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Jatkosodan aikana oli 14. divisioona levittäyty-
neend. laajaan erämaarintamaan Rukajärven kylän
itäpuolelle Kotskomaan Muurmannin radan varre[-
le johtavan maantien molemmin puolin.

Etelässä divisioonan alue ulottui Ontajärven ja
Kuusiniemen ohi lähelle Seesjärveä. Pohjoisessa
taas olivat lähimpinä naapureina Uhtuan suunnalla
operoivat joukot. Täten olivat sormin luettavissa ne
kilometrit, joiden kohdalle riitti varsinaisia varus-
tettuja asemia. Sivustojen ollessa melkein auki ja
vain etäällä toisistaan olevien kenttävartioiden var-
mistusten varassa ei ollut siis ihme, että niiden vä-
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Kenttdpcpin roskoito tehräviö, Kirie kooluncen omci:ille

lit olivat aina isompien tai pienempien vihollispar-
tioiden parhaita läpikulkupaikkoja. Sodankäynnin
kolme viimeistä vuotta muodostuivatkin pääasiassa
molemmin puolin toistensa selustaan suoritetuksi
sissi- ja partiotoiminnaksi. Jotkut sanoivatkin tämän
divisioonan lohkon turvallisimman alueen olevau
rintamalinjojen läheisyydessä.

Ontrosenvaara oli Tsirkka-Kemijoen varressa ole-
van maantiesillan pielessä, Rukajärveltä noin 20 km
länteen oleva kyläpahainen. Sen laitamille oli juhan-
nuksen alla l)42 majc:ittunut is.komppania, joka
huolehti kenttävartioiden huollosta kauimpana poh-
joisessa. Komppanian henkilöauton kuljettaja oli
tavanmukaisella vuorolomalla, kun sain divisior.r-
nan esikunnasta komennuksen loman ajaksi
hänen sijaisekseen. Silloinkin kehittyi alueellamme
jännittävä tilanne, joka ei koskaan häivy mielestäni.

Uudessa "porukassani" ilmoittauduin päällikölle,
tutustuin ajokkiini ja ryhdyin sitä huoltamaan. Työ-
ni keskeytti kuitenkin pian komppanian päällikön
puhuttelu. Sain määräyksen valmistautua seuraa-
vana päivänä lähtemään Kiimasjärven suunnalla
oleviin kenttävartioihin viedäkseni niihin lomalta
palaavia miehiä, muonaa, ammuksia ja postia.

Määräaikana seuraavana aamuna aloitimme tuon
80 km pituisen taipaleen. Tie oli äärimmäisen heik-
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koa, tyypillistä itäkarjalaista kärrytietä. Kun tar-
kasti kierteli isoimmat kivet, auto ei sentään .iäänyt
"mahastaan" kiinni. Aluksi maasto laskeutui alas-
päin ja tultiin suon laitaan, johon pioneerit olivat
kyhänneet kapulasillan. Siinä vanha "letukka" hyp-
peli ja tärisi moottorin kirkuessa. Tien kahden puo-
len levittäytyivät milloin vetelät suot ja synkät, kos-
kemattomat metsät, milloin kulon polttamat aavat
ja yksitoikkoiset kangasalueet. Vihollisen partioi-
den läheisyydestä ei ollut kenelläkään tietoa, toi-
voimme vain, ettemme yllättäen niihin törmäisi.

Saavutimme ensimmäisen tavoitteen, tien oikealla
puolella olevan Tsolman kylän, jonne jätimme osan
kuormasta. Siellä ilmestyivät eteemme ensimmäiset
myrskyn merkit. Tämä kenttävartio oli hälytysti-
lassa, sillä huomattavan suuri vihollispartio oli to-
dettu liikkeellä jossain lähimaastossa. Tarkemmat
tiedot puuttuivat, mutta jännittynein ilmein miehet
liikkuivat aseineen vartiopaikoillarn.

Matkamme jatkui edelleen. Alkumatkan hilpeys
ja huolettomuus olivat tipotiessään. Auton sivuikku-
nat avattiin, ja niistä työnnettiin ulos etuviistoon
kolme konepistoolin piippua. Kolme silmäparia
tarkkaili jokaista edessä olevaa tien mutkaa. Åjaes-
sani väistin jokaista vähänkin epäilyttävää tien koh-
taa, johon voisi miina olla kätkettynä. Joku meistä



laati suunnitelman, jonka mukaan ylläkön sattuessa
kuljettaja hyppäisi ulos ensimmäisenä, sitten takana
olevat ja viimeksi vierelläni istuva alikersantti. Ke-
tään ei saanut haavoittuneena j'dttää vihollisen kä-
siin. - Niin, jokainen meistä aavisti, että koske-
tuksen sattuessa me olemme kaikki muutaman se-
kunnin kuluttua seulana, koska vihollisilla on taval-
lisesti puolenkymmentä pikakivääriä narmioituina
asemissa, josta ne ampuvat ristiin samaa maalia.
Åutomme peltikyljet eivät estäneet luotien kulkua,
lasit vielä vähemmän. Tämä tiedettiin, mutta siitä
ei puhuttu, koska se olisi ollut hyödytöntä.

Eräästä tien mutkasta purkautui esiin sotilasosas-
to polkupyörillä jonossa ajaen. Tunnelma herpau-
tui, koska"tämä oli oma, tietä varmistamassa oleva
pyöräpartio. Pysähdyimme juttelemaan ja saimme
selostuksen tilanteesta, joka pani meidät hetkeksi
haukkomaan ilmaa. Etuviistossa oikealla oli todettu
olevan liikkeellä useita satoja miehiä käsittävä vi-
hollispartio, jonka kulkusuunta oli ollut kohden
edessämme olevaa tietä. Taistelukosketusta ei siihen
voinut ottaa ennen lisäjoukkojen saapumista, ja tä-
mä veisi oman aikansa. Tässä vaiheessa ei voitu teh-
dä muuta kuin seurata vihollisen liikkeitä.

- Ajakaa varovasti! olivat sanat, joilla partion
johtaja meitä evästi.

Jatkoimme jälleen matkaa. Mitäpä muuta voim-
me, meille oli annettu tehtävä, jonT<a suoritus oli
vielä kesken. Näissä oloissa oli jokaisen, ylimmästä
alimpaan, tehtävänä totella ja toimia sillä paikalla,
johon hänet oli määrätty.

Tie nousi erään vaaran rinnettä ylöspäin. Moot-
torin ulvoessa "ykkösellä", sen äänen kuuluessa
puolen kilometrin päähän, kävivät kylmät väreet se-

lässämme. Toverieni silmät paloivat kuumeisina
tarkkaillessaan ympäröivää maastoa.

Pysähdyimme hetkeksi vaaran laelle kuulosta-
maan. Siinä oli ojaan suistuneena puolittain palanui,
seulaksi ammuttu auton hylky, vielä verisine ohjaa-
moineen. Kaikkialla vallitsi täydellinen hiljaisuus.
Oli kuin tyyntä myrskyn edellä. Ympärillämme al-
haalla levittäytyivät eteemme Itä-Karjalan mahtavat
suot ja erämaat. Kaukana horisontissa yhtyi aute-
reinen maa taivaan sineen. Yaaran laella pystyyn
kuivaneet, satavuotiset kelot humisivat tuulessa
ikuista säveltään. Ajaessamme edelleen sanoin tove-
reilleni, että vain Jumalan käsi voi varjella meitä
tällä matkalla, johon lausuntoon jokainen vilpittö-
mästi yhtyi.

Iltatunneilla saavutimme matkamme pään, Kii-
masjärven kylän, joka sijaitsee kolmelta puolelta
järven ympäröimän niemen kärjessä. Vain yksi ra-
kennus oli kylässä pystyssä, muista olivat tähteenä
vain tuhkaläjä ja pystyssä törröttävät muurit. Tähän
taloon oli majoittunut meikäläinen kenttävartio.
Kävimme taloksi. Silloin näin ensimmäisen ja myös
viimeisen kerran tuon joukkueen miehet. Ei ollut
mitään estoja eikä komplekseja, olimme tuttuia he-
ti. Näissä oloissa oli avoin, vilpitön yhteenkuulu-
vaisuuden tunne kaikille itsestään selvä asia.

IItayön tunnit kuluivat useimpien kirjoittaessa
kirjeitä mukaani kenttäpostiin. Minä taas yritin lat-
tialla maaten päästä unenpäästä kiinni, mutta luti-
kat eivät antaneet hetkenkään rauhaa, niitä aivan

vilisi kaikkialla. Eräs miehistä suolasi valituin sa-

noin "Viiksi-Aatua", joka oli järjestänyt tämän sota-
ruljanssin ympäri Eurooppaa. Lopuksi hän totesi,
että siellä kotonakin olisi mies tarpeen, koska kaik-
ki peltotyöt olivat vain sairaan muijan varassa.

Lähdin ulos luontoon. Juteltuani hetken vartio-
miehen kanssa suuntasin askeleerri lepikkoa kasva-
vaan järven fintaan. Koko illan olin ollut kummal-
lisen aavistuksen vallassa, jota en ollut koskaan en-
nen, kovimpienkaan taistelujen aikana kokenut. Jo-
ku oli sanonut, että kuoleman läheisyyden usein
tuntee, ,ia tässä oli jotain sellaista. Ympärillä oli
täysin hiljaista, vain rannan kaislat kahisivat vihuri-
tuulen huojuttaessa niitä, ja laine löi rantakiviin
hiljaa liplattaen. Tämä Kiimasjärven kylä oli kuu-
luisa rr-ryös heimosotien ajalta, vuosilta 192l-1922,
jolloin eräs suomalainen oli täällä jossakin elävänä
poltettu nuotiolla.

Tunsin voimakkaan halun käydä rukouksiin sen
Vapahtajani eteen, jonka jo nuoruudessani olin
omakohtaisesti löytänyt. Niin polvistuin siihen ran-
nan kivikkoon, ja vuodatin sydämestäni tovereitteni,
omaisteni ja koko kansamme hädän sen Jumalan
eteen, jolla on kaikki valta Taivaassa ja maan päällä.
Tiedän, että noina aikoina, kuten edelleenkin, oli
kansastamme suuri osa niitä, joille oli tuttua polvi-
tie. Tässä viivyin kauan, kunnes ylleni laskeutui
sanoin kuvaamaton sisäinen rauha ja hyvän olon
tunne. Miten suuri henkisen voiman lähde ja mielen
rauha kätkeytyykään rukouselämään, sen tietävät
vain ne, jotka ovat sen kokeneet.

Aamuyöstä palasin tovereitteni luo, ja aamupäi-
vällä lähdin ajelemaan takaisin Ontrosenvaaraan.

Sitten alkoi tapahtumain kulku vyöryä nopeasti.
Puhelinyhteys Kiimasjärven kenttävartioon katkesi.
Vihollisen partio oli tullut takanani tielle, miinoit-
tanut sen ja jdänyt väijyksiin. Ensimmäiseksi uhrik-
si joutui viestimiesten vikapartioauto. Seuraavana
yönä oli Kiimasjärven vuoro. Miten kaikki oikein
tapahtui, siitä tuskin kukaan sai selvää. Kun kylä
vallattiin takaisin, sen viimeinenkin rakennus oli
tuhkaläjänä, jossa oli palaneita ruumiin iätteitä.
Muutama kaatunut oli lähistöllä. Koko kenttävar-
tio oli tuhottu. Korpisota ja sen kirjoittamattomat
lait ovat julmat ia anktat.
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YUOOEN 1941 kesällä oli pataljoonarnme, IlJll
60, jonka komentajana oli kapteeni S. Ropponen,
edennyt tietä Tulemajärveltä Itä-Karjalan pääkau-
pungin, Petroskoin suuntaan ja hyökkäyksen pai-
nopisteen siirtyessä muille rintamanosille ollut usei-
ta viikkoja heinä-elokuussa mainitun tien tunturnas-
sa jonkinlaisen kiilan kärjessä puolustuksessa.

Komppaniani, Tampereen Pispalasta, Lielahdesta
ja Ylöjärveltä kotoisin olevista nuoren-lmistir reser-
viläisistä järjestetty kiväärikomppania oli vuo-
rollaan vastannut Tsokkilan kylän tienoilla olevasta
Kutsjärvi-Kotarijärvi tiekannaksesta. Vihollinen oli
yrittänyt useita kertoja heittää meidät pois tuolta
vajaan 500 metrin levyiseltä kannakselta hyök-
käysvaunujen ja tykistön tukemana. Olimme kui-
tenkin kasvaneet kiinteäksi kokonaisuudeksi, tu-
tustuneet muiden aselajien miehiin ja johtajiin ja

oppineet antamaan heillekin ansaitsemansa arvon.
Vähääkään tarvitsematta Iuopua meidän "mosurien"
kunniasta voinkin sanoa, että tehtävänsä suorittivat
loistavasti pst.tykkimiehemme, pioneerimme, krh.-
ja tyk.tulenjohtueemme ja monet muut.

Olimme yrittäneet hyökkäystä mekin, mutta saa-
neet ainakin komppaniamme osalta rintamahyökkä-
yksessä selkäämme varmasti yhtä lujasti kuin vihol-
linen vastaavissa yrityksissään. Menetimme monta
hyvää miestä kaatuneina ja haavoittuneina. Erikoi-
sen raskaasti koski meihin rykmentin krh.komppa-
nian päällikön, Iuutnantti Rauni Sorvanteen kaatu-
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minen. Hän oli silloin henkilökohtaisesti johtamas-
sa raskaan heittimensä tulta emmekä onnistuneet
saamaen edes hänen ruumistaan pois. "Hölmöntöl-
mäykseksi" sitä hyökkäystämme sitten nimitettiin-
kin, kuka sitten nimityksen lie keksinytkin, ehkäpä
se tuli samoista lähteistä kuin komppanian lempi-
nimi "Jokkerikomppania".

Elokuun puolivälissä pääsimme lepoon, toisin sa-

noen reserviksi, ja saimme tilaisuuden valmistar,rtua
tuleviin tehtäviimme. Kuulinkin jonkun "Pispalan
jätkän" sanovan: "Nyt on herroilla isot pokat ky-
seessä, kun jokkerit ensin syätetään ja juatetaan, en-
nenkun lyärään pöytään". Ja niinhän ne sitten "lyä-
tiinkin".

1.9. olimmekin noin viitisen kilometriä pohjoi-
sempana, rintamanosan sivustassa, Efimovan-Simo-
novan kylien seutuvilla valmistautumassa sieltä kä-
sin lyömään tarpeellisen aukon edellä mainitun pää-
tien suunnassa oleviin vihollisasemiin. Olin jo aikai-
semmin joukkueenjohtaiien kanssa laajasti tutustu-
nut tulevaan taistelumaastoon. Tavoitteena oli ns.
"Korsukukkulan" (piste t61 .4) valttaminen. Tämä



Korsukukkula sijaitsi tiekolmiossa, jonka sivuina
olivat Efimovasta Kutsjärvelle etelään ja Kotsuraan,
Nuojärvelle itään johtavat tiet sekä Kotsuvasta
Kuts.iärvelle lounaaseen vievä tie. Koko kolmion
maasto oli vihollisen hallussa, ja mainittu Korsu-
kukkula hallitsi sitä ainakin läntiseen suuntaan.

Komppania oli levon aikana täydennystä saatu-
aan täysivahvuinen. Joukkueenjohtajista oli lomalla
luutnantti Matti Pitkänen, jonka kanssa olin leikki-
nyt sotaa jo pikkupoikana. Luutnantti Pitkänen kaa-
tui vuonna 1944 Kannaksella oman komppaniansa
kärjessä ja jäi sille tielle. Tilalla oli nyt ylöjärve-
läinen vänrikki Tauno Pälä "lainattuna" 3.K:sta.
Toiset kaikki, II joukkueen vänrikki Eero Vaissi, III
joukkueen vänrikki Åulis Iisalo ja IV joukkueen
vänrikki Eero Rinne, alisotilasohjaajani Ylöjärven
sk.alueesta, olivat paikalla ja valmiit "lyämään joke-
rin pöytään". Paikalla olivat myös kk:n miehet vän-
rikki Arajärven johdolla. He olivat jo hoidelleet
kanssamme "pokan" tarjouksia alusta lähtien, ja
niin olikin meillä "täyskäsi".

Tehtävänämme oli pohjoisesta saarrostaen yhdes-
sä kapteeni Heikki Pietikäisen johtaman 3.K:n
kanssa vallata mainitun Korsukukkulan maasto. Jo
aamuvarhain liikkeelle lähdettyämme saavutimme,
kin tiekolmion pohjoisreunan määrättynä aikana.
Tykistö ampui "tukensa" Korsukukkulaan, ja sir-
ten me pojat hyökkäsimme. Tien ylitettyämme alkoi
todellinen räiske. Vihollisen kk:t ja pk:t syöksivät
räjähtäviä luotejaan kuin aikoinaan "hölmöntöl-
mäyksessä", mutta eteneminen jatkui, joskin hi-
taampana. Välillä suojauduttiin, taas edettiin. 3.K:n
suunnalta kuului samanlainen meteli. Yhtäkkiä kuu-
Iui IV joukkueen suunnalta pari miinan räjähdystä,
joukkue oli joutunut miinoitukseen. Samassa tör-
mäsi luokseni IV joukkueen läheiti huutaen: "Rin-
ne kaatui". Ei kestänytkään kauan, kun häntä jo
tuotiin paareilla, ei kuitenkaan kaatuneena, vaan
haavoittuneena. Räjähtävä luoti oli mennyt poh-
keen läpi tehden kyllä pahaa, mutta ei silti kuolet-
tavan näköistä jälkeä. Kalpea nuorukainen, jota me
häntä itseään vanhemmat miehet olimme oppineet
melkein jumaloimaan, oli lohduttoman masentu-
neen näköinen. Lohduttaessani häntä kuvailemalle
edessä olevaa lyhyttä sairaalamatkaa ja sitten tule-
vaa toipumislomalepoa hän vain poissa olevan nä-
köisenä pyysi minua kirjoittamaan äidilleen ja huo-
Iehtimaan hyvin IV joukkueesta. Paarien kadottua
näkyvistä tunsin itsekin masennuksen valtaavan
mieleni, mutta sitten käynnissä oleva taistelu tem-
paisi minut mukaansa. Se tuntui kehittyvän yhä
enemmän ja enemmän huonoon suuntaan. Olin jo
aikaisemmin selostanut tilanteen huonoa kehitystä
puhelimitse komentajalle, ja kun 3.K:n päälliköltä-
kin oli tullut samanlaisia tietoja, saimmekin käskyn
irroittautua vihollisesta ja palata lähtöasemiimme.
Näin olikin jo tullut ilta, pääsimme lepoon Korsu-
kukkulan länsipuolelle asemissa olevan luutnantti
P. Ailion johtaman 1.K:n telttoihin.

