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l. Ohlesäännölstä la l«oulutuksesta

Itsenäisen Suomen puolustusvoimat syntyivät va-
paussodassa ja sen kynnyksellä. Ratkaisevimmalla ta-
valla vaikuttaneen osan vapausarmeijan johtajista
muodostivat nuoret miehet, jotka vuosien Lglr-16
kuluessa lähtivät maasta salaisesti ja vapaaehtoisesti
Saksaan saamaao sotilaskoulutusta ja ollakseen val-
miina taistelemaan maansa vapauden puolesta.

Kun nämä miehet, Suomen jääkärit, saksalaisten
upseerien johtamina perehtyivät joukkojen johtami-
seen ja taistelutapoihin, tämä kaikki tapahtui keski-
eurooppalaisessa maastossa ja suurvallan taktillisten
käsitystapojen mukaisesti. Harjoituskentät olivat avoi-
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Sveitsin Upseeriliiton kulsumono kenrooliluutnontti
K. L. Oesch piti tämön viime sotien olkono Suo-
messo köytyiö metsöioisteluio koskevon esitelmänsä
lukuisillo eri poikkokunnillo Sveitsissä v. 1959.
Runsoosto kuuliiokunnosto päötellen 
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esitys herötti
suurto mielenkiintoo. Lehtemme lukiioille esitelmö
julkoistoon. muutomin poikoin hiemon lyhennet-
tynä, torkoitukseno osoittoo, mitkä seikot io näkö-
kohdot köymissämme toisteluisso ulkomooloisto

kuuliioo kiinnostovoi.
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met ia melkoisen tasaiset, siellä täällä jokin pieni
metsikkö, mutta yhtenäistä jabkuvaa metsää ei näky-
nyt missään. Kaikki taistelu- ja ampumaharjoitukset
suoritettiin täysin avoimessa maastossa. Ohjesääntöjen
mukaisesti oli vältettävä metsiä taistelumaastona, kos-
ka johtaminen niissä oli vaikeaa, joukot eksyivät ja
menivät helposti sekaisin. Lisäksi oli raskaiden jal-
kaväkiaseiden ja tykistön tulituki metsässä erittäin
hankalasti järjestettävissä. Metsistä oli hyötyä niiden
tarjoamao näkösuojan vuoksi vihollisen tähystystä
vastaan vain taistelualueen ulkopuolella lähestymis-
marssien ja levon aikana.

Tällaisten yleisten ohjeiden .ja maastollisen näke-
myksen mukaisesti koulutettuina jääkärit joutuivat
omassa maassaan huolehtimaan puolustusvoimain
johtajatehtävistä. Vapaussodassa avoimessa maastossa
saadusta koulutuksesta ei vielä ollut suoranaista hait-
taa, koska joukot punaisellakin puolella olivat heikosti
koulutettuja ja huomattavimmat taistelut käytiin asu-
tuskeskuksissa ja niiden liepeillä.

Mutta kun vapaussodan jälkeen Suomen puolus-
tusvoimia alettiin järjestää vakinaiselle kannalle ja
järjestelmällinen koulutus pantiin käyntiin, todettiin
ennen pitkää, että Suomen maasto-olosuhteet, ei vain
puhtaasti taloudellisesti ja topografisesti, vaan myös
sotilaallisesti poikkesivat jyrkästi tavallisesta keski-
eurooppalaisesta maastosta. Sotilaallisissa harjoituk-
sissa metsä tuli vastaan kaikkialla, usein myös järvi
tai suoalue. Metsän kautta oli kul.jettava ja taistellen
edettävä.

Vaikka ensimmäiset ohjesääntömme eivät vielä sel-
västi antaneetkaan ohjeita käyttää taistelussa hy'väksi
metsämaastoa, tuli tämä kuitenkin koulutuksessa ylei-
seksi tavaksi. Ratkaiseva isku, yllättävä kiertoliike tai
sivustaan suunnattu hyökkäys pyrittiin käytännössä
suorittamaan metsän kautta, koska vihollisen voimak-
kaasti tulittama avoin maasto voitiin näin kiertää.
Avoimen maaston laitaan tarvittiin yleensä vain heik-
ko sitova osasto, jonka pdäosan muodostivat raskaat
tuliaseet. Tällaista toimintaa helpotti lisäksi se, että
suomalainen mies oli tottunut liikkumaan ja suun-
nistamaan oikein metsässä. Sanottiin, että suomalainen
oli syntynyt metsässä. Tämä kaikki oli luonnollista ja
vallitseviin olosuhteisiin mukaantumista, sillä malm-
me koko pinta-alasta on metsää noin 70 /o. Yiljelty
ja avoin maasto muodostavat meillä saarekkeita met-
sässä, kun taas Keski-Euroopassa metsät ovat saarek-
keina avoimessa maastossa. Maan länsi- ja eteläosissa
metsämaastoa on kylläkin suhteellisesti vähemmän,
parhailla viljelysalueilla metsää ja avointa maastoa
yhtä paljon. Mutta kuta idemmäksi ja pohjoisem-
maksi mennään, sitä enemmän metsä voittaa alaa.

Metsäisen maaston kartoittamisella sota- ja kenttä-
harjoituksissa oli meillä kuitenkin silloin täl-
löin joitakin puolustajia. 1920-luvulla eris entioen
saksalainen upseeri, vielä senkin jälkeen kun oli tu-
tuslunut suomalaiseen maastoon, kehoitti upseerioppi-
laitaan välttiimään hyökkäysliikkeiden suorittamista
metsässä ja metsien kautta. Ne harvat suomalaiset
upseerit, jotka opiskelivat Pariisin sotakorkeakou-
lussa, saivat ranskalaisten ohjesääntöjen mukaisesti
oppia, että vaikkakin metsä jossain määrin suojelee
hyökkääjää vihollisen tulelta, sen suurena epäkohtana
on, että se rikkoo sekä suurten yhtymien että pienten
yksikköjen kiinteän yhteyden, aiheuttaa suuria vai-
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keuksia eri aselajien tulen yhteistoiminnalle sekä vai-
keuttaa tykistön tulenjohtoa ja panssarivaunujen
käyttöä.

