vihollista, koska ei saa ampua

LIruLI

!

PASTORIKSI.

Majuri Koponen, 1/JR 28:n komentaja, oli

tarkas-

tuksella tukikohta Sevastopolissa kesällä L942. Tulipa
polulla vastaan korpraali V. Hyttinen, joka ei tietysti
tervehtinyt.
Miksi ette tervehdi? tiuskaisi majuri Koponen.
- Luulin pastoriksi, vastasi Hyttinen ja jatkoi mat-

-

kaansa.

LENSI RLIKILLA.
Huomio pojat, naapuri lentää rukilla, sanoi alikersantti
Honkala, kun siipirikko kranaatinheittimen
arnmus il.nassa pörräsi.

Kansikuva
Iltatuokio nuotiolla Itä-Karjalan korvessa Jatkosodan aikana.

N U I,[ E

Ro

9:

n KIRJOITUKSET

Joh. Björklund
VALÅSTA JA SEN PYHYYDEN SÄILYTTÄ.
MISESTÄ

Urho Ylitalo
KAUKOPARTIO

2r8

Onni Karvinen
KOHTALOKÅS LENTO
Kustantajan lopetettua toimintansa, on seuraavien kirjojen
loppuvarasto läänyt allekirjoittaneen omistukseen, ne myydään nyt edulliseen alennettuun hintaan.

A. F. AIRO:

MANNERHEIM. RI STIN RITARIT
Kertomus lyhyine selostuksieeen niiden

ja saavutuksista
millä perusteella kukin on sen korkea191 miehen urotöistä

arvoisen kunniamerkin ansainnut sodan
raskaina vuosina, kunkin kuvalla sarustettuna. Isokokoinen upea teos 120 sivua,

nahkaselkä. Aikaisempi myyntihinta
2.50O:-, nyt hintaan 1.000:-.

M.

JUUTILAINEN:

SELLAINEN OLI RETKEMME

"suomen Joutsenen" matkat maailman merillä. Kaikilla
kahdeksalla matkalla ollut kirian kirjoittaia kertoo niistä
unohtumattomista elämyksistä ja kamppailuista mitä näiliä retkillä saatiin kokea, sekä laivan sodan iälkeisistä kohtaloista. Isokokoinen kolmas korjattu ja täydennetty painos 218 sivua, 120 kuvaa, kangasselkä. Aikaisempi myynti-

hinta 1.200:-, nyt hintaan 500:-.
Tilaukset puh. Helsinki 40 42 60 tai os: H. S. Liukkonen,
HARÅKKA, Hiimeenkyläntie 23. Kirjat lähetetään postiennakolla hyvin pakattuina. Postikuluista veloitamme

100:- tilauksen

suuruudesta riippumatta.

V.

164

Rauhaniemi

ERÅS VIHOLLISYLLÄT)'S SLONIENLAHDELLÅ

Urpo Eronen
,TÄÄKÄRIPÅTAL-IOO\Å

]

TAISTELEE PÅSU.

RISSA

269

Pauli Kaarlampi

TYÖKOIIPPÅNIAN MIEHET TULITAISTELUSSA

"sellainen

oli

retkemme"

Nimi

.
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.... kpl å )00:-

.. ]1i..

.
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. .. . -

Osoite

postitoimipaikka
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lähempi osoite

)11

Pentti O. Kelavirta

TARU JÅ KÅHDEKSANTOISTA TUNTIA ..
P. Gerhard Niemi

KIDNAPPÅUS OLI ONNISTUA .
Martti Miikinen
HETMOSOTURIN^ PORÅJÄRVEN

SL L

\-

NALLA

277

Vilho Taskinen
SUOMALAISET SISSIT PARTISAÅ\IJÅH.
DISSA .

T. H.

Lankinen

HIIHDON MAAILMANMESTARI

KORPI.

SOTURINA
Iivari Hyttinen

VI,IMEISEEN MIEHEEN
Tilaan ja sitoudun lunastamaan postista seuraavat kirjat:
"Mannerheim-ristin ritarit" .... kpl ä t.ooO:-

257

Aikokouslehdessö "Konsq toisteli -michct kcr-

tovot" iulkoistujen kirioitusten, korttoien io

piirrostcn osittoinenkln loinoqminen io iulkolrcmincn on kielletty IImqn toimituksen lupoo.
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Satcisella säällä taryiraan kunnollincn sadcpuku,
it>ka pitaä kostcudcn taatusti Ioit.ill:i. NOKIAn
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YILLE-sadcpuku surijaa tchokkaasti'metsissä, pclloilla, kalalesillä-rankkasatccllakin. Sc on kcvyt,
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