Yön tunnit kuluivat hitaasti. Linjassa oli rauhal-
lista, tuntui kuin vihollinen olisi vain odotellut voi-
miansa keräten seuraavia toimenpiteitämme - vai
luuliko se meidän saaneen tarpeeksemms. - f n 52n-
nut nukuttua ajatuksissani kiersivät sekaisin kulu-
neen päivän tapahtumat, vänrikki Rinteen haavoit-

tuminen ja searaavata päivänä edessä oleva uusi yri-
tys. Tiesin, että energinen komentajamme suunnit-
teli parhaillaan uutta yritystä Korsukukkulan val-
taamiseksi, ja tunsin, että siihen varmasti käytettäi-
siin komppaniaani. En ollutkaan vähääkään yllät-
tynyt, kun puolenyön jälkeen lähetti saapui nouta-
maan minua komentoteltalle.

Aikaisemman tiedustelun tulokset olivat osoitta-
neet, että tiekolmion lounaanpuolinen, vaikeakul-
kuinen suomaasto oli vain harvaan miehitetty. Sen
kautta oli mahdollisuuksia päästä tiekolmion etelä-
kärkeen yllättäen aamuhämärissä. Ja niin pantiin
taas koneisto käyntiin 

- käsky joukkueenjohtajille

- heidän käskynsä edelleen - kaikki vanhaa tut-
tua rataansa.

Roskoiden toisteluien iälkiö pisteen I I8,9 seuduillo

Aamuyö oli sumuinen, etenimme jonossa suota
pitkin. OIi aivan hiljaista - 

joskus vain kalahti jo-
ku ase tai kenttäkeittoastia. Puhelinmiehet vetivät
johtimiaan 

- ei merkkiäkään vihollisesta. Olimme
siinä suolla kahlatessamme enemmän kuin tarjotti-
mella ensimmäiselle vihollisen kk:lle, joka saisi mei-
dät tähtäimeensä. Tilanne tuntui kuitenkin ihmeel-
Iiseltä, sillä mitä pitemmälle me pääsimme, sitä
enemmän minussa vahvistui tunne, että nyt me on-
nistumme. Koko tuo matka tavoitteenamme ole-
vaan tiekolmion eteläkärkeen ei tosin ollut kuin va-
jaat pari kilometriä, mutta sekin vaati aikansa suo-
ta kahlatessa. Ei siinä monta sanaa vaihdettu, odo-
tettiin vain joka hetki kärkipartion törmäävän vihol-
liseen. Mutta hiljaisuus jatkui jatkumistaan ja jatkui
vielä senkin jälkeen, kun kärkipartio ilmoitti saa-
vuttaneensa tavoitteen. Siinä välähti mieleeni, että
kyllä ne pojat osaavat suunnistaa - 

ja kohta olin
siellä itsekin komentoryhmineni, ja perässä suoltui
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JR 60:n hyökköys Nuosiärven olueello

koko jokkeriporukka. Hiljaisuus jatkui edelleen
joukkueitten suuntautuessa kukin omalle taholleen
asemiin 

- vielä tuli luutnantti Eero Sarson johta-
ma pataljoonan jääkärijoukkue, joka varmisti saa-

vutuksemme etelään päin. Eikä vihollisesta ollut
muuta jäljellä kuin pari puhelinjohdinta Korsukuk-
kulalta etelään.

Olimme varmasti onnistuneet tehtävämme tässä
osassa 

- tiekolmiosta ei tulisi vihollinen pois, eikä
etelästä sille apua päästettäisi. Ilmoitinkin komen-
tajalle, jolle oli suora puhelinyhteys, että nyt sopisi
antaa tykistön puhua. Koko tähänastisessa toimin-
nassa oli Jokkerikomppania ollut pääosan esittäiä,
jota kukaan ei nähnyt, mutta jota koko rintaman-
osan joukot ja komentoportaat seurasivat jännitty-
neinä. Nyt tuli näytelmään mukaan toinen esiiotyjä,
joka sekä kuultiin että nähtiin. Tykistö antoi sel-
laisen ryöpyn Korsukukkulaan, että oli ihme, jollei
se tehonnut, ja välittömästi sen jälkeen kävi komp-
pania rynnäkköön. Yllätys oli niin täydellinen, että
saimme haltuumme koko kukkulamaaston ilman
omia tappioita - mikä helpotus tämä olikaan
komppanialle, joka aikaisemmin oli siinä suhteessa
saanut kokea kovia aikoja.

Tapahtumat alkoivat vyöryä huimaavan nopeasti.
3.K saapui pikamarssissa vasta avautunutta tietä ja
jatkoi maastoitse kohti päätietä, jonka se samana
päivänä saavuttikin, katkaisi sen ja varmis-
ti tapahtuneen läpimurron lopullisesti. Päätien
suunnassa II P pääsi Kutsjärvi-Kotarijärvi-kan-
naksella eteenpäin, ja Jokkerikomppania Korsu-
kukkuloineen oli muutaman tunnin kuluttua rin-
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taman selustassa TK-miesten ikuistaessa tapahtu-
neen jälkiä.

Olin jo moneen kertaan ehtinyt mielesssäni tois-
taa ajatuksiani tappiottomasta taistelustamme, kun
komentajamme saapui luokseni. Jo kaukaa näin,
ettei hän tuonut hyviä uutisia - vänrikki Rinne
oli yöllä kuollut Jsp:llä.

Sitten alkoi sataa, ja sadetta jatkui vielä seurxa-
vankin päivän. Me jatkoimme vain marssia päätietä
kohti päästäksemme siellä Nuosjärvelle päin etene-
vän II P:n reserviksi "lepäämään". III P, joka oli
toiminut tiekolmion koillispuolella Kotsuran seu-

dulla, valtaili siellä omia kukkuloitaan.
Taakse jääneestä Korsukukkulasta jäi sentään

mainitsematta yksi riemun aihe. Tien avauduttua
omille linjoille tulla kolisteli sieltä ensimmäisenä

Jokkerikomppaniao kenttäkeittiö, joka rämäpäisen
ajomiehensä ajamana oli jotenkin vahingossa pääs-
syt livahtamaan matkaan. Kun komentaja puheli-
messa tiedusteli mahdollisuuksia lähettää pst.tykki
ja sen perässä joukkoja, saatoinkin antaa vastauk-
sen, että kyllä sopii, onhan meidän soppatykkimme
jo avannut tien.

Sateen yhä jatkuessa ja ll P:n saavutettua Nuos-
järven eteläpään saimme takamaastossa teltat pys-
tyyn ja pääsimme kuivattelemaan likomärkiä varus-
teitamme. Kun sitten eteneminen linjassa tyrehtyi,
sää selkeni ja olimme jo päivän levänneet, alkoi
taas tuntua siltä, että pian olemme mekin taas mu-
kana.

5.9. aamulla saimmekin tehtäväksemme seurata
1.K:aa, joka eteni maastoitse Nuosjärvestä etelään



Roskoiden toistelujen iölkiö pisteen I 18,9 seuduillo

johtavaa tietä kohti. 1.K saavuttikin tuon tien mai-
nittavampaa vastarintaa kohtaamatta ja jatkoi ete-
lään kohti Varrasjän'eä, noin 4 kn-r Nuosjän,estä.
Tän.rän tien varressa, sen itäpuolella oleva harjanne

Voikeokulku,sto elenem:smocs:ca ^!,c<(c..ksen cikcno

oli vahvasti varustettu, mutta vain heikosti miehi-
tetty. Nähtävästi vihollinen keskitti päävoimansa,
vahvistuksia odotellessaan, päätien suuntaan, pi-
tääkseen Nuosjärven edulliset asemansa. Meitä seu-
rannut 3.K saikin tehtäväkseen varmistaa pohjoi-
seen, Nuosjän,en suuntaan.

Koko pataljoonamme oli nyt täten sopivasti hi-
vuttautunut vihollisen sivustaan ja Jokkerikomppa-
nia jäänyt vaille tehtävää. Tien varressa kulki kirkas-
johtolinja, yhdistimme puhelimen siihen, ja kyllä
sieltä "polinaa" kuuluikin. Valitettavasti vain emme
ymmärtäneet sitä, ja siitä harmistuneena puutuin
keskusteluun sanomalla terveisiä Pispalasta. Kyllä
tuli linjalle hetkeksi hiljaista, mutta sitten alkoi ta-
rina entistä kiivaampana. Katkaisimme linjan kui-
tenkin r,älittömästi ilmoittaen kohteliaasti: "Katkai-
sen !". Tästä "puhelinkeskustelustani" sain myöhem-
min komentajaltamme ansaitsemani nuhteet, mutta
eipä hänkään malttanut olla kertomatta vähän yl-
peillen rykmentin esikunnassa, että hänen komp-
panianpäällikkönsä on jo ollut puhelinyhteydessä
Petroskoihin ja ilmoittanut saapuvansa sinne vie-
railulle.

Taistelu Nuosjärvestä jatkui, päätien suunnassa
ei päästy vieläkään eteenpäin. Nuos järvestä kol-
misen kilometriä itään haarautui päätiestä kaak-
koissuuntaan toinen tie Pyhäjärveä kohti. Kartalla
oli tienhaara merkitty pisteeksi 118.9. Meidän sil-
loisesta varmistusasemastamme oli sinne matkaa
kolmisen kilometriä vaikeakulkuista suomaas-
toa. Eipä ihme, että seuraava käsky olikin edetä tuo-
hon tienhaaramaastoon. Tähän tehtävään valmis-



tauduttiinkin sitten perusteellisesti arvellen, että
siellä olisivat kovat paikat. Varmistui käsitys, että
vihollinen aikoi pitää Nuosjän,en. Toiminta kiihtyr
joka puolella.

Kuten mainitsin, edessä oleva maasto oli vaikea-
kulkuista suota. Tarkkaan olikin harkittava, mitä
tuon matkan taakse kannattaisi raahata, mikä olisi
välttämätöntä. Tiesimme, että pataljoonamme lisäk-
si oli tulossa apuvoimia, mutta tuloajasta emme ol-
leet varmoja, vaan ne saattaisivat viipyä kauankin.
Oli hyvin mahdollista, että päästyämme tuohon
tienhaaraan, saisimme siellä olla yksin pitkänkin
ajan, ja se kysyi ampumatarvikkeita. Konekivääreis-
tä kaksi jätettiin pois, ja niiden miehistö lastattiin
patruunoilla. Samoin sälytettiin joka miehen kan-
nettavaksi täysi kantamus käsikranaatteja, miinoja
jn.'

Niin sitten aamuhämärissä 6.9. lähdimme taas
liikkeelle. 2. komppania oli entisellään, lisäksi tie-
tysti vänrikki Arajärven kk:t, muuta väkeä vänrikki
Kekäläisen pst.joukkue aseistuksenaan 20 mm pst.-
kivääri ja runsaasti miinoja, viestimiehet, tulenjoh-
tajat jne. Jonossa painuttiin taipaleelle. Suo oli to-
siaan vaikeakulkuinen, kyllä siinä toisenkin kerran
manattiin, ennenkuin tuo kolmen kilometrin taival
oli katkaistu. Eteneminen sujui viholliselta salassa,
ja aikanaan kärki saavutti tavoitteena olevan tien-
haarun maastoon johtavan polun parinsadan metrin
etäisyydellä itse päätiestä ja pisteestä 118.9.

Päätiellä oli kova liikenne. Seurasimme sitä jouk-
kueenjohtajien kanssa sillä aikaa, kun komppanir
valui suolta polun varteen. Tiellä liikkui autoje j.r
ajoneuvoja molempiin suuntiin. Joku jalkar'äkipo-
rukkakin lepäili siellä r'almistautuen kri jatkamran
Nuosjärven suuntaan linjan täydennykseksi. Nyt
oli pian toimittava, sillä millä hetkellä hyr,änsä saat-
taisimme tulla ilmi ja silloin olisi yllätys myöhäistä.

Ei kestänyt kauan, ennenkuin joukkueet olivat
koossa ja kk:t sekä muut aseet piao perillä. Heti sen
jälkeen joukkueet ryntäsivät kukin käskettyyn suun-
taansa tielle konepistoolien rätistellessä ja lannis-
taessa kaiken vastarinnan sekä aiheuttaessa hirveän
pakokauhun vihollisen keskuudessa. Joukkueet saa-
vuttivat määrätyt asemansa, miehittivät ne, kk:t
painuivat perässä, ja pst.miehet kiirehtivät miinoit-

Vollottuio vihollisosemio toistelun iölkeen

tamaan tien kumpaankin suuntaan. Kaikki kävi
taas kuin harjoituksissa. Tuolla tuli jo vänrikki Iisa-
lo lähetteineen ja kuljetti kahta ratsua. Hän sanoi
tuovansa vastapuolen herrojen hevoset "jokkeri-
päällikön" käyttöön. Vaan eipä ollut leikinlaskuun
kohta aikaa. Tienhaara oli siis hallussamme, mutta
varma olin ollut jo alunperin, että kova kamppailu
sen omistamisesta tultaisiin käymään, olihan se ai-
noa huoltoyhteys vihollisen Nuosjärven linjaan.

Puhelinyhteyden valmistuttua ilmoitin ensi työk-
seni kapteeni Ropposelle tähänastiset saavutuksem-
me, ja keskustelumme vielä kestäessä tuo odottama-
ni koetus jo alkoikin. Tieltä kummaltakin suunnalta
kuului tuttu "uraa" ja räjähtävien luotien räiske,
johon yhtyi omien aseittemme pauke. Komentajan
vielä varoittaessa minua ehdottomasti pitämään
tienhaaran maaston hallussamme tulin kiireessä sa-
noneeksi myöhemmin usein naurua herättäneet sa-
nat: "Nyt on meillä pyöreä rintama eikä mitään
pakoonpääsymahdollisuuksia".

Ensimmäinen vastaisku torjuttiin, mutta tulossir
oli pahempaa. Nuosjärven suunnalta kuului lähes-
tyvien panssareiden dd.nid., ja meillä ei ollut niitä
vastaan miinojen lisäksi muuta kuin melko tehoton
20 mm:n pst.kir'ääri. Sitä olimme käyttäneet sirprle-
ammustensa tehon vuoksi konetuliaseitten tuhoa-
miseen. Saattoi vain toivoe, että miinoitus auttaisi.
Jo tulikin näkyviin 30 tonnin panssarivaunu, jl sen
perässä panssaritraktorin vetämä pst.tykki. Panssari-
r';runu tulitti tykillään ja konekivääreillään vimmr-
tusti. ja perässä tuli jalkaväki "uraata" huutaen.
Tähän toimiotaan yhtyi myös toisella suunnalla ole-
van vihollisen jalkaväki. Nyt oli "pyöreä rintama"
vaarassa. Vaunu lähestyi, sen tuloa ei voinut mikään
estää, ensimmäisten miinojen yli se jo tuli, tuli toi-
senkin miinarivin yli - mutta koln.ranncstr rivistä
Iöytyi telaketjun alle sopiva miina - 

ja se oli vii-
meinen rivi. Kovasti vaunu rämähti, se peittyi sa-

vuun ja pysähtyi. Samassa ajoi perässä tullut pans-
saritraktorikin miinaan, jalkaväen "uraa" tyrehtyi
ja savun haihduttua havaittiin, että traktori oli ko-
konaan tuhoutunut. Panssarivaunusta oli toinen te-
laketju poikki, se oli liikuntakyvytön - 

jalkaväki
vetäytyi pois. Mutta panssarivaunu eli, Iiikuntaky-
vyttömänä siitä tuli paikallaan oleva linnoitus. Sen
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tykki ja kk:t antoivat tulta. Onneksi tykki näytti
jotenkin vaurioituneen, koska pystyi ampumaan
vein tien toiselle puolelle yhteen suuntaan. Mutta
tulossa oli toinenkin samanlainen 30-tonninen ia
taas "uraa". Kumma kyllä, sekin ajoi suoraan mii-
noitukseen ja jäi liikuntakyvyttömäksi, mutta mie-
histö jätti vaununsa d.ikaisemmin jääneen suojassa ja
yritti vetäytyä pois. Se ei kuitenkaan ollut viisaasti
tehty, heidät "tuli korjasi pois". Siltä suunnalta ei
sitten ollut aioakaan panssarivaunuilla tulemista,
sillä tietä pitkin ei olisi enää mahtunut entisiä ohit-
tamaan. Oli siinä "tauhkaa", kaksi 3O-tonnista ja
pst.traktori tykkeineen. "Elävä \,aunu" jatkoi aika-
ajoin tulitustaan meidäo voimatta sille mitään. Lä-
hitorjuntamiesten yrittäessä sitä lähestyä, ryöpsähti
aina räjähtävien sarja vastaan. Vihollisen jalkaväki
teki silloin tällöin heikohkoja yrityksiä, mutta "pyö-
reä rintama" oli edelleenkin murtumaton.