Yleisten taisteluperiaatteiden puolesta ei suomalai-
nen kenttäohjesääntö kuitenkaan ennen talvisotaa
suuresti poikennut esim. saksalaisista ja ranskalaisista
ohjesäännöistä. Huomattavimpana eroavaisuutena oli
maaston erilaisuudesta aiheutuva suhtautuminen tais-
telutoimintaan metsässä. Meillä korostettiin koulutuk-
sen sekä johdon ja joukon tarkoituksenmukaisen jär-
jestelyn merkitystä lukumääräisen epdsuhteen tasoit-
tajana. Tulen ja liikkeen sekä oikean maastonkäytön
rinnalla pidettiin salaamista, yllätystä ja sivustavaiku-
tusta taistelun tärkeimpinä tekijöinä. Hyökkäyksessä
vaikutti painopisteen valintaan voimain suojattu ja
yllättävä keskittämis- ja vaikutusmahdollisuus sekä
vihollisaseman lujuus.

Tykistön tulenjohtopaikat ja erityiser;ti oihollisase-
rniin ulotlaaa metsä osoittivat useimmiten luonnos-
taan pääiskun suunnan. Avomaastoa ei kuitenkaan
kaavamaisesti saanut kiertää, vaan vihollinen oli siinä
ainakin sidottava.
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Puolustusasema oli pyrittävä sijoittamaan suojaan
r ihollisen maa- ja ilmatähystykseltä, mutta kuitenkin
luonnollisia tukikohtia hakien, olivat ne sitten avoi-
messa tai metsämaastossa. Metsämaaston katsottiin tar-
joavan parhaat mahdollisuudet salaamiseen, mutta sa-
malla se tarjosi pienemmän ampuma-alar. ja vaati suh-
teellisesti vahvemman miehityksen. Metsänreunassa
oli päävastarinta-asema si joitettava vihollistähystyksen
vaikeuttamiseksi joko metsän sisään tai metsänreunan
eteen. Koska metsätaistelussa moraalisten tekijöiden
merkitys oli suuri, oli puolustuksen luonteeltaan ol-
tava hyökkäyksellistä, r,arsinkin pienehköissä puitteis-
sa silloin kun sivustat olivat suojaamattomat. Rin-
tamasuunnassa vihollinen oli sidottava ja iskujoukoilla
käytävä sen sivustoihin ja selkään.

Venäläiset ja yleensä suun'altojen ohjesäännöt an-
toivat n.retsätaistelua varten tarkkoja ja yksityiskohtai-
sia ohjeita, erikseen suurta ja pientä, erikseen kor-
keata, tiheätä ja harvaa metsää varten. Taistelu met-
sässä oli suoritettava erillisiä r'ahvennettuja pataljoo-
nia ja komppanioita käyttäen, joiden rohkealla ja
oma-aloitteisella toiminnalla katsottiin olevan suuri
merkitys. Venäläisen taktiikan pääpiirteenä oli kui-
tenkin rajaton luottamus tekniikkaan, erityisesti pans-
sarivaunuihin, tykistöön ja ilmavoimiin. Juuri tästä
johtui, että venäläiset pitir,ät metsää ja myös talvea
toimintaa vaikeuttavina tekijöinä, kun taas suomalai-
set pitivät niitä liittolaisinaan. Toisaalta on myös sel-
r,ää, että suomalainen ohjesääntö määräsi ja määrää
edelleenkin tiedustelulla selvittämään metsän laadun,
tiheyden ja kulkukelpoisuuden. Mutta kun tieduste-
Iun tulokset muualla merkitsevät pelkkää toteamista,
onko metsä sotilaallisesti käyttökelpoinen vaiko ei, suo-
malaisille joukoille tiedustelu osoitti, millä välineillä
oli varustauduttava etenemistä'r'arten metsässä ja oliko
maaperä kovaa vai upottavaa suota, sillä metsän kaut-
ta oli joka tapauksessa kuljettava.

Suomussolmen toisieluolue io operootioi

Tulkoon vielä tässä yhteydessä mainituksi, mitä vii-
meisten sotien aikana saadut taistelukokemukset vai-
kuttivat nykyisten ohjesiäntöjemme käsirykseen met-
sän vaikutuksesta taistelutoimintaan. Yleinen oh je-
sääntömme sanoo nyt: "Mitä heikompi on hyökkäyk-
sessä tulivoima ja lento- ja panssarijoukkojen vahvuus
tai käyttömahdollisuus, sitä ratkaisevammaksi muo-
dostuu jalkaväen osuus ja sitä tärkeämpää on pyrkiä
käyttämään hyväksi metsäntaattoa, pimeyttä ja yllä-
tystä. Mitä puolustukseen tulee, on puolustusaseman
tarjottava mahdollisimman hyvä suoja vihollisen maa-
ja lentotähystykseltä sekä suojaisat liikkumismahdolli-
suudet syvyys- ja sivusuunnissa. Tältä kannalta on
metsäasema edullisin, samalla kun se suuresti rajoit-
taa hyökkääjän tykistön, panssarivoimien ja rynnäkkö-
aseiden käyttöä ja helpottaa puolustajan reservien ak-
tiivista toimintaa. Välttämättömät ampuma- ja tähys-
tysalan raivaukset vaativat kuitenkin metsässä melkoi-
sesti aikaa puolustusvalmisteluihin.