Panssarivaunujen hyökätessä oli vänrikki Kekä-
läinen haavoittunut sirpaleesta vaikeasti päähän ja
useat muutkin olivat saaneet vammoja, nämä tosin
vain lievästi haavoittuen. Tulotiemme suolla oli se-
kin ajoittain vihollisten hallussa, mutta he eivät
kuitenkaan huomanneet tai ehtineet tuhota puhe-
Iinlinjaamme.

Nyt olivat paarinkantajat tarpeen, ja lähetinkin
haavoittuneet suota pitkin taakse varmistuksen saat-
tamina. Kantajina olivat pääasiassa alkuvaiheessa
saadut vangit, jotka näyttivät olevan mielissään
päästessään pois moisesta rähinästä. Haavoittuneet
olivat päässeet onnellisesti perille, ja myöhemmin
palasivat saattajat takaisin samaa tietä mukanaan

Jokkerikomppanian keittiömiehet keittolaatikkoi-
neen. Sittemmin sain kuulla, että vänrikki Kekäläi-
nen oli menehtynyt haavoihinsa. Hyr,än miehen vei
sekin tienkatkaisu.

Tilanne tienhaarassrmme vakiintui - r'ihollinen
ei saanut meitä pois, ja meillä taas ei ollut r oime.r
Ievittäytyä laajemmalle alalle. Panssarivaunu rnuistr
aina välillä meitä tykinlaukauksella ja kk-sar;alla.
Sen tuhoamista yritettiin monelta suunnalta ja mo-
nella tavalla, mutta paikalle saatu liekinheitinkään
ei päässyt sitä tarpeeksi lähelle. Vihdoin pioneeri-
vänrikki Pällo vei uhkarohkealla syöksyllä miinan
sen päälle, vaikka saikin samalla vaunun avatusta
luukusta naganin laukauksen rintaansa. Hänen on-
nistui kuitenkin välittömästi syöksyä suojaan, miina
räjähti ja vaunu oli "valmis". Vänrikki Pällon suo-
ritus oli Jokkerikomppanian kunnianteon arvoinen.
Kaiken lisäksi hän selvisi haavastaan pitkästä Jsp:n
matkasta huolimatta.

Iltapuolella tuli tieto, että avuksi oli viimeinkin
saapumassa JR t6:n I pataljoona. Vielä oli kuiten-
kin aikaa jäljellä sen tuloon. Tilanne oli kyllä huo-
mattavasti rauhoittunut, tienkatkaisu tulisi varmasti
varmistettua, kunhan apu saapuisi.

Iltayöllä luvattu pataljoona lopulta saapuikin ja
lähti aamulla etenemään kohti Nuosjärveä meidän
varmistaessamme itään. Nuosjärven rintama laukesi
osan vihollisesta päästessä metsiä myöten karkuun.
Muut joukkomme jatkoivat toimintaa, mutta me
saimme leiriytyä parin päivän lepoon omaan tien-
haaraamme, jossa nyt oli rauhallista, vain panssari-
vaunujen romut olivat taistelun muistomerkkinä ja
TK-miesten filmattavina.

Tarna kuvaus käsittelee erään joukkueen urhool-
lista taistelua yksinäisessä kenttävartiossa Rukajär-
ven suunnalla syksyllä 1943. Joukkue, jonka vai-
heita tässä kuvaan, oli nimeltään JR 10:n II:n pa-
taljoonan konekiväärikomppanian Pst.-joukkue.

Koska joukkueellamme ei ollut varsinaista pans-
sarintorjuntatehtävää puolustuslinjassa, saimme
komennuksen erääseen Ontrosenvaarassa olevaan
Tsirkka-Kemijoen siltavartioon. Tehtävänämme oL
myös ryhmä kerrallaan varmistaa Repolan tiellä
kulkevia kolonnia vihollisen partiovaaran varalta.
Tämä komennus kesti heinäkuun loppuun saakka,
jolloin joukkueemme sai siirron Joki-nimiseen kent-
tävartioon. Tämä tukikohta sijaitsi noin 7 km Ont-
roseovaarasta Uhtualle päin, Tsirkka-Kemijoen var-
ressa. Siellä joukkueemme hajaantui kahtia. Toinen



osa meni lähinnä seuraavana olevaan kenttävartioon
ja me, 16 miestä, jäimme Jokeen.

Maasto, jossa tukikohta sijaitsi, oli suolle pis-
tävä metsäinen niemeke tai tavallaan suon saareke,
jota poh,ioisen puolelta kiersi Tsirkka-Kemijoesta
haarautuva parin metrin levyinen puro. Maaston
puolesta tämä paikka oli kyllä helppo puolustaa,
sillä viholliselle jäi vain kapea metsäkannas hyök-
käyksessä liäytettär äksi.

Aseistuksena meillä oli kaksi pst.kivääriä ja yksi
pikakivääri sekä tietenkin muutama konepistooli ia
kiväärit. Tämä ei ollut kehuttava aseistus taistelu-
tilanteen sattuessa, kuten sitten myöhemmin tulim-
mekin huomaamaan.

Aivan rauhassa saimme viettää pari viikkoa, mut-
ta sitten vihollinen suoritti ensimmäisen yrityksensä
tukikohtamme valtaamiseksi.

Oli elokuun 11. päivän ilta. Kenttävartio nukkui
tavar.rmukaista yöuntansa erämaassa. Vartiomiehet
valvoivat valppaina suojellen lepäävien rauhaa. Oli
vielä pimeä, sillä vasta pari tuntia sitten oli elo-
kuun 11. päivä vaihtunut seuraavaksi päiväksi. Yön
hiljaisuutta häiritsivät vain metsäneläinten aiheut-
tamat risahdukset.

Kello 2 - 3 aikaan kuuli vartiomies tukikohdan
länsipuolelta tavallista kovemman risahduksen. Vi-
hollisiako ? Vartiomies suoritti hälytyksen. Tuki-
kohtamme päällikkö, ylikersantti Miettinen, lähetti
neljä miestä ottamaan tilanteesta selvää. Vielä kului
hetki epätietoisen .iännityksen vallassa, kunnes joka
puolelta kuuluvat äänet varmistivat arvelut kutsu-
mattomien vieraiden saapumisesta. Miettinen tiesi
tilanteen vakavuuden ja ilmoitti siitä edelleen.

Melu ympäristössä voimistui. Viholliset tunkerr-
tuivat yhä iähemmäksi, ja pian oli koko kenttär'rr-
tio motissa. Länsipuolella olevalta kukkulaita he
hyökkäsivät meitä kohti metsäsaareketta pitkin.
Sinne avattiin kiivas tuli, johon vihollinen heti vas-

Ioistelu korpitukikohdosso on pöältynyt

tasi. Muuallakin alkoivat tuliaseet laulaa ja taistelu
oli kohta täydessä käynnissä. Väliin ampui viholli-
nen "nakujakin" pienellä "korohorollaan". Se ryn-
täsi joka puolelta vastaalnme, mutta mistään se ei

Päässyt tunkeutumaan asemiin. Patruunamme al-
koivat jo uhkaavasti vähetä, mutta vielä saimme yh-
teyden pataljoonaamme. Miettinen ilmoitti:

- Pntluunlt vähissä.

- Kestäkää vielä tunti, silloin olemme siellä I -Tämä oli viimeinen lohdutus meille motissa ole,
ville. Se tunti tuntui kyllä pitkältä. Sen jälkeen vi-
hollinen sai puhelinlinjat poikki.

Taistelun jatkuessa kuulimme vihollisten äänek-
käät komentohuudot, kun he kannustivat miehiään
hyökkäykseen. Välillä he taas huusivat meille:
"Antautukaa!" Viholliset ryhmittyivät yhä uudei-
leen ja hyökkäsivät, mutta jatkuvasti heidät lyötiin
takaisin.

Tilanteesta johtuen oli toiminta vilkastunut muu-
allakin. Ryhmä, joka alussa lähetettiin ottamaan
selvää ensimmäisestä rasahduksesta, oli saanut yh-
teyden omiin. Ihme kyllä, se oli päässyt tulitaiste-
lutta etenemään. Lieneeköhän vihollisella ollui
omat tarkoituksensa vai oliko partio sen huomaa-
matta päässyt ylittämään ei-kenenkään-maan ? Vi-
hollisen liikkumiseen maastossa viittasi huoltotiel-
lemme asetettu miina, johon yksi partion neljästä
miehestä astui.

Kenttävartion avuksi Iähti luutnantti H. pieni
osasto mukanaan. Eteneminen su jui hitaasti, sillä
vihollisir oli kaikkialla r'älimaastossa. Sitkeää met-
sätaistelur kär'den os!1sto eteni kohti kenttävartiota.
Luutn.lntti miehineen taisteli urhoollisesti, ja var-
sinkin kersantti R. r-aikutti ratkaisevasti taistelun
lopulliseen tulokseen. Mutta tämä pieni osasto ei
kyennyt haravoimaan kenttär,artion ympäristöä
kaikkialta.

Samanaikaisesti osaston liikkeelle lähdön kanssa



oli kersantti R. miehineen rientänyt sen avuksi.
Hän iski raisusti viholliseen, ja tämä. yllättävä hyök-
käys sekoitti sen ryhmityksen siinä määrin, että
osa vihollisia alkoi irroittautua. Pari tuntia jatkui
vielä kova taistelu, ja kello seitsemän olivat suoma-
laiset osastot saaneet yhteyden keskenään.

Yö oli tällä välin valjennut päiväksi, ja monta
aamuhämärän tuntia oli kulunut sitkeästi taistel-
len. Taistelu oli nyt kuitenkin ratkaistu, ja me mo-
tissa olleet voimme hengähtää helpotuksesta.

Tunteja kestänyt hermojännitys ja jatkuva epä-
varmuus olivat kysyneet voimia. Patruunat olivat
vähentyneet uhkaavasti taistelun aikana, ja oli ollut
vain hetken kysymys, milloin ne loppuisivat. Kun
ympäristössä sitten oli alkanut kuulua lähenevä tais-
telun melske, tuntui tilanne jo paljon helpommalta.
Olihan meillä silloin tietoisuus siitä, että omat oli-
vat ainakin yrittämässä avuksi. Jokainen mies toi-
mi parhaansa mukaan, mutta meillähän ei oikeas-
taan ollutkaan muuta mahdollisuutta kuin "taistel-
la tai . . ." Ankarasta painostuksesta huolimatta
pääsimme me motissa olleet pienin tappioin tästä
pälkähästä. Vain yksi mies haavoittui lievästi. Vi-
hollisella oli kyllä vakaa aikomus hävittää koko
kenttävartio, sitä osoittaa sen joukkojen vahvuus.
Todettiinhan vihollisen lähettäneen taisteluun lä-
hes 300 miestä.

.Vihollinen uusi yrityksensä kuukautta myöhem-
mln.

Olimme saaneet edellä kerrotun taistelun jälkeen
muutamia täydennysmiehiä, ja myös toisessa kent-
tävartiossa oleva joukkueemme puolikas oli vedetty
tämän Joki-tukikohtamme vahvistukseksi. Joukku-
eemme vahvuus oli tämän jälkeen 27 miestd.

Edellisestä taistelusta viisastuneina olimme pa-
rantaneet asemiamme, rakeotaneet piikkilankaes-
teitä, raivanneet ampuma-alaa ja asettaneet myös
miinoituksia, jotka sitten olivatkin pelastuksemme.

13.9. alkoi uusi "leikki" kello kolme yöllä.
Vartio vaihtui, ja vartiomiehet ilmoittivat tuki-

kohdan silloiselle päällikölle, ylikersantti Jauhiai-
selle, että he olivat kuulleet jotain epäilyttävää lii-
kehtimistä eräällä suunnalla, joten siellä oli mah-
dollisesti vihollisia nuuskimassa. Jauhiainen vetäisi
saappaat jalkaansa ja takin niskaansa ja lähti otta-
maan selvää asiasta.

Purolta, joka sadan metrin päässä virtaili tuki-
kohtamme ohi kuuluikin jotain liikettä. Varmasti
oli vihollisia siellä liikkeellä. Tämän vuoksi annet-
tiin hiljainen hälytys korsussa.

Tähän asti olimme luulleet, että vihollisia olisi
nyt vain eräällä määrätyllä suunnalla, mutta sitten
tulikin toiselta puolelta tukikohtaamme kersantti
Kaikkonen juosten ja toi tiedon, että viholliset oli-
vat ylittämässä puroa. Nyt oli siis toimittava no-
peasti.

Ylikersantti Jauhiainen otti ensin yhteyden pa-
taljoonaan, jonne hän selosti tilanteen. Vihollisten
molotus ja aseiden kalina kuuluivat jo läheltä.
Kaikki aseemme olivat kunnossa, ja tällä kertaa oli
pst.kiväärien lisänä myös kaksi pikakiväd.rid.. Pat-
ruuniakin olimme varanneet runsaasti. Vielä ker-
ran Jauhiaineo otti yhteyden pataljoonaan.

Kello oli kolme yöllä, kun taistelu alkoi. Kra-

Vihollinen liikehtii etumoosiosso

na^tteja tuli satamalla. Valomiinat paukahtivat pa-
lamaan. Hämärässä yössä oli kuin ilotulitus. Nyt
olimme lopullisesti varmoja siitä, että vihollisia oli
tulossa - 

ja niitä oli paljon. Avasimme tulen, mut-
ta pojat ottivat tilanteen melkein leikin kannalta
vielä tässä vaiheessa. Pikakiväärimieskin huuteli
ennen tulen avaustaan:

- Mikä levy ensiksi soitetaan ? "Jää hyvästi isän-
maa" vai"Yapaa Venäjä", sillä hänellä oli käytettä-
vänään viholliselta vallattu "Emma".

Vihollisen rynnäkkö alkoi. Pikakiväärien put-
ket kuumenivat, joten niillä oli ammuttava mahdol-
lisimman säästeliäästi, jotta ne pysyisivät toimin-
nassa. Jauhiainen ehti joka paikkaan. Hän juoksi
taisteluhaudasta toiseen ja antoi määräyksiään.
Eräässä taisteluhaudassa hän antoi suihkun päin vi-
hollista, mutta sai samalla mitalla vastaansa. Ta-
kista meni hiha ja luodit raapaisivat mennessään
myös lihaksia. Hän kiiruhti seuraavaan taisteluhau-
taan. Pojat huusivat siellä:

- Vihollinen on 20 metrin päässä piikkilanka-
esteen takana!

Vihollisia oli paljon kaatunut, mutta paljon hei-
tä oli kaatumattakin. Kovalla tulella onnistuimme
tälläkin kerralla torjumaan vihollisen yrityk-
set tunkeutua asemiimme. Muutama hetki tämän
jälkeen haavoittui Jauhiainen. Hän sai kuulan sil-
mänsä alapuolelle, mutta ihme kyllä, hän ei menet-
tänyt tajuntaansa, vaan johti edelleen taistelua jon-
kin aikaa. Sitten hän joutui lähtemään korsuun run-
saan verenvuodon takia. Johdon otti nyt käsiinsä
kersantti Kaikkonen.

Taistelun kuluessa olivat omatkin tappiomme al-
kaneet harventaa joukkoamme. Siksi vedimme mie-
het puron puoliselta sivustalta huoltotien suun-
taan, missä vihollisen painostus oli suurin. Arve-
limme puron sinänsä olevan jonkinlaisen esteen j.r
turvaavan selustamme.

Tilanne alkoi käydä hetki hetkeltä yhä vakavam-
maksi, koska miehiämme oli jo poissa pelistä
lähes puolet. Vihollisen heitintuli oli koko ajao ol-
lut käynnissä, ja toinen pikakiväärimmekin sai siitä
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osuman. Saman kohtalon sai myös toinen pst.kivää-
rimme. Näin jäi ainoastaan minun pikakiväärini
toimintaan. Tämän huomasi varmaan myös viholli-
nen. Se aloitti erittäin rajun hyökkäyksen huolto-
tien kohdalla ja samanaikaisesti myös toisella puo-
lella olevan puron suunnalla, josta olimme vetä-
neet miehet pois.

Koska huoltotien taholla miehityksemme oli ti-
heämpi, ja siellä oli muutamia konepistoolimiehiä,
irroitin minä pikakiväärini asemista ja siirryin apu-
laiseni kanssa puron suunnalle pitämään kurissa
sieltä hyökkäävää vihollista. Täten meidän onnis-
tuikin pysäyttää vihollisen eteneminen, ennenkuin
se ehti ylittää puron. Samoin huoltotien suunnalla
vihollinen vetäytyi takaisin suurin tappioin.

Taistelun kuluessa olivat korsussa olevat lievem-
min haavoittuneet miehet yrittäneet saada yhteyttä
radiopuhelimella pataljoonaan selostaakseen tilan-
netta, siinä kuitenkaan onnistumatta.

Tilanteen alettua oli pataljoonasta lähtenyt
apuun joukkoja, jotka olivat joutuneet koko ajan
taistelemaan vihollisen varmistusporukoita vastaan.
Vähitellen alkoi kuulua taistelun melske yhä lä-
hempää meidän kenttävartiotamme ja se innosti
meitä yhä suurempiin ponnistuksiin.

Kun taistelua oli kestänyt lähes kahdeksan tuntia,
olivat apuvoimat vihdoin niin lähellä, että viholli-
nen alkoi jäädä kahden tulen väliin ja katsoi par-
haaksi aloittaa vetäytymisen. Ei voi sanoin kuvatr
sitä tunnetta, miltä motissa olevista tuntui, kun :n-
simmäiset omat miehemme olivlt näkyvissä, koskr
olimme joutuneet näin kauan pitämään puoliamme
monikymmenkertaista ylivoimaa vastaan. Olihan
taisteluun osallistuneiden vihollisjoukkojen vah-
vuus, saatu jen vankien kertoman mukaan, noin
120O miestd'.