Nämä yleiset ohjeet pitävät itse asiassa taistelua
metsämaastossa normaalitapauksena, koska pienen val-
tion aseistuksessa ja tulivoimassa aina on puutteelli-
suuksia. Jalkar'äen ohjesääntömme ei nykyisin anna-
kaan mitään erikoisohjeita metsämaastoa varten, yaan

se antae yleisiä ohjeita liikkumista ja taistelutoimin-
taa varten maastossa, joka säännönmukaisissa olosuh-
teissa on metsäinen.

2. Aselstuksen sopeutumlnen maastoon
Ennen siirtymistä muutamien konkreettisten esi-

merkkien kuvaamiseen on tarpeen valaista muutamin
sanoin sitä epdsuhdetta, joka vallitsi suomalaisten ja
venäläisten joukkojen aseistuksessa ja varustamisessa.

Silmäänpistävimpänä oli tietenkin käytettävissä ole-
van miesmäärät valtava ero, Venäjän asukasluku 200
miljoonaa, Suomen vajaa 4 miljoonaa. Suomalaisilla
oli sodan alkaessa käytettävissä 9 divisioonaa, venä-
läisillä noin 30, sodan päättyessä suomalaisilla n. 12
lfies loppuunkulunutta divisioonaa, venäläisillä n.
45 uudelleen täydennettyä ja lepuutettua divisioonaa.
Kummankin maan divisioonan perusorganisaatio oli
sama: 3 jall,aväkirykmenttiä, mutta venäläisen divi-
sioonan vahvuus oli n. 3500 miestä suurempi. Kone-
tuliaseistuksen ja kranaatinheittimistön suhteen venä-
Iäinen divisioona oli keskimäärin kaksi kertaa ja ty-
kistön suhteen n. 3 kertaa suomalaista voimakkaampi.
Venäläisillä oli divisioonassa 40-10 panssarivaunua
sekä lisäksi ylijohdon käytössä lukuisia tykistö- ja
panssarivaunujoukkoja sekä rajattomasti ammuksia.
Suomalaisten huutavimpana puutteena edellämainitun
epäsuhteen lisäksi oli panssarintorjunta-aseistuksen
niukkuus, monissa yhtymissä niiden olemattomuus,
sekä erityisesti rykistön ja kranaatinheittimien ammus-
ten arveluttavan vähäinen måd.rd. Talvisodan alkaessa
niitä laskettiin riittävän tuskin kuukaudeksi, ja niiden
käyttö oli alusta alkaen ankarasti säännösteltävä, kos-
ka mobilisoitavan sotateollisuudenkin mahdollisuudet
olivat melkoisen rajoitetut.

Nämä suuret puutteet johtuivat maamme useimpien
poliitikkojen epärealisesta suhtautumisesta maan
puolustuskysymykseen juuri sotaa edeltäneiden vuo-
sien aikana. Sotilashenkilöiden varoituksista huoli-
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matta liian monet poliitikot pitivät sodan syttymistä
mahdottomuutena, jopa suoranaisena hulluutena, ja
jos maatamme vastaan hyökättäisiinkin, ei meillä kui-
tenkaan liian vähälukuisina olisi mitään mahdollisuuk-
sia puolustautua.

Oli kuitenkin eräs ase, jonka kohdalla meillä oli
huomattava etumatka hyökkääjän aseistukseen verrat-
tuna. Meidän divisioonamme aseistukseen talvisodan
alkaessa kuului 210 kpl konepistooleja, mikä jalka-
väkikomppaniaa kohti merkitsi 8 kpl, toisin sanoen
joka toinen jalkar'äkiryhmä oli aseistettu konepistoo-
leilla. Venäläisillä näitä aseita ei ollut ollenkaan so-
dan alkaessa. Tulivoimaisten, mutta melkoisen kömpe-
löiden konekiväärien lisänä Suomessa suunniteltu- ja
valmistettu konepistooli oli kevyt, ketterä, nopeasti lii-
kuteltavissa oleva ja erittäin tulivoimainen lyhyillä
etäisyyksillä. Se oli juuri kuin luotu metsäisen maas-
ton taistelutoir.nintaa varten, missä lyhyt näkyr,äisyys
ja ampumaetäisyys I'aativat nopeata ja tarkkaa tulia.
Sodan jatkuessa konepistoolien määrä,jalkar,äkemme
lseistuksena kaksinkertaistettiin ja venäläisetkin otti-
r-rt sen käyttöönsä Ialjassa mitassa.

l\{uutenkin oli se puutteellinen aseistus, rnikä meil-
lä oli käytettävissä sodan puhjetessa, soveliaampaa ja
tehokkaampaa metsärnaaston kuin avoimen maaston
aseistukseksi. Jokaisella jalkaväkipataljoonalla oli edes
pari kranaatinheitintä ja kenttätykistöstä enemmän
kuin toinen puoli oli haupitseja, joiden molernpien
kaaritulta voitiin käyttää metsässä. Panssarivaunujen
melkein täydellinen puuttuminen aseistuksestamme
toisaalta ei useimmiten ollutkaan mikään puute met-
sähyökkäyksessä, mutta avoimess.r meastossa niiden
merkirys oli tavallisesti ratkaiseva.

Puolustusvoimiemme päär'oimat - 
lsin 213 - oli

keskitettär,ä puolustamaan Karjalan kannasta, koska
se matkojen lyhyyden vuoksi oli vaarallisin hyökkäys-
suunta ja tiheän tieverkostonsa ja maastonsa vuoksi
edullisin hyökkäysmaasto suurvallan armeijalle. Kan-
naksella, joka oli paljon tiheämmin asuttu ja vähem-
män metsäinen kuin itärajamme, venäläiset voivat hel-
pommin käyttää runsasta tykistöään ja runsaslukuisia
hyökkäysvauntjaan ja ne pääsivät siellä paremmin oi-
keuksiinsa kuin itärajan metsissä. Meidän aseistuk-
setnme pahimmat puutteet, panssarintorjuntatykkien,
tykistön ja sen ammustenkin niukkuus, olivat joukko-
jemme vähälukuisuuden rinnalla puolustuksemme suu-
rimpana heikkoutena tällä suunnalla.

Laatokan ja Jäämeren välinen noin 1100 km pitui-
nen rajaseutumme poikkesi rajan molemmin puolin
ennen kaikkea harvan asutuksen, laajojen metsäaluei-
den, harvan tieverkon ja pitkien etäislyksien vuoksi
Karjalan kannaksen maastosta ja merkityksestä. Suu-
rimmassa osassa tätä raiaseutua on metsää 8O-9O Vo,
pohjoisessa osassa aina LOo %. Rajan poikki kulke-
via tunkeutumisteitä on vain harvassa, ,0-100-200
km päässä toisistaan ja useimmat niistä laadultaan
heikkoja. Tarviketäydennyksen ja liikunnan vaikeu-
den vuoksi tiettömässä maastossa taistelutoiminta tällä
alueella saattoi tulla kysymykseen vain tien läheisyy-
dessä, muutamia kilometrejä - poikkeustapauksessa
korkeintaan 1o km - tien ulkopuolella riippuen
maaston ja aseistuksen laadusta sekä ioukon suuruu-
desta ja koulutustasosta. Kauempana tiestä olevien
alueiden valvonnan pystyivät tarpeen vaatiessa suorit-
tamaan vahvat partiot ja vartiot. Tämän laajan metsä-
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seudun puolustukseen oli käytettävissä noin 100 kilo-
metriä pitkälle rintamalle Laatokan pohjoispuolella
2 divisioonaa. Jäljellä olevan n. 1000 km alueen teil-
le Jäämerelle asti riitti vain erillisiä komppanioita ja
pataljoonia, joita vähitellen voitiin vahvistaa myöhem-
min kootuilla reserviosastoilla.

3. Talstelufa metsälsessä maastossa
talvlsodan alkana

Erittäin vaikeiksi ja kriitillisiksi kehittyivät talvi-
sodan alkuvaiheen taistelut pitkälla itärajallamme Suo-
mussalmen suunnalla. Ennen vihollisuuksien alkua
tällä alueellLr oli tiedossamme vain yksi rajan poikki
kulkela tie, jota pidettiin mahdollisena huomattavam-
pien vihollisvoimien etenemiselle. Mutta heti sodan
puhjetessr vihollinen ylittikin rajan kahden rykmentin
voimin tämän alueen pohjoislaidirssa (Juntusrannassa),
jossa se omalla puolella rajaa oli rakentanut suomalai-
sille täy'sin tuntemattoman uuden tien. Kolmas ryk-
mentti eteni pitkin vanhaa ja tunnettun f,nxftssn -Suomussalmen tietä, joka oli noin )0 km etelämpänä.
Kokonainen divisioona, vahvan tykistön ja panssari-
vaunujen tukemana - 163 D 

- 
oli siis hyökkää-

mässä vain yhtä koko tämän suunnan puolustukseen
sijoitettua pataljoonaa \.astaan, jonka avuksi ensihä-
tään voitiin lähettää vain yksi reservipataljoona.

Voimasuhteet muodostuivat liian epätasaisiksi siitä-
kin huoiimatta, että r'enäläiset joukot tässä pitkässä ja

1'htenäisessä metsämaastossa eivät voineet täysin käyt-
tää hyödykseen suurta tulivoimaansa, sillä metsä ja lumi
olivat esteenä heti pääetenemistien molemmin puolin.
Noin viikon ajan pystyivät kuitenkin heikot voi-
mamme, kokonaan vailla tykistöä ja panssarintorjunta-
aseita, viivyttämään ja hidastamaan vihollisen etene-
mistä, kunnes 7.12. tämän alueen keskuspaikka, Suo-
mussalmen kirkonkylä, oli poltettava ia jätettävä vi-
hollisen käsiin. Venäläisen 163.D:n.eri suunnilta tul-
leet osat olivat nyt päässeet yhtymään ja tie länteen
näytti olevan auki. Mutta meidän paljon kärsineet
joukkomme menivät uusiin puolustusasemiin kirkon-
kylän länsi- ja eteläpuolella olevan kapean vesistö-
lin;'an taakse, joka onneksemme ei vielä ollut kyllin
vahvassa jäässä kantaakseen panssarivaunu,ia. Puolus-
tus kesti, vihollisen monet kiivaat hyökkäykset torjut-
tiin useimmiten hyökkääjälle raskain tappioin.