Taistelun päätyttyä laskimme vihollisen jättäneen
asemiemme eteen noin sata kaatunutta, jonka li-
säksi vankien kertoman mukaan sillä oli kolme -neljäsataa haavoittunutta. Vihollinen oli ollut erit-
täin hyvin varustautunut. Sitä osoittivat kaatunei-
den ja haavoittuneiden kentälle iättämät kymme-
net pika- ja automaattikiväärit, joukossa oli kaksr
pst.kivääriäkin.

Taistelu oli vaatinut meiltäkin uhrinsa, sillä me-
netimmehän 12 miestä kaatuneina ja haavoittunei-
na. Taistelun kovuuden tunnusti jokainen, joka
oli ollut "leikissä" mukana, mutta olimmekin päät-
täneet taistella emmekä antautua. Jokaisella oli aja-
tuksena, että apua oli tulossa ja sen kannustamana
jokainen mies yritti parhaansa.

Näin koituivat joukkueemmekin teot yhteisellä
saralla yhteisen isänmaamme hyväksi.

Yksinöinen kenttävortio soo vohvennusto toistelun oikono

FEL'X KOR'{(,NEN
Heinäkuun ). päivä 1942 oli mitä ihanin. Kaikeu

yllä lepäsi kesäinen rauha. Tuntui siltä, ettei sotaa
olisikaan. Nurmoilan lentokentän sotilaat elivät ia
nauttivat kesän ihanuudesta. Lennon.johdon edus-
talla istuskelivat lentäjät ja mekaanikot puuhailivat
CU-koneittensa kimpussa. It.miehet kuluttivat ai-
kaa kuka mitenkin. Åskarreltiin ja yritettiin kulut-
taa pdivdd,.

Useita päiviä oli jo vallinnut samanlainen rauha.
Viholliset eivät poikenneet tänne kyläilemään. Oli-
vat kuin kadonneet maan päältä. Hiljaisuutta ihme-
teltiin ja oudoksuttiin, sillä olivathan he meitä
muistaneet usein monin tavoin.

VI armeijakunnankaan taholta ei kuulunut mi-
tään viestejä. Tämä oli merkkinä siitä, että Syvärin
pohjoispuolella ei ollut lentotoimintaa.

Kapteeni Nurminen tuumaili, että iotain yllät-
tävää pian tapahtuisi ja hänen vaistonsa ennusti
yllattavaa rymaKliaa.

- Uskokaa jos tahdotte, mutta tänään meidät
yllätetään. Ei tämä tällainen pitkälle vetele, kun
kerran on sota maassa. - Ilkikurinen nauru säesti
enoustelua.

- 
"psna" on tuollainen huononsään lintu. Aina

hän ennustelee jotain ilkeää, sanoi vänrikki Tervo.
Hiljaisuus jatkui, mutta sitten se katkesi yllättäen.
Lentokentän pintoja hipoen hyökkäsi paikalle

kaksi PE-kakkosta. Ei ollut tullut etukäteen mitään
hälytystä eikä r'iestiä. Koneet aivan kuin putosivat
jostakin keskuuteemme. Ilmatorjunta ei ehtinyt tor-
juntatoimintaan, eikä niin matalalla lentäviä konei-
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ta olisi kyennyt raskailla aseilla ampumaankaan.
Konekir'ääreillä Lyllä, rnutta niiden takanahan ei
ollut miehiä.

Yllätettyinä ja ymmällä karselimme tapahtumaa.
Nähtiin jotain uutta ja ennen kokematonta. Ei pu-
donnut pommeja, mutt,l leotokoneiden pommikui-
iuista syöksi tulta kohti ml.tt.1. Lentokoneista ma^-
han saakka ulottui vhtenäinen tulin.reri.

. N. palavat, ne palavat, huusivat sotilaat in-
norssaan.

- Lentokenttä. palaa, katsokaa ihmettä. lento-
kenttä palaa. - Nämä huudot olivat yllätykselli-
siä, sillä todellakin lentokenttä paloi. Pieni lauta-
hökkeli, jossa oli konekiväärin patruunia, syttyi
myöskin tuleen. Ne alkoivat paukkua, ja tä-
män vuoksi oli ilmassa jopa sodan tuntua. Lento-
koneet poistuivat, ja niiden iättämää jälkeä tutkit-
tiin ja ihmeteltiin. Tutkimus osoitti, että niistä oli
pudotettu kentälle pieniä fosforipalloja ja naftaa.
Nämä saivat aikaan tulimeren, jonka tarkoituksena
oli nähtävästi polttaa lentokoneet ja kentän huolto-
rakennukset. Hyökkäys kuitenkin epäonnistui, sillä
vaurioita ei tullut.

- Kaikki konekiväärit miehitetään ja vain am-
pujat asettuvat poteroon I Suojapeite konekiväärin
päältä miehen päähän I kaikki valmiina tulen avaus-
ta varten I

Käskyt antoi it.poppoon pää. Kahdeksan miestä
laskeutui konekivääripoteroon. Muutama latauslii-
ke, käsi liipaisimelle, ja niin jäätiin odottamaan.
Aavistettiin, että näytös voi vielä uusiutua, niin-
kuin tapahtuikin.

Muutaman minuutin kuluttua saapuivat samat
koneet uudelleen, mutta toiselta suunnalta. Nyt oli

hyökkäys suunriiteltu paremmin, sillä valitulle lin-
jalle kuului kymmenkunta hävittäjää. Osa niistä oli
tosin ehtinyt nousta ilmaan, mutta useita oli maassa-
kin.

Olimme yhä sormi liipaisimella ja odotimme, ett.i
hyvät maalit saapuisivat sellaiselle etäisyydelle, että
tulittaminen olisi tehokkainta. Pintoja hipoen ko-
neet tulivatkin, ja tulikomennon jälkeen kaikki kah-
deksan konekivääriä tekivät parhaansa. Tuossa tuis-
kussa oli vihollisen pommituskoneitten väistyttävä
ja yritettävä pois suihkujen tieltä.

Vaikka tulta syöksevät pedot näyttivät tulevan
kohti it.miehiä, heidän aseensa soivat peräänanta-
mattomasti. Vihollisen lentokoneitten kk.ampujar
yhtyivät peliin saadakseen it.miehet mataliksi, mut-
ta he eivät saaneet syntymään tuhoavaa kulmaa.
Tämä oli kovaa kaksintaiitelua.

Koneet ottivat korkeutta, mutta toinen niistä häi-
pyi näköpiiristä pois palavana. Emme tienneet, pa-
Ioiko se vielä omien varastojensa turvin vai oliko
tulemme tehnyt tehtävänsä.

Pienen tuokion kuluttua saapui viesti, joka kertoi
toisen viholliskoneen tehneen palavana pakkolas-
kun lähelle Syvärin luostaria. Se laskeutui tiheään
männikköön, ja rytäkässä säilyir,ät ohjaaja sekä am-
puja varnnroitta, ntutta tähystäjä oli kaatunut. Kone-
kir'äärimme olivat tehneet tehtävänsä.

Hyökkäystapa ja -vdlineet olivat uutta, sillä kos-
kaan aikaisemmin ei ollut todettu tämänlaatuista.
Uhkaavalta tuo hyökkäys näyttikin, ja eräissä ta-
pauksissa se järkytti sotilaita. Näytti siltä, että näillä
keinoin voidaan saada syntymään suurpaloja ja tu-
hota kaikki kohteessa oleva materiaali.

Tapahtunutta tutkittiin ja tehtiin arvailuja. Oltiin
vatmoja, että uusi keksintö tulisi saamaan lisään-
tyvää voimaa, ja polttamistaktiikasta tulisi meille
uusi vastus. Mutta meille tuntemattomasta syystä ei
j.rt\oa seurannut. Tämä tapahtuma kuitenkin opetti,
että aina tuli olla varuillaan ja valmiina vastatoi-
menpiteisiin.

Konetta ohjanneen luutnantin kuulusteluissa sel-
visi, että yritys oli todellakin ensimmäinen. Hän
kertoi joutuneensa sellaiseen tulimyrskyyn, että
moista ei saattanut odottaa. He olivat olleet varmo-
ja siitä, että tulta syöksevät koneet saavat kaaok-
sen aikaan ja kaikki torjuntatoimenpiteet sortuvat.
Siihen luottaen oltiin yritykseen ryhdytty. Lento-
koneessa todettiin tarkastettaessa olevan yli 1OO hy-
vää osumaa.

Huvittavana jälkinäytöksenä kerrottakoon, että
jossakin lähistöllä sijainneen viestiyksikön miehiä
tuli kymmenittäin juosten ensimmäisen hyökkäyk-
sen jälkeen koneitten menosuuntaan. He luulivat
lentokoneitten olevan tulessa ja putoavan lähiseu-
dulle. Eräs heistä astui kenttää ylittäessään kumitos-
sullaan palavan fosforipallon päälle, ja siinä tuli
miehelle kiire. Fosfori poltti reijän tossuun, ja tai-
sipa miehen jalkakin hieman kärventyä.

Hyökkäys oli näyte kemiallisen sodan valmiste-
luista. Näin jäljestäpäin tuntuu ihmeeltä, ettei mois-
ta tapda käytetty kaupunkeja ja yhdyskuntia vas-
taan. Sellaisissa kohteissa tuho olisi muodostunut
arvaamattoman suureksi.
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I osa
Tarinani juontaa juurensa syksystä 1919, jolloin

suuret tapahtumat alkoivat vyöryä lumipallon kal-
taisena jyränä yli Karjalan kannaksen ja murskasi-
vat alleen sen kukoistuksen.

Koko syyskesän oli ilmassa leijunut jotakin sa-
noin selittämätöntä, joka ahdisti mieltä ja pani ih-
miset ajattelemaan jotakin ennen kuulumatonta.
Raasulin suunnalla iclässä r'aappui suuri, puneinen
pallo taivean rannrllr yökaudet, .ya mitä pimeäm-
miksi syksyiset illat muuttuivat, sen selvemmin sen
r.eren- ja tulenkeltainen hehku näkyi. Se suorastaan
kammotti !

Huhut lensivät kuin mustat turmanlinnut. Suo-
jeluskunnat olivat alituiseen valmiustilassa ja meil-
lä lotilla oli myös käsky olla valmiina.

YH-alkoi, ja sitä seurasi joukkojen kuljetus ra-

ialle. Jokin nimeämätön tappoi mielestä kaiken
ilon.

Kotini oli kilornetrin päässä maantiestä, mutta
kun iltaisin tervnnmuste pimeys kaatui maiseman
ylle 

- silloin clettiin lokakuun loppupuolta -kuului kaukainen iyty ju jyrinä yhtämittaisena jylv-
nä kamariini suljetun ikkunan läpi. Pimeydessä ta-
pahtui outoja asioita, mittasuhteiltaan valtavia jc.
käsittämättömiä. . .

Muistan, kuinka usein istuin kirjoituspöytäni
ääressä .ia kirjoittelin päir,äkirjaani. Kirjoitukset tu-
livat pakostakin raskaita, sillä mieleni oli alituisessa

LILTI VUORELÄ

ole lauantai. Sehän on vasta ylihuomenna . . . ja kel-
lokin on vasta vähän yli puolen yön.

- Ei nyt ole kysymys lauantaista. On vain kysy-
mys siitä, että on tullut käsky kokoontua Harjoi-
tustalolle.

- Harjoitustalolle.. . ?

Salamana kirkastui minulle nyt tilanne. Palasin
ääneti sisälle, vedin lotta-puvun ja muut vrrusteet
ylleni ja olin valmis. Sanoin venhemmilleni ovelta,
että nyt tuli lähtö.

En oikein ta,junnut, mitä kaikkea tämä tarkoitti.
Uni piti minur vielä otteessaan, ja kaikki oli niin
ihmeellistä. Seurasin hakijaani. Hänellä oli kaksi
pyörää kujan suulla. Minulla ei ollut itselläni pyö-
rää enkä osannut sillä oikein ajaakaan. Otin siis
epätietoisin tuntein hänen varaamansa naistenpyö-
rdn, ja niin aloimme hilloa itseämme eteenpäin
savilihjaisilla kujasilla.

Pääsimme maantielle. Tien sannoitettu pinta haa-
lotti vaaleampana jalkojen alla. Joskus hurahti au-
to ohi, mutta muuten oli enteellisen hiljaista. Koko
kylä nukkui. Talot seisoivat kuin mustat möhkä-
leet, ja kohtalon käsi haparoi koukkuisin sormiu
niiden harmaiden kattojen yllä.

En ikinä ole suorittanut niin vaikeaa matkaa.
Sylvin pyörässä oli lyhty ja minun piti yrittää seu-
rata sitä. Mutta en pysynyt kunnolla pyörällä, vaan
kaatuilin ja kompuroin.

Ikuisuuden mittaisen ajan perästä alkoivat met-
sät harventua, ja Harjoitustalo haalotti edessä pi-
meänä ja mustrna kuin fättiläisen sinkaisema kivi-
möykky. Sen ikkunrt olivat peiteti't. Kun tulimme

lähemmäksi, huomasimme pihalla ja pitkin kan-
gasta suurin joukoin liikkuvia miehiä. Kuului asei-

den kalahtelua. Vaimeaa puhetta ja metallin vä-
lähtelyä joidenkin valonsäteiden osuessa siihen ik-
kunoiden raoista.

Heitimme pyörät puun juurelle portin viereen ja
lähdimme sisälle. Huoneet olivat valoa tulvillaan,
ja joka paikka oli täynnä miehiä. Märät sarkavaat-
teet lemusivat ilkeästi. Aseiden ja öljylamppulen
käry tunkeutui raittiista ilmasta tulleen sieraimiin
tympeänä.

Huomasin, että miehet olivat olleet sisällä jo pit-
kään, ehkä koko edellisen päivän ja yön. Lattiat
olivat harnraina jaloissa kantautuneesta liasta. Nyt
seisoin keskellä tapahtumia. Rintaani puristi hätä,
ja sota väikkyi jokaisen hetken yllä.

Talossa oli myös paljon lottia. Toiset istuivat,
toiset seisoivat ja kaikkien kasvoilla oli nähtävissä
sanaton kysymys: mitä tämä tarkoittaa? Ikään kuin

Tie alkoi Kannakse
ahdistuksessa, ja selittämätön pelko tulevasta kalvoi
sisikunnassani kuin mato.

Olin silloin kihloissa. Sulhaseni oli lukemassa
Helsingissä. Hänenkin kirjeensä olivat outoja en-
nustuksia täynnä. Hän valmisti minua siihen, että
jotakin oli tulossa. Mitä. . . ?

Sitten kerran tuli tieto, että hän oli joutunut yli-
määräisiin kertausharjoituksiin. . . No niin, tämä
kaikki on niin tuttua itse kullekin, ettei siihen ole
tarvis kajota tämän enempää . . .

Minun kohdallani alkoi tapahtumien kulku sinä
pimeänä yönä, jolloin oveltamme kuului kova kol-
kutus. Menin unenpöpperöiseoä aukaisemaan. Oven
takana seisoi lottien ryhmänjohtaja Sylvi S, ia hä-
nen kasvonsa kuulsivat oudon valkoisina kynttilän
lepattavassa valossa. Aukaisin oven. Sade valui
virtanaan, ja Sylvin mantteli oli aivan märkä.

- Se on nyt lähtö.

- Mihin ? kysyin hölmistyneeoä. - Eihän nyt
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arvaten kaikkien ajatukset, lausui puheenjohtajam-
rne, neiti L. meille, kun tulimme sisälle:

- Ei mitään erikoista, tytöt. . . !

Hän jakoi meidät kunkin omaan ryhmäänsä.
Minä kuuluin ilmavalvontalottiin, .ia tehtäväkseni
tulisi tähystysvartio tornissa sitten, kun käskettäi-
siin. Nyt vasta tunsin, mihin olin ryhtynyt, kuo
rupesin iv-lotaksi. On ehkä sopimatonta sanoa,
mutta pelkäsin - en niinkään paljon itseni takia
kuin siksi, että osaisinko hoitaa tehtäväni oikein.
Sota on sentään toista kuin rauhar.raikainen harjoir-
telu - leikkiminen, jota se totisesti oli ollut. Mutta
nyt ei pelkoni enää auttanut ! Olin valinnut oman
,jaostoni, ja se vaati toimintaa.

Yö kului. Ei mitään uutta. Jännitys raateli sy-
däntäni, pisteli ihossa kuin terävillä neuloilla ja
pani värisemään, vaikka huone oli polttavan kuu-
ma. Menin ulos portaille. Pimeys syöksähti vas-
taani. Somerikolta kuului lukemattomien askelten
rahinaa. Aseet kalisivat ,ja kenttäpakit helähtelivät.
Silmäni tottuivat vähitellen pimeyteen. Näin kuin-
ka joukot muodostivat rivistöjä, ja namd, alkoivat
marssia poispäin - rajalle. Joukko toisensa jäl-
keen lähti hillittyjen komennusten saattelemana.

Ristin käteni, ja kyyneleet alkoivat pakostakin
vieriä suljettujen luomieni alta. Rukoilin . . . En
tiedä, kenen puolesta rukoilin, mutta sanaton huu,
to nousi kohden lyijynkarvaista pimeyttä, ja taivas
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ylläni oli mykkä. Rukoilin nyt tietoisesti noiden
kaikkien lähtijöiden puolesta, rukoilin koko Kan-
nalrsen ja maan puolesta, ja kaikki rninussa suli huu-
doksi korkeutta kohden. Mutta taivas ei vastannut
minulle.

En ehkä elämässäni ole kokenut niin r.altavaa het-
keä, kuin elin noina muutamina tuokioina, jotka
seisoin Harjoitustalomme rappusilla. Sydäntii pai-
suttivat noina sekaisina tunteina hätä, pelko -mutta ylpeyskin, katsellessani tuonne pimeyteen up-
poavien harmaiden miesten rivistöjä. He olisivat
turvammel He seisoivat-tai kiratuisivat paikoii-
leen . . . ja meidän öli seisottava myös.