Näissä olosuhteissa puolustautuvat joukkomme tar-
vitsivat kiireellisesti apuvoimia. Ylipäällikkö mddrå-
sikin juuri reserviläisistä kootun ja vielä puutteellisesti
varustetun rykmentin (JR 27) nopeasti keskitettä-
väksi Suomussalmelle ja lyömään sinne edenneen
vihollisen. Jo neljän päivän kuluttua (11.12.) nämä
joukot, uuden yhteisen johtoelimen alaisina, saattoi-
vat ryhtyä vastatoimenpiteisiin. Hyökkäys alkoi pää-
voimien etenemisellä metsien kautta Kuivasjärven
länsipuolitse luoteeseen; ne katkaisivat yllättävällä
iskulla vihollisen Raatteeseen kulkevan yhdystien. Kir-
konkylän eteläpuolisen vesistölinjan vartiointiin jätet-
tiio vain pääasiallisesti konetuliaseita ja Kuivasjärven
._ Kuomasjärven välisen metsäisen kannaksen var-
mistukseen itään päin jätettiin vain kaksi komppaniaa.
Samanaikaisesti lähetettiin metsien kautta vasem-
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Tolvisodon Suomussolmi' vihollisen miehittämä Juntusronto konekivöäriosemisiomme nöhtynä. völillö Kiontoiärven Akonlohri lo.2.4o

malta kiertäen vesistöliniojen yli noin pataljoonan
vahvuinen osasto katkaisemaao vihollisen yhteydet
pohjoiseen. Viisi vuorokautta kestäneiden ånkarien
taistelujen jälkeen, joita joukkojemme oli suoritettava
ilman. tykistöä kenttälinnoittautumaan jo ehtinyttä
vihollista vastaan, oli kirkonkylä jälleen s,rurimmalta
osaltaan joukkojemme käsissä. pääosa vihollisen 163.
D:sta oli.saarrettu kylän laitamille ja sen länsipuolelle
Hulkonniemeen.

Samaan aikaan tuli Raatteen tieltä levottomuutta
herättäviä tietoja. Uuden venäläisen divisioonan etu-
joukot olivat lähestymässä. Merkitsikö tämä sitä, että
suunnitelmana oli katkaista Suomi kahtia Oulun kor-
keudella maan kapeimmalla kohdalla, johon viittaavia
tietoja eräältä sotavangilta saaduista papereista oli
ilmennytT Uusi divisioona, joka todettiin pian Mosko-
van sotilaspiiristä lähteneeksi moto-mekanisoiduksi
valio-osastoksi, 44.Div:ksi, r,iittasi syr,älle tähtäävään
hyölkäykseen. Sen ensimmäiset hyö[käykset oli Kui-
vasjärven _- Kuomasjärven kanniksella oleva heikko
varmistusosasto pystynyt toistaiseksi torjumaan. Mut-
ta kuinka tämä heikko osasto jaksoi iaskaan tehtä_
r,änsä täyttää ?

OIi siis välttämätöntä lähettää vieläkin lisär,oimia
Suomussalmen suunnan puolustajille. ylipäällikkö
irroitti niukoista resen.eisriän aluksi kaksi tykistöpat_
teria.ja.kaksi panssarintorjuntatykkiä, jotka parin pei-
vän kuluttua ensimmäisinä tykiitö.rseina saapuivat pe-
rille. Ja joulupäivänä saapui r.iisi pataljoonäa käsilta-
vä-apujoukko. Se saapuikin yhdennelläioista hetkellä,
sillä saarrettuna ollui 163.ö oli ryhtynyt edellisenä
päir,änä hyökkäämään ja 44.D paiÅosii idarta.

Näissä olosuhteissa 163.D oli ensiksi saatava pois
p.lirtii Joulukuun 27. pnä alkoi hyökkäys sitä vastaan
kaikilta suunnilta. Taistelu oli mitä ankarinta, sitä
käytiin mitä vaihtelevimmassa maastossa, metsässä,
järven jäällq poltetun kylän raunioissa ja avoimilla
kentillä maahan kaivautunutta vihollista vastaan. Vi-
hollisen puolustus murtui paikoin yhden, paikoin 2-3
vuorokauden kuluttua. Osa siitä pääsi läajan järven
jäätä pitkin pakenemaan, mutta suurin osa tuhoutui.
Noin 5000 kaatunutta jäi viholliselta taistelukentälle
ja 500 vankia otettiin. Sotasaaliina saivat joukkom-
me mm. 27 tykkiä, 11 panssarivaunua, 1)0 kuorma-
autoa sekä suuren määrän jalkaväe4 aseita ja ampuma-
tan'ikkeita. Tämä oli, ei vain tervetullut, uaun triki
tärkeä lisä huonosti varustetun voittajan varastoihin.

Nyt seurasi 44.D:n vuoro, jonka yritykset hel-
pottaa 163.D:n tilannetta, silloin kun tämä joutui
tuhotuksi, olivat liian varovaisia ja laimeita. ltika oti
syynä siihen, että tämä uusi suuri voimaryhmä ei ollut
ryhtynyt tarmokkaampaan toimintaan, vaao oli kuin
liimautuneena noin 8 km pituiselle taipaleelle Raat-
teen tiellä? T:illainen toimettomuus paliuttaa mieleen
Rennenkampfin johtaman venäläisen armeijan pas-
siivisuuden Tannenbergin taistelussa v. 1914, jolioin
saksalaiset parhaillaan olivat Samsonovin armeijan
kimpussa ja tuhosivat sen perusteellisesti. Mutta 44.
D:n toimettomuuden syyt olivat varmaankin toiset.
Ilmeisesti sekä lumi että synkät metsät rajoittivat
moottoroitujen osastojen liikuntaa. Omassa ohjesään-
nössään venäläiset antoivat tähän selvän vastauksen:
Joukot, jotka eivät ole saaneet tah,itoiminnan edellyt-
tämää koulutusta eivätkä ole tarkoituksenmukaisesti
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varustetut, menettävät nopeasti taistelukykynsä, koska
talveen ja maastoon sopimaton aseistus käy niille ras-
kaaksi taakaksi. Juuri näin oli 44.D:n laita.

Suomalaisten joukkojen jatkuvalle toiminnalle oli
jälleen ratkaisevaa, että ne olivat tottuneita metsä-
taistelijoita ankarankin talven vallitessa. Pääosa sa-
moista joukoista, jotka olivat ollea sinetöimässä 163.
D:n kohtaloa, käännettiin 44.D:aa vastaan. Uuden-
vuoden päivänä suoritettiin aluksi noin pataljoonan
voimin Kuivasjärven eteläpuolitse metsän kautta kou-
katen hyökkäys vihollisen rivistön alkupäätä vastaan
tarkoituksena saada selkoa vihollisen voimista ja aiko-
muksista. Tämä alue tuntui vahvasti miehitetyltä ja
kenttälinnoitetulta. Seuraavana päivänä try'Ot*tays
uusittiin kahdella pataljoonalla koukaten vähän idem-
mäksi. Maantie saatiinkin poikki, rakennettiin esteitä
ja murroksia, ja vihollisrivistö katkaistiin.

Näiden samojen päivien aikana siirrettiin kaksi
taisteluosastoa Suomussalmen kirkonkylän länsipuo-
Ielta aikaisemmin avattua jätietä pitkin 44.D:n rivis-

tön eteläpuolelle. Nämä alkoivat etenemisensä \'älittö-
mästi metsien kautta vihollisen rivistöä kohti joutuen
pian ankariin taisteluihin vihollisen sivustavarmistus-
osastojen kanssa. Lisäksi suunnattiin vielä pohjoi'
sesta saapunut lopen väsynyt, kaksi pataljoonaa
käsittär'ä rivistö Kuomasjärven luoteispuolelle. r.l.
40 alkaneessa yleisessä hyökkäyksessd nåmd' eri suun-
nilta tulevat taisteluryhmät kohdistivat rynnäkön toi-
sensa jälkeen 44.D:n sivustoihin. Samalla suljettiin
vastustajan tie itään päin. Kolmen päir,än kuluttua
suomalaisten voitto oli täydellinen. 44.D:n rivistö
paloiteltiin osiin ja tuhottiin pala palalta. Tämän
divisioonan kiihkeä halu päästä pois Suomesta jou-
dutti ratkrisua, sillä tietä pitkin ryntäileviin joukkoi-
hin oli suomalaisten tulella tuhoisa vaikutus. Tämän
hyvin suunnitellun, sisukkaasti ja kylmäverisesti suo-
ritetun taisrelun loppuinventaario puhuu selvää kieltä
ratkaisevasta voitosta tällä suunnalla. Suomalaisten
saaliiksi jäi 70 erilaista tykkiä, n. 10 panssarivaunua,
n. 27O autoa ja traktorra. (Jatkuu)

Matti Tuomi

RATSURIT
lähltaistelussa

Tah,isotaa edeltäneen YH:n eli ylimääräisen ker-
tausharjoituksen aikana 13.10.19 koottiin yksikköni
IIIIKTR 6 Porin kaupungin ja sen ympäristöpitä-
jien miehistä. Patteristo oli tavallinen "hevosveto-
pelipeesto", ja tämän kirjoittaja kuului 7. patterin
ratsureihin. Noin viikkoa myöhemmin patteristo
kuormattiin junaan, ja niin lähdettiin matkalle koh-
ti ltä-Suomea.

Vuorokauden kuluttua saa'r,uttiin Luumäen ase-
malle, jossa joukkomme purettiin junasta ja siirret-
tiin muutaman kilometrin päässä asemalta olevan
Luumäen pappilan lähettyville. Osa miehistä ma-

ioitettiin taloihin ja osa, kuten me ratsurit, telttoi-
hin. Niin elettiin päivä kerrallaan, ja vaikka välillä
oli maastoharjoituksia ja erilaisia töitä, kuten tila-
päistallien tekoa, tykistöasemien kaivamista ym.,
alkoi tarkoituksettomalta tuntuva makaaminen tel-
tassa tuntua yksitoikkoiselta.

Valjakkoaliupseerina meillä oli alikersantti Mau-
no Iissa, aikamoisen rento mies, jolle onnettomuu-
deksi vähää ennen sodan syttymistä sattui pieni
"järjestyshäiriö". Tämän takia patterimme päällik-
kö, luutnantti Lanamäki määräsi käskyssään, että
alikersantti Iissa ei enää ollut kenenkään esimies,
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saikkei häneltä otettukaan pois aliupseerin arvoa.
Samalla määrättiin ratsuri Kauko Joutseno hoita-
maan valjakkoaliupseerin tehtä\,iä.

Kun olimme käskynjaon päätyttyä palanneet tel-
talle, Iissa lausui lakonisesti, että tulisipas sota,
niin nähtäisiin, kuka pelkää. Emme silloin aavista-
neet, kuinka lähellä sota oli. Pari päivää tämän ta-
pauksen jälkeen, kun olimme vänrikki Lindholmin
oppitunnilla, alkoikin kuulua kaukaisia jysähdyk-
siä, ja hetken kuluttua lähetti tuli sanomaan, että
sota oli syttynyt.

- Kyllä oli hyvä, sillä nyt se nähdään, kuka
oikein pelkää, lisäsi Iissa tähän tietoon.

Taisi olla itsenäisyyspäivä, jolloin patterimme
ajoi Luumäen asemalle, missä se jälleen kuormat-
tiin junaan. Niin Iähdettiin iltapimeässä kohti pää-
mådrdä, josta miehistöllä ei ollut aavistustakaan.
Joulukuisen aamun valjetessa junamme pysähtyi, ja
joku tiesi kertoa, että olimme Värtsilässä. Siinä
sitten kyseltiin, missä päin Suomea sellainen paik-

kakunta oikein on. No, selvisihän sekin, eikä muu-
ta kuin "vehkeet" pois vaunuista ja liikkeelle.