Kokonaan uusin tuntein menin sisälle. Kaikki
oli kirkasta. Kohtalon täyttymys oli vääjäämättö-
mänä edessä, ja kaikki, mitä seuraavat hetket toisi-
vat mukanaan, olisi kestettävä. Uskoin silloin lu-
jasti, että raja pitäisi. Olivathan siellä meidän mie-
hemme, uljaat ja taisteluun alttiit poikamme. E:l
hetkeäkään epäillyt, että Kannas murtuisi. Uskoin
niitä lapselliseen mieleeni taottuja sanoja, että ku-
kaan ei mahtaisi meille mitään. Olimme sukua, jokl
taipuu, mutta ei taitu . . . Hupsu . . ., tuhatkertainen
hupsu !

Kun menin sisälle, oli sielläkin tilanne jotenkin
lauennut. Kuului hiljaista keskustelua. Lotta Taimi
P., jonka häiden piti olla lauantaina, itki eräässä
nurkassa ystävättärensä kaulassa. Hänen sulhasensa
Erkkikin oli lähtenyt muiden mukana. Joku yritti
lohduttaa murheellista Taimia, mutta hän itki site
rajummin.

Muistin siinä katsellessani hänen tuskaansa, kuin-
ka mutkikasta tuo heidänkin naimisiin menopuu-
hansa oli ollut. He olivat olleet kihloissa pitkän ai-
L:aa, mutta sitten Taimi purki koko kihlauksen.
Sen tapahtuman syyt olivat salattuja kaikilta, r'ain
he itse tiesivät ne, mutta juuri sodan kynnyksell.i
he solmivat uudelleen katkenneet siteet ja varus-
tautuivat vihille ilman kihlausajan jatkoa . . . i.r
sitten tuli tämä. Ymmärsin Taimin katkeran itkun.
Hänellä mahtoi olla paljon katumista. . .

Joku yritti laulaa, mutta laulu särähti katkonlr-
sena ja loppui alkuunsa. Kukaan ei yhtynyt siihen.
Lopulta istuimme kaikki ja torkuimme kuka mis-
säkin. Aamun valju valo tunkeutui sisälle ikkunoi-
den rakosista. Käryävät lamput sammutettiin, jr
jokainen nukkui siinä missä istui. Ulkona jatkui
joukkojen marssi rajaile. Niin paljon meillä oli
poikia lähtemässä, että koko yöksi riitti marssijoita.

Kun aamu vihdoin valkeni, olin kylmästä ja
unenpuutteesta kankeana nurkassani. Ilkeä pahan-
olon tunne etoi vatsassani ja päätäni särki, eikä
muillakaan liene ollut sen helpompaa.

Vihdoin meille alettiin määrätä tehtäviä. Meitä
ir'-lottia ei lähetetty torneihin. Miehet sanoivat scn
olevan liian vaarallista kaikin puolin. Henkäisin
helpottuneena kuin painon alta päässeenä. Jouduin
kirjuriksi jaostoon, josta annettiin hevosia evaku-
oitaville kyläläisille.

Jouduin porukkaan, jossa miehet olivat kaikki
enemmän tai vähemmän elähtäneen näköisiä. Näin
jälkeenpäin ajatellen se oli sellaista sakkia, mikä ei
kelvannut enää oikeiden miesten paikoille . . . ja
muutenkin olisi heissä palionkin arvostelemista,
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mutta olkoot . . . Ålussa meni kaikki hyvin. Jännit1,s
ja eräänlainen vierauden tunne pitir'ät meitä kaikki.r
vallassaan. Mutta mitä pitemrnälle tilanne jatkui,
sitä vaikeammaksi se alkoi kohdallani mennä.

Miehet hankkivat viinaa. Sen mukana tulivat ri-
voudet, kerskailut jne. Inhosin sydämestäni tuota
joukkoa ja halusin päästä pois - r'aikkapa torniin

- mutta sinne en pääss1,t. trIinun oli istutta'r,a
pöytäni takana. Oli suljettava korvani kaikelta --

:ii:i$
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mikäli voi - 
ja nukuttirva miesten kanssa samass.r

huoneessa.
Viikoittain olin riisumatta, sillä se ei voinut tul-

la kysymykseenkään. Sen verran pääsin pistäyty-
mään kotona, että vaihdoin vaatteita, ja taas takai-
sin. Lopulta tilanne kävi sietämättömäksi. Työtä ei
ollut sanottavasti mitään. Kaikki siviiliväestö oli
poistunut rajakylistä, kuka siihen suinkin kykeni,
,ia vain harvat olivat enää paikoillaan, kuten mi-
nunkin kotiväkeni.

Lopulta en enää kestänyt, vaan pyysin puheen-
johtajalta pääsyä pois. Hän lupasikin sillä varauk-
sella, että palaan heti, kun tan,is vaatii. Lupasin
5en.

Kotonakin oli elämäntahti järkkynyt. Tupa oli
sotilaita täynnä, ja ympäristöt pengottuja. Kauniita
pihapuitamme oli kaadettu, ja peltoa risteilivät sy-
vät vallikaivannot. Keltaista hiekkaa ja harmaata
savea. . . Entistä, ja kuitenkin kaikki uutta. . .

Jouduin suunniltani, kun tulin kotiin ja näin
kaiken tämän hävityksen. Itkin ja raivosin, sillä
luulin vielä silloinkin, että sota ei yltäisi meille
saakka - rajallehan oli kahdeksan kilometriä. Niin
hpsellinen saattaa olla ihminen ollessaan vähän
päälle kahdenkymmenen. Sitä on niin täyteen la-
dattu intomielisyyttä ja oman voiman tuntoa, että
mahdotonkin tuntuu mahdolliselta. Itkin kauniit:r
tuomipuitani ja soreita koivujani. Painoin pään
märkään sammaleeseen ja nyyhkytin kaikkea. . .

Ehkä tämä purkautuminen oli jännityksen tuo-
maa, repivää tuskaa, ehkä se oli heräämistä elämän
karuun todellisuuteen, joka itse asiassa oli minulle
niin vierasta, iästäni huolimatta.

Minua ei varmasti mahdettu silloin arvostaa kor-
kealle, sillä niin silmittömän vihainen olin kaikille,
joiden epäilin syyllistyneen puitteni raiskaamiseen.
Lopulta kuitenkin tasaannuin. Tavoitin sen entisen

- 
ja kuitenkin kokonaan uuden itseni - 

joka oli
jäänyt tänne kotiin sinä yönä, kolme viikkoa sitten,
kun lähdin kotoeni pitkin pimeää tietä. Olin astu-
nui sinä yönä ensimmäiset askeleeni sillä tiellä, jo-
ka vei kauas Kannakselta ja lapsuuden Ieikkimailta.

Tuskin kerkisin olla viikon kotona, kun sota ll-
koi. Edellisenä iltana olin ollut naapurissa Hilkan-
päivillä ja minut saaiteli sieltä kotiin kokonaista
kolme poikaa. Eräs nuori vänrikki oli hakenut mi-
nut sinne perhetuttavan ominaisuudessa - kaksi
n'ruut:r r'änrikkiä liittyivat sitten mukaan kotimat-
kalla, kun heillä oli osittain sama matka. Silloin oli
jo lunta. Ajoimme reessä minut hakeneen vänrikki
Laurimon kanssa ja toiset kaksi ratsastivat reen kah-
den puolen, leikitellen linnan neidon saattojoukkoa.
Onhan lupa leikitellä . . .

Meillä oli hauskaa ja nauroimme paljon. Mutta
ennen eroamistamme painuimme äkkiä kaikki toti-
siksi, ja Laurimo sanoi vakavana:

- Olkaa varautunut kaikkeen. Tilanne ei ole pa-
rantunut.

Äskeinen huolettomuus oli kuin pois pyyhkäisty.
Oli kuin kylmä suihku olisi käynyt sydämeni lä-
vitse, ja todellisuus oli taas edessä.

- Niinkö? sanoin vain, eikä meitä ketään enää
naurattanut.

Se taisikin olla tuo nauru vain epätietoisuuden
katetta, ioka repesi niin helpolla olemattomiin.

:a
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Valvoin koko yön .fa annoin kynttilän palaa ja-
lassaan. Joiloinkin aamupuolella yötä sammutin
sen ja tuijotin ikkunaristikon takaa halottavaan,
savenkarvaiseen pimeyteen. Nukahdin. . . Äkkiä
sär'ähdin hereille ja ponnahdin lattialle. Hirvittävä
jyrähdys oli repinyt ilman pieliä, ja tulinen lieslt.r
läimähti pellolla talon takana.

- Sota... ! Huusin tuon sxnan ja seisoin her-
vottomin jaloin keskilattialla.

Vapisevin käsin kiskoin lottapuvun päälleni ja

.iuoksin navetalle, jossa äitini oli lypsyllä. Häneltä
oli kiulu pudonnut maahan, ja maito valui valkoi-
sena, kuohuvana virtana keltaisten olkien joukkoon.

- Se alkoi jo. . . ! huusin ja ryntäsin takaisin.
En tiennyt mitä tehdä. Jyrinä paisui lakkaamat-

ta, siihen yhtyi koneaseiden papattava ääni, ja tu-
len lieskat repivät taivasta yhtämittaisen ulinan ja
voivotuksen soidessa pääni päällä kuin hornanhen-
kien karkeloon kutsu.

Vanhempeni jäivät haalimaan kokoon mitä kä-
siin sattui, ja minä lähdin ,juoksemaan esikuntatr.r
kysyäkseni, joko olisi lähdettävä evakkoon. Nau-
rettavaa. . . ! Niin riippuu ihminen kiinni omls-
saan, ettei erkanisi siitä vielä silloinkaan, kun sod.rn
urut jo pau}rarrvat pään pää11ä.

- Vaikka olisitte jo... ! kiljaisi lihava eversti
nrir.rulle, ja aloin taas juosta kotiin.

Nyt vasta tavoitti vastavaikutus minut kaiken
touhun jälkeen. Äkkiä tunsin, kuinka tuo yhtämit-
tainen voivotus ja jyrinä repivät ikäänkuin minun
koko kehoani kappaleiksi. Hermoni olivat kuin ki-
reälle vedetyt langat, ja jalat allani eivät kantaneet.
Nojasin kujasten aitaan, huohotin tukehtumaisilla-
ni ja annoin ylen.

Jossain lähellä räjähti kranaatti, ja ilmanpaine
pyyhkäisi ohitseni. Ihme kyllä, en pelännyt hiven-
täkään 

- en ainakaan tietoisesti. Olin vain tyhjä,
ontto ja hervoton kuin rikkonainen astia, jost.r
kaikki vesi on valunut maahan.

Lopulta pääsin kotiin. Siellä olivat sotilart jo
päästäneet lehmät irti, ja isälläni oli kuorma val-
miina. Siinä oli etupäässä jauhoja ja kokonainen
sian ruho. Ruokaa oli ajateltava ennen kaikker.
Vaatteita oli tuskin nimeksikään . . . ja mitäpä sita
pani yhteen kuormaan I Meillä oli sentään tavalli-
nen talo. Mutta sitä ei voinut nostara kaikkineen
reen päälle. Paljon tarpeellista jäi. . .

Routainen maa kirskui jalasten alla, ja hevosen
kaviot iskivät kipunoita tien kivistä. Hämärä lepäsi
maailman yllä kuin likainen paarivaate lumenräi-
pän kattaman maan päällä, ja kitkerä ruudin savu
täytti tienoon. Suolla paloi heinäsuova ja puski si-
nisenmustaa savua uumenistaan. Siinä nousivat tuu-
liin kesän helteisten päivien vaivannäöt.

Mutta mikään ei merkinnyt tällä hetkellä mi-
tään! Kaikki oli menettänyt tarkoituksensa. Aika
oli ikäänkuin pysähtynyt ja odotti. .. Mitä?

Ajoimme lehmät maantielle, ja siellä ne yhtyir'ät
muuhun kylän karjaan, jota vielä oli paikkakunnal-
la 

- sehän olikin siellä suurin piirtein kaikki. Joku
oli käynyt evakossa ja palannut takaisin. Mielet
olivat lopun edellä rauhoittuneet. Sitäpaitsi: mehä;r
olimme kotonamme ja vartljat rajalla. Kuka tohtisi
tulla...?

Nyt oli vihollinen tulossa, .ia helvetin voimat
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valloillaan. Kar.ian hinkuva huuto kaikui kohden
synkkää syksyistä taivaankoperoa kuin koko Kar-
jalan maakunnan valitushuuto.

Katsellessani kaikkea tätä pisti äkkiä päähäni,
että minäpä en lähdekään muiden mukana. Kaikki
olivat sikäli poissa tolaltaan, etreir'ät edes van-
hempani ossnneet panna vastaan, ja niin jäin yksrn
sodan jalkoihin, miesten joukkoon

Minulla oli sicllä niin paljon tuttuja, että tunsin
itseni melkein iloiseksi. Tunsin kuuluvani heihin
nyt lujemmin kuin koskaan.

Vänrikki Laurimo levitti silmänsä, kun tapasi mi-
nut ja oli suorastaan kauhistuneen näköinen.

- Eiköhän sentään olisi parasta mennä pois,
yritti hän sanoa, mutta minä olin itsepäinen.

Joukossa oli muuan nuori kokelas, K;rrttunen
nimeltään. Hän oli kalpea ja pahoinvointinen. An-
noin hänelle kamferttia ja puhelin niin iloisesti
kuin osasin, sillä näin, että hän pelkäsi - hän
kaatuikin sitten melkein ensimmäisten joukossa.
Kannoin pojille omenia ja keitin kahvia ikään kuin
ei mitään olisi tapahtumassakaan. Tilanne olikin
rauhoittunut. Ensimmäinen tykistökeskitys oli ohi
ja kaikkialla hiljaista. Heinäsuovatkin olivat pala-
neet loppuun, ja vain paksu sxvuverho vaappui lu-
kean suon yllä.

Illalla minut oh jattiin komentopaikalle. Siellä
oli tilanne kohdellani kokonlan toinen. Minua ei
siellä tunne itu. Srin melkein r ihaisia silmäyksiä
osrkseni. i'r r'rs:;r nlt t.rjusin mitä olin tehnyt. Mut-
:r r.rihrn menni., 7 Istuin teltan havuilla ja kuun-

AU RA MAI STUU

- YMPÄRI VUOROKAUDEN



telin tykkien jyskettä, koneaseiden yksitoikkoista
Iaulua. Sydäntäni puristi kuin rautainen koura.

Olisin itkenyt, jos olisin ilennyt, mutta minun
oli purtava hammasta ja kestettävä epäluuloiset sil-
mäy'kset. En käsittänyt silloin, mitä miehet minusta
ajattelivat. Vasta jälkeenpäin se selkeni minulle ja
minä häpesin - en omaa tekoani - r,aan niitä
ajatuksia, joita he mahtoivat hautoa n.rielessään.
Kieltämättä tilanne oli kohdallani outo.

Sain kuitenkin kohta uuden ystävän. Vanhahko
komppanian vääpeli otti minut siipiensä suojaan
ja tunsin puolittaista huojennusta, kuo kaikki eivät
sentään olleet minulle vihaisia.

Nukuin sen yön puolittain uupumuksesta turtu-
neena miesten kanssa teltan havuilla. Åjoittain polt-
ti kamina, ja toisin ajoin palelin. Vihdoin valkeni
aamu. Joukot seisoivat vielä paikoillaan, ja rajalta
kantautui viestejä kaatuneisti ja menetyksistä.

Juuri kun pohdin kuumeisesti miten pääsisin
täältä pois, aukeni äkkiä teltan ovivaate, ji sisälle
työntyi Vappu V, paras ystär'ättäreni koko kylässä.
Huudahdin ilosta, ja hänenkin kasvonsr kirkastui-
vat silmin nähtävästi. Kyyneleet pääsir'ät I'alloil-
leen, .ja itkien halailimme toisi.rmme. Siinä sitten
selkeni, että hänkin oli juuri lähdön hetkellä tul-
lut tulokseen, että hän olisi r-iimeisenä siviilinä
lähtemässä kotikylästään. Ja nyt olin minä toinen.

l{ihin olisinkaan joutunut ilman Vappua. Hän
tuli tielleni kuin Jumalan lähettämänä- hetkenä,
folloin kaikki tuntui vain pimeältä.

Itkimme ja nauroimme, ja koko telttakunta otti
,ikäänkuin toisen asenteen minuakin kohtaan. Vap-
pu oli tunnettu tälle telttakunnalle, ja hänen suo-
situksensa pelkän ilmestymisensä muodossa painoi
paljon. Hän oli tullut tuomaan jotakin pikkutavaraa
komppanian päällikölle, sillä miehet olivat asuneet
heidän luonaan, niinkuin toisen joukkueen miehet
meillä.

Tästä alkoi meidän yhteinen 'r'aelluksemme. Pa-
rin päivän perästä rajat murtuivat, ja yösydännä
tuli lähtö asemista. . . Me olimme todella viimeiset
Iähtiiär kotikylästä.

Seisoimme tuokion seurantalon mäellä ja katse-
limme rajalle päin. Kotikylämme roihusi yhtenä
suurena soihtuna, ja pitkin rajoja punersi taivas,
kun tulipalon rome värjäsi sen savenharmaat lumi-
pilvet verenkarvaisiksi. Uupuneet, taisteluissa ol-
leet joukot ujuttautuivat pitkin tietä, joka vei pois-
päin Kannakselta. Leinijän'en toisella puolella ul-
r.oivrt vihollisen hyökkäysvaunut.