Olimme jättäneet tykkien etuvaunut Luumäelle
ja saimme talvireet "nollakakkostemme" alle. En-
simmäisessä mäessä saimme me ensimmäisen ty-
kin ratsurit ja erittäinkin takaratsuri Niemi kokåa
epämiellyttävän yllätyksen. Sattui niin, että tykki-
reen mukana tulleet tankohevosen aisat olivat suu-
relle, vahvalle hevoselle aivan Iiian lyhyet. Heti,
kun hevonen joutui ottamaan juoksuaskeleita, se
löi takajalkansa tykkirekeen ja alkoi tuskissaan pot-
kia. Ei auttanut muu kuin panna pienimmässäkin
mäessä jarrutuskettinki reen alle ja ajaa klaymåjal-
kaa.

Patterimme muut tykit olivat menneet meno-
jaan, ja me kamppailimme tätä tuskien taivalta ai-
soja kiroten, vaikkeivät ne tietenkään siitä piden-
tyneet. Ehättipä paikalle sitten patteriston komen-
taja, kapteeni Valla, joka matelemistamme katselles-
saan ärjäisi, ettemme osanneet ajaa tykkiä ollen-
kaan. Selitimme asian ja kirosimme aisojen tekijää,
joka mielestämme oli ollut joku kaistapää. "Kes-
kustelun" päätteeksi kapteeni Yalla måd.rd,si, että
tykkiin oli heti hankittava pitemmät aisat.

Hänen ratsastettuaan pois lähdimme taas yrittä-
mään eteenpäin, jottemme olisi kokonaan jääneet
joukoista, kuten Mustalais-Manne unissaan. Vii-
mein tuli vastaamme hevosta ajava siviili. Pysäy-
timme hänet ja sanoimme, että mitataanpas, kuin-
ka pitkät aisat hänen hevosellaan olivat. Reilusti
puoli metriä ne olivat omia aisojamme pitemmät,
ja koska ne olivat vahvannäköiset, rupesimme au-
komaan siderautoja, vaikka tämä vei puutteellisilla
välineillämme melkoisesti aikaa.

Kun kaikki mutterit oli saatu kiinni, lähdettiin
matkaan. Eikä siinä jarrutuskettingin kanssa enää
pelattu, vaikkei Korpiselän maasto ole niitä kaik-
kein tasaisimpia! Oli mäki kuinka suuri ja jyrkkä
tahansa, niin takaa kuului vainääni, että alta pois!
Tuli siinä mieleen, että jos hevonen hurjassa lau-
kassa kompastuisi ja kaatuisi, niin huonosti kävisi,
kun takimmaiset hevoset ja tykki tulisivat päälle.
Saivat siinä tykkimiehetkin kerran oikein kunnon
kyytiä, vaikkei varmaankaan mitään helppoa, sillä
kynsin ja hampain oli pideltävä tykistä kiinni, ettei
olisi joutunut jalkamieheksi! Ylämäissä tykkimies-
ten oli kyllä käveltävä, siitä piti jämerä tankorat-
surimme Niemi huolen, sillä tykissäkin oli hevosilla
tarpeeksi vetämistä. Muutenkin Niemi piti hevosis-
taat air.a hyvää huolta, vaikka olikin saanut tyy-
pillisen "laitakaupungin sivistyksen", kuten me
muutkin ratsurit.

Tällä menolla saimme patterimme kiinni vielä
myöhään samana iltaoa ja majoituimme erääseen
Korpiselän kylään.

Joulukuun 9. päivänä ajoimme tykit odotusase-
miin noin kolmen kilometrin päähän Tolvajärvel-
tä. Tuskin olimme saaneet ne maantieltä metsään,
kun ensimmäiset kranaatit uielsivat ylitsemme ja
räjähtivät muutaman sadan metrin päässä takanam-
me. Hieman siinä sydän pomppaili, vaikkei ollut
kulunut kuin runsas vuosi siitä, kun Perkjärven
leirillä oli kuunneltu samanlaista ulinaa.

Sitten ajettiin patterit tuliasemiin siten, että 8.
patteri oli puoli kilometriä 7. patterin edessä, mo-
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lemmat lännestäpäin katsoen maantien oikealla
puolella. Patteristamme kolmas eli siis 9. patteri
oli jo matkalla saanut käskyn mennä Ilomantsin
rintamalle, koska siellä ei ollut lainkaan tykistöä.
Tolvajärven suunnalla oli jo ennen meidän tuloam-
me lyhennettyjä kenttäkanuunoita, joiden miehis-
tönä oli savolaisia.

Valjakkopaikkamme oli hieman tulipatterin ta-
kana. Olimme panneet teltan pystyyn, eikä meillä
ollut muuta työtä kuin hevostemme hoitaminen
sekä vartiointi. Etulinjasta kuului katkeamaton tais-
telun melske; siellä jalkar,äkemme yritti torjua an-
karasti hyökkäävää vihollista.

Näin meni yö ja päivä. Seuraavana eli joulukuun
kymmenennen päivän iltana saimme vieraaksemme
kolme lumipukuista pioneeria, jotka sanoivat ole-
vansa miinoittamassa jotakin maastosiltaa. Koska
heillä ei ollut telttaa, he pyysivät saada yöpyä mei-
dän teltassamme. Tähän tietysti suostuimme.

Myöhemmin illalla, kellon aikaa tarkemmin
muistamatta, alkoi verrattain läheltä kuulua am-
muntaa. Ensin kuului hajalaukauksia, mutta r'ähi-
tellen tuli kiihtyi kovaksi räiskeeksi.