Routainen maa kumisi ja reen jalakset parkuivat
tien somerikolla. Viimeinen reki sivuutti meidät,
ja vasta sitten havahduimme seuraamaan sitä. Yh-
detkään jäljet eivät enää rallanneet meidän jälki-
ämme.

Suuret lumiheituvat alkoivat leijua alas routai-
seen maahan. Ne olivat kuin ruusun lehtiä tulen
rometta vastaan. Takanamme paistoi maa ruusun-
punertavana kuin sione jäänyt nuoruutemme. Edes-
sä syvenivät varjot mustina, .ia jossakin mutkan ta-
k;rna ahmaisi pimeys vaeltavat joukot suureen
kouransilmään. Siellä oli tulevaisuus kuin musta
pilvi, jonka sisällä olivat uudet kohtalot.

r)
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Uusi, roikos jo löytclöinen juh-

lolikööri. Drinkinö jöön kero

- kohvin kero-cocktoilcisso...
N:o 5249 I lp 1.100:-
Tilovuus 7o 40

Hyvästi, kotiseutu . (jatkuu)
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Murroksen löpöiseminen oli hermoio kysy,öo hom-
moo. Useimmiten murrokset olivol nriincitettuio
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HETKKT PoHlANpÅÄ

Oli saavuttu Ilomantsiin. Rykmentti - 
jalan

taistellut ja kovia kokenut Uudenmaan Rakuuna-
rykmentti (URR) -- oli purettu junlsta Kaltiml,n
asemalla.

Takana olivat vuoden 1944 kesäkuun heiteiset pii-
vät, jolloin ankaran painostuksen vuoksi olirnme
VT-asemasta vetäytyneet Länsi-Kannaksen halki
Viipuriin. Mikä sodan säälimätön vastakohtaisuus:
kesään puhkeavat kannakselaiset maisemat, tuomen
tuoksu, järvien sinipinnat - 

ja toisaalla hikeä, r'er-
ta, mustuneita raunioita, kranaattien repimiä puit.r.
Takana olivat myös Viipurinlahden saaristot.riste-
lut ja hetken lepo Irluhulahdessr.

Heinäkuun 24. poä rykmentti sai käskvn siirtr'ä
Vainikkalan asemalle kuormattavirksi junran, miu-
ne ? - se oli vielä meille an'oitus. Silloin tällöin
olimme kuunnelleet kenttäradiolla uutisia, lehtiä
ei ollut nähty viikkoihin. Puhuttiin, että Syvärillä
oli vetäydytty ja Ilomantsin suunnalla riehuivat
kovat taistelut, - ehkä sinne?

Kuljetus kolisi läpi kotiseudun. Ohitimme sota-
sairaaloita, joiden pihoilla kainalosauvaiset miehet
tervehtivät n-reitä, näimme kotiseudun tyttöjä lie-
huvin liinoin. . . Yhä pohjoisemmaksi kääntyi kul-
jetusjunan suunta, PoEjois-Karjalaan.

Heinäkuun 27. pnä tultiin Kaltimon asemalle
joka nyt kuljefukser.r aik:rnr oli ilrnoitettu purkrn.ri.-
paikaksemme. Se oli vielä ikäänkuin kotiseudun vii-
meistä kolkkaa. Edessä oli rintama - Ilomantsi.

Autokuljetuksin rykmentti siirrettiin Ilomantsin
Putkelaan, mistä eteneminen eteenpäin jatkui mar:s-
sien. Tulimme Kallioniemen lossille, Lehtovar-
raan... Ilmassa oli tuota salaperäistä vihollisen j.r
.vaaran läheisyyden tuntua, mikä on niin tuttua rin-
tamamiehelle ja mikä samalla sekä jännittää ettx
viehättää. Tuossa oli varmaan vainolainen vielä jo-
kin aika sitten astellut ja tsaikkaansa keittänyt, -kuinka kauan sitten ja missä asti se nyt oliT - sii-
nä oli tuo jännityksen syy. Istuuko se jonkin polun
'r'arrella kyttäämässä, vai suorittaako yllättävän is-
kun sivustaamme ?

Maisemat olivat tuttuja rykmentin vanhemmille
miehille. Näitä samoja polkuja ja teitä joukkomme
ratsasti kesällä 1941 itäänpäin. Kolme vuotta sitten !

- oliko siitäkin jo niin kauan? Ajatus pysähtyi,
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$E0
nrreleea tulir rt riveistä porstur.reer rakuunat, päällys-
:ö ir .rlipärlivstö olivar nluuttuneet, jeljellä oli vain
mu-::-::r.ri:. sen ajrn johtejista. Miehistöstä oli osrr
ehdi::r ko:iu::ar. p.rljon oli kaatunut ja haavoittu-
nu:, i.rppior olir-.rt olleet suuret. Karjalan kannas
r ei prl jon. \'iipurinlahti niinikään. Nyt tämä r'ii-
ne isi sl.rristotaisteluja käynyt joukko-osasto 

-.<uien koko prikaatikin - oli siirrett) uuteen ym-
plris:öön, korpeen ja saloille.

Oudot näkymät ja uusi maasto toivat joillekin
mieleen toiveajatuksen: täällä ei ainakaan liene
vastassa panssareita, ajatuksen, jonka suhteen moni
vielä katkerasti pettyi.

Oli vallattu tuttuja seutuja, Ilajan Ruukinpohia,
llajanjd,rvi, Kangasjän'i. Vasemmalla hyökkäsi si-
sarrykmentti, Hämeen Ratsurykmentti (HRR), ,1on-
ka tappiot olivat Karjalan kannaksell.r olleet mr'ös
suuret.

Kangasjärvelle, hiljaiselle erämrrnjän'elle saa-
vuttua, pääosa rykmenristä lähti hr'öikäämään sen
lounaisrantaa pitkin. rhden :si:J:LrL)nln, 4./URR:n.
saadessa tehtä\'än h'..ösl:l jlrven koillis-
rannan kautta. Rykmeniin edetessä suuntauraa pit-
kin tiettömässä korvess.r uusiutui sama näky kuin
vuonna 1941: komentrj: itse johti rykmenttiä kär-
kijoukkueen mukan.r.

Vihdoin saimme kosketuksen viholliseen, joka
avasi kiivaan kir'ääritulen. Tunsimme nahoissamme
myös krh-iskujen vrikutukset, .ja joukkomme kärsi
jonkin verran tappioita. Rykmentin tekemää suunta-
uraa pitkin seurasivat purilasvetoiset a-tarvike- .ia
lääkintäajoneuvol - 

ja jossain kaukana muu huolto.
Oli päästy järven pohjoispään tasalle ja pysäh-

dvtty varmistukseen. Yö oli kulunut rauhattom,rsti
taivasalla kuusten juurella torkkuen ja miehet mant-
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teliin kääriytyneinä kuin Napoleonin sotilaat tais-
telulevolla. Nuotiot vain puuttuivat, mutta niitä
ei ollut uskallettu sytyttää. Vihollinen piti meitä
kuitenkin lämpimänä: vähän väliä saatiin juosta
rsemiin hyökkäyksiä torjumaan. Peräänantamaton
"urar." kuului monesti sen yön aikana etulinjan eri
suunnilta. Jossain tiellä kolisi panssarivaunu, jo us-

Vihollisen kronootit ovot sytyttöneet metsön tuleen

koir.rt epäilijätkin renäläisten vaunujen maastolltu-
miskl'kr'y'n. Hr'ökkäykset toisensa jälkeen kilpisryi-
vät tuleemme, r.rikka meillä ei ollut antaa takaisin
kuin kk-sarjojr. Eräänä hyökkäyksen taukona kr.ru-
Iui yön hiljlisuudess.r. rälimaastosta merkillistä ään-
tä, kuin pienten r.1tt.1iden kolinaa. Partiomme sel'r'it-
ti seo pian: r'ihollisen puhelink;r;rpelin vetäjät ke-
loineen olivat muina miehinä vllin.r.rastossa krh-yh-
teyksiä rakentamassa. Jokr pens.r.rn juurella tuntui
istuvan vihollisia ja ne osasir;at todelll käy'ttää maas-
toa.

Pojilta alkoi tupakka loppua, eräät turvautuivat
vanhaan keinoon: etsittiin kaatuneiden venäläisten
repuista mahorkkaa. Kulkiessani myöhemmin eriilln

kaatuneen ohi, jonka repun sisällys näytti pengo-
tulta, kiintyi huomioni maassa lojuvaan punakanti-
seen kirjaan. Otin sen käteeni. Se oli suomalaisen
salmilaistytön muistovärssykirja vuodelta t939.
Missä kaikkialla se lienee matkannutkaan jouduttu-
aan ilmeisesti Talvisodan päivinä hyökääjän käsiin
jossakin polttamatta jääneessä talossa ja nyt ikään-

kuin kohtalon oikusta sattui palaamaan takaisin ko-
timaahansl. Kirjoillakin tuntui olevan kohtalons;r.

Aamulla 2.8. annettiin käsky hyökkäyksen jatka-
misesta. Tykistön oli tulellaan saatettava meitä,
mutta jostain syystä se suoritti valmistelunsa liian
aikaisin joukkojen ollessa vielä ryhmittymässä.
Hyökkäys oli näin ollen suoritettava ilman tykistön
tukea, ja se aloitettiin kello 9.30.

Ålkumatkalla emme kohdanneet vastarintaa. Vi-
hollinen oli jättänyt välimaaston varmistamatta ja
vetäytynyt ilmeisesti kauemmaksi. Eskadroonamme
eteni rauhallisesti neliössä. Yhtäkkiä, joitakin satoja
metrejä kuljettuamme vihollinen avasi yllättäen tu-
len, jolloin heittäydyimme maahan ja vastasimme
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tuleen. Eteenpäin oli kuitenkin päästävä, ja ainoas-
taan kk-tulen turvin suoritettiin syöksyjä. Nämä
tulen avanneet viholliset näyttivät kuitenkin olleen
vain varmistuselimiä, koska eteneminen pääsi taas
pian vauhtiin. Saavutimme kapean aukean, johon
oli taajasti hakattu murroksia. Kun tulimme sen
reunaan, saimme jälleen vastaamme ankaraa tulta.
Konekiväärit siirrettiin nopeasti sivuille, ja ne al-
koivat heti syöstä suihkujaan. Joukkomme pääsivät
ryhmä kerrallaan ylittämään aukean, mutta samassa
alkoi ilmassa vonkua ja kranaatteja putoili keskel-
lemme. Murrokseen ehtineistä miehistä useita kaa-
tui tai haavoittui. Vihollinen ampui myös palokra-
naatteja, koska kuiva kanervikko ja risut syttyivät
pian palamaan. Konekiväärien tulen turvin pääsi
pari joukkuetta aina aukean toiseen laitaan saakka
ja vihollisen taisteluhautoihin. Muut joutuivat kra-
naattituleen keskellä palavaa murrosta. Huudettiin
lääkintämiehiä, haavoittuneita näytti olevan paljon.
Lähdin taistelulähettini kanssa eteenpäin...

Samassa vonkui - 
ja heittäydyin maahan. Kra-

naatti tuli aivan lähelleni. Huomasin maahan men-
nessäni pudottaneeni konepistoolini ranteeni päälle.
Siinä meni kelloni lasi, mutta epämukavassa asen-
nossa sain kellon sujutettua tyhjään tulitikkurasi-
aan. Kelloni olin Viipurinlahden uintimatkan jäl-
keen ehtinyt saada korjattua, ja ryt se sai jo toisen
kolauksen taisteluissa.

Kuljimme murrosta pitkin eteenpäin. Totesin
siellä useita haavoittuneita, kerrottiin myös erään
tuntemani kornetin haavoittuneen. Tuolla häntä

kannettiin huovalla, pk-suihku oli häneen osunut
vatsaan. Kyselin hänen vointiaan, mutta hän vain
pudisti päätään. Matkalla Jsp:lle - vihollisparti-
oiden vielä ahdistellessa kantajia - hän siirtyi pois
tästä elämästä, vanha kunnon kaveri kouluvuosilta.
Tultuaan juuri UK:sta hän oli taistelukentällä saa-
nut ylennyksensä ja Vapaudenristinsä. Viime yönä
vielä oli maattu vierekkäin kuusen juurella saman
huovan alla, poltettu tupakkaa ja muisteltu rauhan
aikaa, jolloin oltiin nuoria. Kuinka sanookaan Re-
marque: "Nuoriso ! Me olemme vasta 2O-vuotiaita.
Mutta nuoria? Siitä on jo aikoja. Me olemme van-
hoja miehiä."

Aikaa ei ollut tunteiluun, oli saatava tuo tuki-
kohta haltuumme. Yritimme eteenpäin, metri met-
riltä kranaateista piittaamatta. Vähitellen vihollinen
jätti tukikohdan, silläkin oli paljon kaatuneita. Ur-
hoollisesti pysyivät punasotilaat viimeiseen astr

kuopissaan, kaikki he kaatuivat eteenpäin.
Tukikohta oli vihdoin hallussamme, mutta kuin-

ka kauan? Järven yli kantautui taistelun ääniä, siel-
lä rykmentin pääosa raivasi taistellen tietä. Taakse-
päin katsellessa tuntui uskomattomalta, että nuo
muutarRat sadat metrit olivat vaatineet niio paljon
aikaa.

Saimme jostakin vangin, huonosti puetun reppu-
selkäisen Ivanin. Yritin solkata häneltä tietoja jouk-
konsa vahvuudesta ja tykistöstä. Vanki ei tiennyt
mitään, oli - kuten tavallista - vasta äskettäin
tuotu rintamalle. Hän yritti tarjota meille limp-
pua nöyristelevästi, mutta saatuaan pitää tavaransa
oli silminnähtävästi mielissään ja sytytti sätkän.
Sota oli hänen kohdaltaan nyt ohi, sotikoot muut,
soromnoo, hän vain polttelee täällä "finskien" kes-
kellä, ja elämä jälleen hymyilee.

Vähitellen taistelu rauhoittui, joukot vedettiin
hiemrn taemmaksi edullisempiin asemiin, kaivau-
duttiin. r-edettiin sauhut ja nuoltiin haavoja. Ta:.
kasteltiin, ketkä ovat poissa, kuka haavoittunut,
kuka kaatunut. Siinä taas ehti tulla ilta ja alkoi hä-
märtää, tuli viimein kauan odotettu muonakin, kää-
riidyttiin päällystakkeihin, torkuttiin ja herättiin
prrtioiden Iaukauksiin. Vihollinenkin nuoli haa-
voiean, ei pahemmin häirinnyt, eikä hyökkäillyt.

Myöhemmin saimme luovuttaa asemamme
HRR:n eskadroonalle, silloin oli taisteluja käyty
uudelleen, tappiot olivat suurentuneet. Vastaanot-
tavan yksikön vahvuus oli noin kolmisenkymmentä
miestä, eikä meitä ollut peljorkarn enemmän. Siir-
ryimme rykmentin yhtey'teen Luovejoen suunnalle,
missä oli käyty ja käytiin edelleen kiivaita taisteluja.

++*
Hyökkäys, jonka suoritimme, ei sinänsä ollut mi'

kään ihmeellinen eikä eritl,isen mainittava, se oii
eräs tavallisimmista, jollaisia sodan aikana suoritet-
tiin satoja. Erikoista siinä oli se, että loppuun kulu-
nut, Karjalan kannaksen helvetin ia Viipurinlah-
den paineen kokenut joukko kykeni vielä uusissa
olosuhteissa, oudossa maastossa ja ilman tykistön
tukea suorittamaan hyökkäyksen ja murtamaan vi-
holiisen varustetun tukikohdan puolustuksen, Uu-
det vaiheet eivät myöskään taistelutahdossa anta-
neet toivomisen varaa.
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Torkko tuli on pysöyttönyt löpi-
murtoo yrittäneen vihollisouton

TENHO OJANEN

ihmee llise mpi tode llisuus
Toruo

TULEN vaikutus maaliin jää rauhanajan koulu-
tuksessa aina arvioinnin varaan. Sodan jälkeen ko-
kemuksia vertailtaessa on selvinnyt hyvinkin yllät-
täviä seikkoja ja yksityistapauksia. Tästä kertomuk-
sesta ei ole tarkoitus tehdä tutkielmaa tulen vaiku-
tuksesta, mutta lukiialla on tilaisuus tehdä seuraa-
vista tapahtumista vertailuja omiin kokemuksiinsa.

Elokuun loppupuolella l94t oli tavoitteenamme
eräs Muolaan seutuvilla oleva tie, joka lienee joh-
tanut Kivennavalle. Komppaniamme, 3.RajaK, oli
ollut tavanmukaisella korpivaelluksella, kun saa-
vuin tuolle tielle komppaniamme ensimmäisenä
miehenä. Meillä ei ollut varmaa tietoa, oliko tie
omien vaiko vihollisten hallussa. Komppaniamme
päällikkö oli käskenyt ottaa varman selvyyden asi-
asta, ennenkuin tulen avaaminen tiellä kulkevia
vastaan oli sallittua.

Kartta kourassani hölmistelin nyt tiellä päästäk-
seni paikallistamaan tien kohdan. Pohjoisesta alkoi
silloin kuulua auton hurinaa, ja kohta tulikin kuor-
ma-auto näkyviin. Lavalla istui kypäräpäisiä miehiä
toinen toisissaan kiinni. Auto näytti omalta, joten
toljotin edelleen tiellä mitään tekemättä. Kun auto
tuli kohdalleni, havaitsin kypärissä punaiset tähdet.

Karjaisin heti keuhkojeni poh,iasta ilmoittaakseoi
onille. että tiellä oli vihollisia. Sain samassa myös
kone;istoolini toimimaan. Sohaisin moottoria ja

kuljettajaa ohimennen sekä siirsin kohta tuleni la-
valla oleviin miehiin. Kypärät iskivät tulta. Miehet
kyyristyivät alemmaksi. Auto lisäsi vauhtia. Se jat-
koi matkaansa ja otti kaarteen kahdella pyörällä!
Meni sen sileän tien !

Osa komppaniasta ryhmittyi pian tien varteen.
Samassa saapui paikalle toinen miehistöä kuljettava
auto. Ammuimme sitä kiivaasti useilla kymmenillä
aseilla. Sekin lisäsi vauhtia ja meni!

Vihdoin saimme konekiväärin asemaan siten, että
se pystyi ampumaan pitkin tietä 300 metrin matkal-
la päin tulevaa autoa.

Taas tuli auto. Konekiväärimies piti uskollisesti
peukalonsa liipaisimilla ja rymisteli kohden mootto-
ria. Auto lisäsi vauhtia. Hyppäsin tielle ja tulitin
konepistoolilla tuulilasista sisään. Tuulilasi putosi
kokonaan pois. Katselin hämmästyneenä auton mat-
kantekoa kohden edessä olevaa tien mutkaa. Suo-
raan meni ja pyörähti kyljelleen ! Mutkan kohdalle
asettunut joukkueemme kokosi nopeasti vangit.

Jälleen olimme valmiit ottamaan vastaan vihol-
lisen lähetyksiä. Kuusi tai seitsemän autoa joutui
kokemaan saman kujanjuoksun konekir,äärin ic'
muiden aseiden kovassa tulessa.

Kun autojen tulo oli loppunut, oli haltuumme
joutunut 42 vankia. Kolonnassa oli ollut neuvok-
kaita ja urhoollisia vihollisia, jotka taistelivat roh-
keasti taistelunsa loppuun saakka ylivoimasta välit-
tämättä.

Tilanteen selvittyä rupesi tien suunnasta kuulu-
maan voimakasta panssarivaunujen surinaa. Ihmeek-
semme ha'r'aitsimme noin 300 metrin päässä taiste-
lupaikalta viisi panssarivaunua, jotka olivat pysy-
telleet naamioituina puuttumatta millään tavalla
tapahtumien kulkuun !

Paikalle ehtinyt panssarintorjuntatykki ampui he-
ti yhden vaunun toimintakyvyttömäksi. Muut lähti-
vät ajamaan etelään päin. Katsellessamme romuttl-
miamme autoja eräs miehistämme tuumasi:

- Seulana ne ovat, mutta ihmeen paljon kesti-
vät ampumista !



Onko kodissanne oikeat ucirisriu2t?

Kodin kunnostomisesso on oikeiden

värisövyien volinio hyvin törkeötö.
Kouniit, vooleot värisävyt muodosto-
vot miellyitävön io rouhollisen tous.

ton kolustukselle. Luokoo Tekin nyt
perheellenne JOKER io PESTO moo-
lien ovullo "uusi", oikein vdritetty

io entistö viihtyisömpi koti.

PE STO
semlgloss
puolikiiltövo olkydilokkon ooir <err : - r. ky.c;'-,cneisirn, porros-
köytöviin ym. usein pestoviin pinto i^ r 

- 
l6 <ounistq, vooleoto

vokiovörisövyö.UOIfEN.
slsäselnlen latekslmaall
olohuoneisiin ym. 

- 
helppoo sivello toi teloto, kuivuu nopeosti, kou-

nis, silkinhimmeä, pesuo kestövi: pinto 
- 

topetti-, roppous- ym.
pintoihin.

Huomatkaa fOKERln edulllset ohfehlnnat:
vqoleot sövyt I litr. ost. 685,-, 2t/z I 1.610,-, 41/2 I 2.730,-.

Yärltyspalvelu- alnutlaatulsta ylebönPalvel ua maassamme
Pyytäköö värikouposto ilmoinen, toit. Yki Nummen suunnittelemq
"Joko kodin vörisuunnitteluopos" jo voikeimpiin väritysongelmiinne
vörityskoovoke, lonko töytettyönne io meille lähetettyönne sootte toi-
teiliion tekemön, ilmoisen vöritysehdotuksen kotionne vorten.
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O. P. REPO

SOTÅ on sotaa, sanotaan, .ja siitä tämäkin kertomus
su. eutuu.

Oltiin puolustamassa Äänisen etelär;rntaa helmi-
<ur: :l<unäiyina, 1913, kun 7. divisioonan komen-
t:.;..:.l:,-.. ienr.ralimajuri Svenssonilta tuli Syvärin tor-
jun:.--s-,s:,r:r pIällikölle, kapteeni Halmeelle käsky
lähe:::l i ...: Lrpsce ri, yksi aliupseeri ja kaksi miestä
käsiriä., j. h::r:,rp.rrtio ylittämään Äänisjärvi. Mat-
kan vrr::'-..:. :':li iol<eilla jääporalla jään paksuutta
ja tutii:. '. .: - ..:sr-r-r puolella olevln nicrnen mies-
vahvuu::-r

Tel.rtär.il:: .:.,:::r-:ri Halme ntii;iriisi luutnantti
Krögerin. :,i::t.i:: .. : r io i:t.r j;rn, alikers.t n tti Revon
scl<ii korpr.r.i-:: K.. ::-:-:.c.n .j.r I-incltrcr-rin.

Meille jo^.r:se... .r;r;r.-::iin LrLrsi sissilrui<u, jalki-
neet, snl<sci. kr rirti..::S: ;.r p.111i,,,., j0ltt.r j]1lc krrrtt.r.
Tlrkrt ohjc-ci s-l.r:lr:r r;:.c:i r',r.rtcn l<rril<essa suh-
teess.r. niin c::ci ili:.i.in :.r.in.rri iiilid:i cl.riselr.äksi.
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Aälrlseil
ll irhtoportio
Acinisiörven

iööllö

Partion lähtö oli aloitettlve korsumme kohdalta
kello 18.

- 
Onko nyt kaikki lähtökunnossa? kysyi luut-

nantti Kröger 
- 

ettei sitten pojat matkalla vali-
tella sellaisia asioita, mitkä ennen lähtöä voidaan
kor.jata.

Valituksia ei kuulunut. Totisin kas.r'oin lähdim-
me liikkeelle. Sovittu oli, että latua aukaistaan vLro-
rotellen vointimme mukaan.

- 
Nlt lähJetärin r icralseen vllttkunt;rrrn j.r tuo-

daan tuomisia, hihkaisi korpr.rali Kauppinen vielä
lähtiäisiksi.

- 
Vlrokaahan, ettette .fää tuomisiksi Äänisen

jäälle tli r.ieraskielisellc rnlntereellc part;rsuiden re-
postelt:rveksi, huusi .ioku rennalte.

- Jiiäköön huuntori rlnnllle, n)'t on tosi ky'sy-
r.t.r1'ksessä, kuuluivlt luutnrrnttimme kylmät senat.

Lunt.r sirttir tuhuuttcli hienokscltrr;rn jonkin prk-
krsrrstc-en hänräriissri. Lur.rtr.rlntti Kröger otti kar-
trtst.L )<ompessiIukcr-rr.rn l<ohti ntäririittyri nicntcn k:il-
kcri. S:inr.rlla hrin kchoitti r.neitä ottrrr.r.rrrrrn stman lu-
l<cn-rrtr-r j.r fvs)'ntri;in t.rrlirsti siinii snunnlssl. Hrin
lrihti itsc er-rsiurmriiscnri rruli.riseurarrn laturr )<omprs-
sin osoiitrmirln sltrrntrllrn, kohti ven:iläisten hal-
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V IHTAVUOREN

hau I i konpatruu noi hi n

voitte luottaa
Looduntorkkoilusso koecmmu-

toon joko 400 ls potruuno volmis-

tuksesto. Sitöpoitsi jokoinen kulu-

tukseen menevci potruuno joutuu

mon in kertoiseen torkkaqn kont-

rolliin.

VIHTAVUOREN hou I i konpotruu-

not kehittövöt houleille suuren

olkunopeuden tosqisellq jo suh-

teellisen pienellci poineello.

Niillö on miellyttövä ompuo!
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lussa olevaa niemen kärkeä. Konepistoolit ja leipä-
laukut olivat selässä. Lipaspussia ja jääporaa kan-
nettiin vuoron perään.

Joitakin kilometrejä hiihdettyämme minä siirryin
kärkeen ladun aukaisijaksi. Kaikki olimme tässä

vaiheessa vielä hyvissä voimissa. Keskiyön maissa
muuttui ilma pimeäksi ja vähän usvaiseksi. Kilomet-
rit vain taittuivat tasaisessa tahdissa.

Luutnantti Kröger kehoitti minua välillä pysäh-
tymdd,n, jos miesten korviin kuuluisi jotain erikoi-
sia ääniä. Mitattiinpa välillä jäänkin paksuutta. Kun
mitään ei kuulunut, lähdettiin levähdyksen jälkeen
eteenpäin. Kauppinen otti ladunaukaisijan tehtä-
vd,n, ja minä siirryin viimeiseksi luutnantin yälkeen.

Kauppisen tapoihin kuului välillä kirota, niin-
kuin nytkin:

- Kyllä tämä umpihanki on koko - -keleenlykkimistä.
Lindgrenissä alkoi näkyä väsymyksen merkkejä.

Hän siirtyikin heikoimpana viimeiseksi.

- Muistakaahan pojat, on oltava hiljaa, ei myös-
kään kor-aa puhetta, kielteli luutnanttimme.

Oltiin jo hiihdetty kilometrejä kymmenittäin.
Vielä ei häämöittänyt kuitenkaan mannerta, jos sitä
ei kovin kaurksi pimeässä nähnytkään. Mutta ahto-

iäätikkö oli edessämme, ja siitä tiesimme, ettemme
enää olleet kovin kaukana määränpäästä.

Kauppinen p,vsähtvi, kun olimme hiihtäneet ahto-

fäätikön yli:

- En aukaise enää latua. En - - kele! Aukais-
koot ne, jotka oi'at meidät tänne määränneetkin !

Tiesimme, etteir'ät nuo kiroilut olleet niin vaaral'
lisia, kun nämä sanat jo naurussa suin tulivatkin.
Neuvottelimme kumminkin vähän aikaa hiljaa ja
sovimme, että minä lähden vuorostani aukaisemaan
latua-

Tuntui, että alettiin jo olla vaatan paikoilla. En
kauan ehtinytkään hiihtää, kun sumuverhon seast.t

oikealta alkoi häämöttää metsäinen manner. Pian io
näkyi edessämme niemen kärki, joka oli tavoittee-
namme. Pysähdyin ja kuiskasin:

- Liikettä niemen kärjessä.

- Maahan ! kuului takaani luutnantin kuiskaus,

- Seurataan mitä tapahtuu. Onko n-reidät mahdolli-
sesti huomattu? - Konepistoolit kestotLrlelle, jos

tan'itaan ! Ei amn-ruta. ennenkuin :oir-o -rr;puLr I

I{uistakra, emme antur,llr I

Seurrsi hetken hili,irsuus. i: ior'.1 ;ännitys valtast
prrricrr miehe:. suo'..: .<u:r ei ollut mistään. Aavl
Äänis;ärrsn s:1.<1 i-: r':ir t.:.kanamme. Vilkaisin
luutnanrin k.:.s.'o:ri:r ::. havaitsin hänen totisen,
päättär'äisen i^=ee:s1. Tunsimme olevamme päte-
r'än johtajrn scurf,ss.:.

Tilanne alkoi','ihi:ellen kehittyä kriitilliseksi, sil-
lä oikean puoleisel:e rantapenkalta meidän kohdal'
tamme laskeutui odottamatta suksimiehiä jädlle ia
lähti hiihtämään pitkin rantaa meidän taaksemme.
Samoin niemen kärjestä lähti kolmen miehen par-
tio vimmatusti hiihtäen kaafiamaan toiselta puolen
taaksemme. NIeidät oli huomattu, sen totesimme, ja

kai oli tarkoitus hiihtää meidät pussiin.
Hermojännitys kohosi meissä jokaisessa äärim-

milleen, sillä rauhattomuus alkoi saada vallan. Pian
luutnantin suusta purkaantuivat sanat:



- Pojat. kootkaa voimanne, nyt lähdemme pa-
koon je vilkkaastil lrfuuten olemme myytyjä miehiä.

- Kuk.ren ei aikaillutkaan, ja lähtö tapahtui äkkiä.
Ålku näytti hyvältä. Sukset ja sauvat vilisivät

sen kuin kerkisir,ät, mutta ahtojäät tuotti'r'at pi:rn
kommelluksia. Sukset alkoivat lipsahdella sinne sun
tänne. Kaiken kukkuraksi korpraali Lindgren vielä
väsähtäneenä kaatui. Luutnantti ja minä autoimme
hänet kiireissämme ylös. Luutnantti Kröger kehoitti
panemaan viimeisetkin voimat liikkeelle, sillä siinä
oli ainoa pelastumisen mahdollisuus vangiksi joutu-
masta.

Olimme eräässä vaiheessa hiihdossa jo lähes hä-
viön partaalla. Mutta hiihdettyämme venäläisten
kanssa jonkin matkaa suurin piirtein tasoissa aloim-
me vähitellen päästä johtoasemaan. Vihdoin vii-
mein vimmatun hiihtoyrityksemme jälkeen huoma-
simme venäläisten luopuneen yrityksestään saada
meidät saarretuiksi. Jäljessämme seurasi vielä suu-
rehko osasto hiihtäiiä. Ampumiseen meillä ei kui-
tenkaan ollut varaa, koske olimme jo muutenkin
kolmen tulen r'älissä. Olisimme ehkä kärsineet ae-
valla jäälekeudella r'ähvltemme ansiosta tappion.
Ihme vain, että meitä kohti ei .]rrmuttu rhtään lau-
k a us t:1.

Olimme lopult.r palaamassa rauhrliista hiihto-
tahtia takaisin, kun aanru alkoi jo vähän sarast.13.
Eteemme tuli poikittaissuunnassa kaksi hiihtolatua
ja niiden välissä kaksi puhelintapsia. Katkaisimme
ne ja otimme väleistä pätkät pois, etteivät aina-
kaan heti saisi puhelinyhteyksiään korjatuksi.

Kun sitten olimme hiihtäneet melko turvallisen

,}
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matkan päähän, pidimme tauon, ennenkuin läh-
dimme hiljaisin vedoin jatkamaan perääntymistä,
sillä väsymyksen merkkejä huomasi jokaisessa.

Aamu oli jo täysin valois;r, kun lähtörlntl alkoi
näkyä. Loppumatka oli hiljaiseloa, ei kuulunut kuin
suksien suhina ja keppien kalina. Jokainen oli kuin
mykkä, tosin väsymyksestä vain. Kun hiihtelimme
rantapenkereen yli lähtökorsumme edustalle, Kaup-
pinen rikkoi hiljaisuuden sanornalla:

- Ei tuotu tuomisia, jos ei jääty itsekään sinne,
vaikkr - - tanan r'ähältä se piti.

Kon'ikkeet juotiin korsulla, sitten lähti koko
partioporukka viemään tilannetiedoitusta kapteeni
Halmeelle. Partioreissun päätteeksi saimme niihin
oloihin vahvan aterian ja siksi päiväksi levon.

Miehinenkin mies tietoö,

mikö on todellq hyvoci kohvio,

jo nouttii jo sen tuoksustqkin . . .

nautinnon
piristövyydellöön

oromisuudelloon
poohtotuoreudelloqn

*
*
*

kruunaa l«ahvituoklon

i iil

i.1

Myyvöt S@» ( -osuuskcupot
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- Herätys! Kantalinjrssa r-ika! Vikapartio liik-
keellel Kaksi miestä. . . \'Lrorossa Marjamäki ja He-
la r.rdcr.

OIi yö. Telttamme kamiine huokui kotoista län.r-
pöä. Nukutti. Oman nimensä kuuiemincn jyskytri
aivoisse. Ulkona satoi. Ikär'ää tihkusadetta, tiesin
sen. Sitäpaitsi siellä oli pinreää kuin säliissä. Tiesi,.r
senkin ja koctin tuuclittrrutua suloiseen unecn uskot-
telentrrllrr, ettii riskeinen hälvtys oliliin vrir.r un:.:.

Viestirl.l.rnriir.r :rlil<crs.uttti S.rlo toisti l<uin vlci-
ncrr sr'l triijä:

- N[:rrj.rnrriki j.r Hclrndcr. h;r.i:vs . .li.r:r:-:]i::' ,

ei vlsta;r kutsuun.
Annoin itsclleni heräämismriiir;ivksen j.r iohosia

istuirlleni.

- Mitä? Joko tars. Hirvi piru
nyt yöllä on katkaissut ?

- Vika saattaa olla hvvinkin
hyr,ä tuuri.

Ålikersantti ei halunnut kärjistää tilannetta. Hän
tiesi omasta kokemuksestaan, kuinka ilkeää on Iäh-
teä pimeälle ja sateen kostuttamalle taipaleelle. Hiin
tuijotti lepattavaa myrskylyhdyn Iiekkiä silmissään
poissa oleva katse. Minä ja korpraali Mar.jamäki
olimme hereillä, ja alikersantti tiesi, että lähdemme.
Hän ei edes hoputtanut meitä lähtöön, vaan odottr.

Marjamäki, eteläpohjalainen talokas rouskutti
näkkileipää sitoen vyötään kiinni. Vyössä roikkur
melkein polviin saakka ulottuva tuppihoito.

- Sateloo . . . tuolla ulkona, hän huomautti ai-
van kuin olisi ollut kysymys hyviä satotoiveita he-
rättävästä keväts.rteesta.

- Niin sateloo, matkin rniehen murretta ärtr'-
neenä ja kopeloin kenttäpuhelinta teltan o"ensour-
ta. Maanviljelijäkorpraali otti konepistoolin j.r r'.r-
relipplln. Hän huom:rutti:

- Ota vain sinäkin ase mltkrasi.

- Orr minulla taskuasel Se sarr riittää, kun kirr.r-
nrn tämän toosan.

Marjrnräl<i rouskutti näkkileipärinsä. I{än ei tu-
prrkoinut. Sytytin holkkisavukkeen, ja niin astuinr-
me ulos pimcään j.r kostelrr.r Homorovitsin yöhön
vLronnrl 1!.'i2 sy1'skuuss.r.

Kylläpä olikin pimeri. Niin pimcri, cttei sadcttr-
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kaln havainnut enncnkuin se valui ryöppyna nrs-
karrn. Etsimme klntrlinjrn ja lähclinime rin-rpimääo
sen suuntairn. Marjamäki kLrlki eclellä koncpistoo-
Ieinecn, ja minä komprls6in puolinukuksissrl fcräs-
sä roikottlcn I.ril'rnrrstl kenttiipuhelint;r, johon oir
k i inn i tctty t;rpsinpätli rit h:rkrtItcu Ir, ir.tcct.t.

Toivoir.r. cttii vil<,r olisi nr.rh.lollisimnr.rn lrkellri.

-- Otc'r,r.rnlirt ].tre sirit:tr. .i st it-t trrir orikli.ilna,
\r-ut L,lr:ll:llc r.i.-rt:lc;: :.,: ..1:t:.t-tl-t k,,]lrliscns.rt.t t

;:t:-: :r.i. K..:r...1:;t :-::: :- ::it'.:s Jit^strr'.iss.r olcl ;rln tu-
l::::,:r:-,,:.-..-t :i..-a r,-, -,tn.fuin koln'fe ]<ilometfiä
-:-.

- F.,:.::..*'...i j; r iul.i . . . näin Iikelti ?

\i,. e: s:::.-:'r. tuumin. Huomasin itsckin chdorul<-
seni .i.r'::li:-'.iirden, ja niin jatkoirnmc virivalloista
nr.r:ji.1.r:.irm.'. S.rde oli kr.rir.r kiusalla prtor-rtunut pui-
den trisisitiihin je ryöpsähti niskaan.rn.re, je alikas-
villisuus kasteli kinttumme aina polviin asti. Manai-
lin hengessäni huonoa tuuriar.ri, sadetta, pirneää ;a
sotrr. Ettei sadekaarr voi seisahtua edes pahir.nmaksi
.rj-rksi I Edelläni kulkevan toverini tyyni vaiteliai-
suus pisti myös vihakseni. Viiikke hän olikin par-
haita tovereitani, etsi ärtymykseni purklutumiskoh-
detta häneen. Kun en keksiny't muuta, niin murrh-
din hänen näkkileir'än rouskutt;rmisest.r,ln:

- Pitääkö sinunkin aine rouskuti.r.r tuoi.r f.r-
neeria? Emmehän kuule mitä:in. ios vihollispartio
on katkaissut tapsit ja odo:rr:iin lialrn rärrella
vikapartiomiehiä saadakseen r.::lieil. NIitäs sitten
sanot ?

Korpraali Marjamäki plslhtli. Kuulin, kuinka
hän sylki hätäisesti leipi;urun suustaan. Mieleni
katkeroitui itseäni kohr.rrn. Etttä saatoinkin olla
akkamainen.

- Kyllä maar sä c.,ot oikeessa. Meidän on kuun-
neltar-a ja kiristettiir.i usein tapsia. Jos mä olisin
siellä .ja tahtoisin i.rngin. niin srmoin n-rä tekisin.
Löisin trpsin poikki j.r jäisin odottamrrrt.t. Nyt mä
kiristän tlpsil. jl sittc'n kun se irtoo, r'riin pää on
likellä. Kicrnimme sinne jl y'lliitämr.t.re.

Pin.reys j.r sodrn Liheisyys srri n'ricliliuvitukscn
liil<l<cellc, Ilu r iitsinlt ruvetrr r'äittelemririn. Olettr-
n.rus oli oilic.r. ticsin scn. sillri tuon t.rp.rista oli sat-
tr-rnut. Vaikkrr koetinkin tuuclittatitul siiiren. ett.i

. . . r'.ri n.riliä sen

likellä... jos on



märkä ilma oli sammuttanut sodan liekin, en kui-
tenkaan uskonut, että se olisi sammuttanut sen ko-
konaan. Jossain se kyti aina.

Jonkin matkaa kaahittuamme kosteassa rämei-
kössä pysähdyimme ottamaan koesoiton. Marjamäki
valaisi taskulampullaan, kun työnsin hakaneulojen
kärjet tapsin eristysvaipan läpi. Käänsin kampea ja
kuuntelin:

- Huomio. "Kulma" kuuleel
Äskeisen herättäjäni ääni. Kirosin ja tempaisin

tapsin päät irti johdosta. Vika oli edempänä.
Olimme jo läpimärkiä. Sytytin savukkeen ja ve-

din sen loppuun melko kiihkeästi. Marjamäki odot-
ti tyynenä. Nyt hän olisi voinut mitä suurimmalla
syyllä huomauttaa viivyttellstäni. Hän laski tapsirr
irti ja kääntyi puoleeni kuiskien luottamuksellisesti:

- En tahdo maalata pirua seinälle, mutta epäli-

len, että tapsi on katkaistu. Näeks, jos mä oiisin
sen katkaissut, olisin valinnut semmoisen paikan,
josta on hyvä kytätä vikapartion tuloa. Tunnen tä-
män linjan kuin sormeni. Tiedät sen rotkon, missä

on niitä tuulen kaatamia kuusia. Sen kautta partiot
aina kulkevat. Sekin, jonka JR 8 tuhosi. Jos tapsr
on katkaistu, niin se on katkaistu juuri siellä ja äi-
jät kyttäävät kun menemme sinne.

- Mielikuvitusta, murahdin ja paiskasin savuk-
keen tumpin menemään - mielikuvitusta, jonka
pimeän pelko synnyttää.

- Mutta voimmehan silti olla varovaisia?

- Ollaan, ollaan. Kiristä vain tapsia silloin täl-
Iöin. Eihän se ota ellei annakaan. Viivyttää vain.

Jatkoimme matkaa.
Ymmärsin Marjamäen asiallisuuden. Ei siinä ol-

lui pelkoa. Annoin hengessäni tunnustuksen hänen
varovaisuudelleen, sillä paras tapa oli kiristää tap-
sia ja saada sillä tavoin sen taittunut pää käsiinsä.
Silloin voi hyvin todeta, millä tavalla lanka on kat-
kennut, ja menetellä sitten sen mukaan. Olin itse-
kin tehnl't samalla tavalla epäilyttävissä olosuh-
teiss a.

Kaahimme eteenpäin. Tuon tuostakin Marjamä-
ki pysähtyi ja koetti vetää tapsia. Ei antanut perik-

(

E
TASA on siis töysipoinoinen eikö kuivu voon
söilyttöö muotonso. (Kosteuspitoisuus voin l0%)

TASA sisöltäö 90 % puhdosto sqippuoo.

TASA on riittoiso jc toloudellinen.
TA SA voohtooo runsoosti.
TASA on roikkoosti hojustettu.

TAMPEREEN SAIPPUA _ TRUSTIVAPAA _ SUOMALAINEN TEHDAS

TASA TEIDÄNKI N TALOUTEENNEI

Yed etö n
y te i ss ai ppua
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si, ehjä oli. Ylitimme pienehkön suon. Sen pehrneäs-
sä ja sateen liottamassa turpeessa oli hankala kä-
vellä. Sade tiheni, mutta silmämme olivat tottLrneet
pimeään. Erotin edessäni kulkevan korpraalin sil-
hnetin, ja matalalla kulkeviin pilviin kajastui etu-
linjassa ammuttujen valorakettien loirnu.

Otinrme jälleen koesoiton.

- Teä|ld vikapartio. Kuuleeko tulenjohtokes-
kus ?

- Täällä "Kulma".. .

---- Loppu!
Karjaisin tuon niin rumalla äänellä, että Marja-

mäki katsoi asialliseksi huomauttaa:

- Älähän nyt repee. Kyllä se tästä lutviintuu.
Vihmasateesta oli ainakin se hyöty, että se karisti

viimeisetkin väsymyksen ja unen rippeet. Asiat al-
koivat seestyä. Mitä lähemmäksi Marjamäen mci-
nitsemaa kuusiryteikköä kuljimme, sitä varovaisem-
miksi tulimme. Tiesimme myöskin sen, että tulen-
johtokeskuksesta lähtenyt vikapartio ei ennätä ry-
teikköalueelle ennen meitä, koska heidän kuljetta-
vakseen tulee huomattavasti pitempi ja vaikeakul-
kuisempi matka.

- Otettaisko koesoitto 7

Ei ihan vielä. Katsoppas . . . hiljaa. . . ny lanka
antaa periksi. Se on poikki . . . aika pitkällä . . .on
kireällä, mutta luistaa... luistaa... peeveli. Lasken
sylimitalla, kuinka pitkällä katkeama on.

Seurasin jännittyneenä, kun Marjamäki kelasi
tapsia kuiskien samalla selityksiään. Ohiasin tasku-
lampun valokeilan maahan, missä toverini piti ioh-

KONE-sotqmonoslureilo Uddevol losso.

20 0 0 nosturio
olemme volmistoneet tuotonnon io koupon
polvelukseen.

KON E OY : n-korkeot konsoi nvöl iset vooti m u ksel

töyttövci- tuoto n to kös i ttöö SATAMA I'l CST U R lT,

HlSSlT, LIUKUPORTAAT, SILTA jc PtKKINOS-

TURIT, ERIKOISNOSTURIT Prrutc.crcn kositte-

lyyn sekö eriloiset SÄH KÖNOSTiÄ/ET jo -MOOT-

TORIT.

OSAKEYHTIO
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.*1 Sitten kaikki hiljeni.
I\lakasimme märässä semrnaleessa ja o.iolir-lrn:c

Ei hiiskehdustakaan enää.

- 
Selr'ä. Ovet menneet . . . mutta kyllä niitri tuo-

honkin jiii. Mennääs katsomrran.
Hiivin.ur.rc l<iven luo. Usl<alsin sytyttää tasl<uLrilrp-

puni. Sen vrrlokeila valaisi surkera näkyä. Kolme
vainajaa loiltoi ki'r'en ääressä. Neljäs lepäsi sivum-
malla. Tiesimr.ne, mikä kohtrlon-rme olisi prrhail-
laan. ellemme olisi olleet vlrovaisia ja tunteneet
tarkoin mrasto.r. jonka kautta tapsit oli vedetty.
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Jermut neuvonpidosso tehtävön iotkomisto suunnitellessoon

don katkennutta päätä kourassaan. Säpsähdin, kun
katseeni osui tapsin taittuneeseen päähän.

Se oli katkaistu terävällä aseella I

Kumieriste oli viillettv poikki. Ei ainakaan hirvi
kulkiessaan hnkojen rli tee tuollaist,r krtkaisu-
jälkeä.

Olimme nyt varmat siitä, että l.rngrn on kttkris-
sut joku, ja se joku on ihminen. . . vihollinen. Srn.r-
mutin taskulamppuni. Marjamäki kuiskasi:

- Muistan, että tässä lähellä on iso kivi vasern-
malla. Kierrämme. . .

- Kierrämme? Eikö olisi parempi, että hälyt-
täisimme patteriston. Niitähän saattaa olla koko-
nainen lruma.

- Ii, emn-re viitsi hälyttää pattereita, emme edes
ilmoit;r heille epäilyksiämme.. . Voihan olla, että
siellä ei ole ketään. Nauraisivat touhuillemme.

Mitä lähemn.räksi kuusiryteikköä tulimme, sitä
hiljempää kuljimme.

Marjamäki pysähtyi tuon tuostakin kuuntele-
maan. Metsikkö oli niin tiheää, että se peitti sen
vähänkin näk1 r'äisyyden, mihin silmämme olivat
tottuneet. Jälleen askel. Jälleen seisaus. . . ja nyt
erotin kiven, jota Marjamäki piti mahdollisena väi-
jytyspaikkana. Seisoin.rme hiljaa. Samassa kuulin
selvän kuiskauksen siltä suunnalta. Marjamäki ny-
käisi hihastani ja siirtyi hiljaa oikealle.

Räsähti - pitkään. Heittäydyimme maahan, ja
samassa alkoi Marjamäenkin kp.rätistä. Kuului äläh-
dyksiä, ja metsä kahisi pakenevien askeleista.

ASTMA outtoq
kun yskittöö

Onko Teillö örryttövdö y3-
köö toi hengity.voikeukslo,
onko unccnpööry Yoikcqq ?

Asimo-yskönsiiroppi pois-
too yskäniirsytyksen, ir-
roitioo limoo ilmotie-
hyeistä sekö helpottoo
hengitystä. Se sisöltää en-
tisoikojen porhoot yskön-
lääkkeet sekö nykyoikoi-
sen oniihistomiinioinecn.

125 ml pullo 165,-
250 ml ,, 28Ot-
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I. PIMIA

ROHKEA

PELKURI
Ehkä kaikille niille sotilaille, jotka olivat koske-

tuksissa seo tien kanssa, joka kulki Kaskirnan kor-
ven läpi, oli erääo suon yli rakennettu nk. kapul;r-
silta käynyt tutuksi. Ennen tuota siltaa oli vihoili-
nen päässyt suon reunaan saakka, mutta pysäht;'-
nyt siihen, joko suomalaisten vastaiskustr tai kulku-
tien käytyä mahdottomaksi. Mekin jouduimme sa-

man suon reunaan, jossa oli paljon vihollisen jät-
tämiä elintarvikkeita, ja niiti, olikin oikein kosolta.
Melkein kaikki ruoat oli vihollinen tehnyt petroo-
lilla käyttökelvottomilisi, mutta yhdessä ajoneu-
vossa oli ryynejä. Kun olimme tietysti nälkäisiä,
oltuamme ilmln I'hte1'ttI omiin huoltoportrisiin,
käytimme löytöä hyväksemme. Mutta tätä käyttivät
hyväkseen myös vihollissolilaat, jotkr harhailivat
eksyneinä omista joukoistaan, jotka oli lyöty hajal-
le Latvan lähistöllä käydyissä taisteluissa.

Komppaniassamme oli mies, joka monicn koht.r-
lokkaiden tapausteo takia oli tullut tavallista arem-
maksi. Tuskin hän uskalsi puhuakaan, että hän yk-
sin aikoi lähteä sellaiselle matkalle, jossa voisi koh-
data vihollisen. Oli hämärä ilta, .ia kun nälkä kurni
suolia, lähti Immonen saalista jakamaan, hakemaan
vankkureista ryynejå, vähääkään epäilemättä, ettri
hän loisi joutua tuohon saaliinjakoon samanaik;ri-
sesti naapurimiehen kansse.

Kun tuo suurikokoinen, Savon puolelta kotoisin
oleva Immonen prrhaillaan antmensi saalistaan, t'-tli
hänen vierelleen vielä kookkaampi mies, .iost.rin
Venäfän Aasiasta kotoisin oleva mongooli. Kädet
kohmettuneina ja pikku "nakku" selässä hänkin tu-
li hakemaan jotain henkensä ylläpitämiseksi. Yh'
dessä sitä sitten otettiin samasta säkistä ryyneia,
ei,kä osannut Immonen aavistaa, kuka oli hänen to'
verinsa. Vasta sitten, kun puhe osoitti miehen alku-
perän, pääsi Immoselta karjaisuna tuo tuttu suonlr-
lrisen sotilaen krit'ttämä srrn.r. "Ruki-r'ccrh" ! Nlon-
gooli olikin juuri tuota sanaa nälkäisenä odottanut,
jotta saisi nostaa etutassuns..t Pystyyn.ia antautrrr
vangiksi. Molernmat olivat yhtä tyytyväisiä ja Ln-
monen lisäksi ylpeydestä halkear.r-raisillaan.

Voi sitä näkyä - 
mongooli, tuo suuri mies edcl-

lä ja Imn.ronen perässä tulernassa kohti liomento-
telttaa! Ja voi sitä iltaa, jolloin Immosella olisi ol-
lut paljon srnomista, mutta ajatus ei löytänyt sopi-
via sanoja nykyiscn rohkeuden ja entisen pelon
r,älimlilla harhlillessaan.
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Reino lllanninen
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Felix Korhonen
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Lilli Vuorela
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Heikki Pohjanpää
SELLAISTÅ SE OLI

Tenho Ojanen
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O. P. RePo
HIIHTÄEN YLI ÄÄNISE\

Urpo Helander
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Aikokouslehdessö "Konso toisteli -miehet ker'
tovot" iulkoistuien kirjoitusten, korttoien io
piirrosten osittoinenkin loinoominen io julkoi'
seminen on kielletty ilmon toimituksen lupoo.
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AUTIGIN

leikatut kahvit
uusissaYAC PAC-

pakkauksissa
VAC PAC-kohvr on lerkottu tosorcker-
seksi, joten se ontoo Teille koikki qro-
minso poremmin kuin louhettu kohvi,
Kohvi moistuu hyvölto.

Uusi VAC PAC-pokkous soilyttöö koh-
vin poohtohetken tuoreuden, Lisöksi
Poulig tokoo tuoreuden. Tuore kqhvi
moistuu hyvöltö.

2 lelkkaurastetta s

ponnukorkeus sekci Melitto- jo suodotin-
h ienous,

Nauttikaa nyt hyvästä
ja tuoreesta kahvista

Tie jotkuu suorono

löpi luonnonesteiden,

Silto lohtoo tien yli virron.

Elömömmekin on suoroviivoisto

kunnes voikeudet tulevot,

Silto yli voikeuksien on

vokuutus.

ÄURÄ
vAKUUTUSYHTIÖ AURA

SUOMEN MAALAISTEN VAKUUTUSYHIIÖ
HENKIVAKUUTUSYHTIö AURAtietuetipnrfrfrcrN
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