Pian saapui valjakkopaikalle tulipatteristamme
lähetti sanomaan, että vihollinen oli yllättänyt 8.
patterin, jonne oli pyydetty kiireesti apua. Tulim-
me nopeasti ulos teltasta, otimme kiväärimme ja
niin muutuimme äkkiä tykistön ratsureista kivääri-
ryhmäksi. Jostakin siihen ilmestyi kapteeni Valla-
kin, joka kysyi, oliko joukossamme yhtään aliup-
seeria. Tähän sanoi lissa, että hän oli ollut sellai-
nen, mutta ei ollut enää, koska hän oli ollut ilman
esimiesasemaa. Silloin komentaja Valla määräsi,
että Iissan tuli aliupseerina toimia ryhmämme joh-
tajana.

Lähdimme kävelemään pitkin maantietä kohti
taistelun melskettä. Tulipatterimme kohdalla kap-
teeni Valla, joka silloin vielä oli mukanamme, ky-
syi, mitenkä patterissa olivat asiat. Tähän Patteri-
upseeri, luutnantti Hannula vastasi, että patteri oli
ryhmittynyt lähipuolustukseen. Myöhemmin sain
kuulla, että mukaamme oli patterista lähtenyt kol-
me miestä, alikersantti Koivunen, tykkimies Kauko
Elomaa ja joku kolmas mies, jonka nimeä en muis-
ta. Näistä oli Elomaan ruumis löydetty seuraavana
aamuna vihollisten ruumiiden keskeltä.

Saavuttuamme 8. patterin luo ilmoitimme tule-
vamme apuun, ja meidät käskettiin oikealle siivelle
varmistukseen. Levittäydyimme ketiuun ja yritim-
me silmä tarkkana tähyillä pimeää metsää. Pauke
ja räiske oli ankara, ja erittäin oudon vaikutuksen
tekivät läheisissä puissa räjähtelevät vihollisen luo-
dit. Vähän väliä kuului selkäpiitä karmiva "naa-

purien uraa" ja heidän päällikkönsä r'oimakas ääni,
kun tämä ilmeisesti yritti rohkaista miehiään.

Meidän kohdaltamme tämä jonkin aikaa kestä-
nyt "asemasota" eli oikean siiven varmistus loppui
äkkiä, kun 8. patterin asemista alkoi kuulua huu-
to, että oikea siipi hyökkää. Mahtoiko tämän hyök-
käyskäskyn antajan mielessä kangastella jonkinlai-
nen saarrostus, sitä en tiedä, mutta ainakaan hänellä
ei voinut olla oikeaa käsitystä vastassamme olevista
vihollisen voimista.

Käytännössä oikean siiven hyökkäysvoima käsitti
vain ryhmä Iissan sekä muutamia 8. patterin tykki-
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miehiä. Aseina meillä olivat pelkästään kiväärit,
sillä ne kaksi pikakivääriä, jotka silloisen määrävah-
vuuden mukaan kuuluivat lähipuolustusta varten
jokaiseen patteriin, olivat luonnollisesti asemissa
tykkien lähellä. Konepistooleita ei tykistöllä talvi-
sodan aikana ollut, ei edes sen tulenjohtueella. Tä-
män lisäksi kir'äärimme olivat kunnoltaan mitä hei-
koimpia, ties kuinka monta sotaa niillä jo oli käyty.
Piiputkin olirat piloille syöpyneitä. Kumma kyllä,
meille ei ollut YH:n aikana järjestetty edes maa-
Iiinammuntaa, jotta olisimme tienneet, mihin il-
mansuunt.lan nämä "vintofkat" veivät. No, eihän

Tykistö siirtyy iuliosemoon

se osumatarkkuus silti niin tärkeä ollut miltei säk-
kipimeässä joulukuun yössä.

Suurempaa huolta tuotti patruunoitten vähyys.
Sodan syttyessä saimme 45 "kutia" mieheen, ja kos-
ka niistä osa käytettiin lentokoneitten tulitukseen,
niitä täytyi nyt käyttää harkiten.

Heti hyökkäyskäskyn saatuamme kuului ryhmän-
johtajamme ääni:

- Ryhmä Iissa, eteenpäin !

Itse hän sanoi mener'änsä edellä ja käski niiden,
jotka pelkäsir'ät, hakea hameen päälleen.

Alikersantti Iissan komento, eteenpäin, kuului yli
paukkinan. Siten hän .johti meitä tässä erikoislaatui-
sessa taistelussa, jossa kourallinen tykistön miehiä
oli saartamassa monilla kymmenillä konetuliaseilla
varustettua vihollisen pataljoonaa.

Etenimme kyyryssä, 
-kävellen tai välillä melkein

juosten. Ryhmänjohtajamme huuto kuului tämän
tästä, ja ellei halunnut joutua pelkurin kirjoihin,
oli seurattava.

Minun kohdaltani tämä taistelu päättyi äkkiä.
Lähelläni kuulin Iissan huutavan ryhmänsä kokoon.
Pysähdyin kuuntelemaan mitä ympärilläni oikein
tapahtui, sillä vihollisen "kuularuiskut" papattivat



aivan nenäni edessä. Tuskin olin pysähtynyt puris-
taen kir'ääriä oikeassa kädessäni, kun tunsin [ovan
tärähdyksen kivääriä piteler,än käteni kyynärtai-
peessa, jossa samalla tuntui ikäänkuin kuuman ti-
kun pisto. Ihn.rettelin ensin, mikä tuo pisto oli,
muttx samassir huomasin, että olin haavoittunut.

Åse oli tietenkin heti tärskyn sattuessa käteen
pudonnut hankeen, sillä käsi åli tullot aivan toi-
mintakvvyttömäksi. Huusin tovereilleni haavoittu-
misestani ja yritin päästä 8. patterin tuliasemiin.
Lähdin kompuroimaln takaisinpäin, ja koska tuli-
asernist;r ar.nmuttiin kiir.irsti, pelkäsin, että tulisin
omien t;rholtir irmmutuksi. Tärnän takia huutelin
ehtimiseen, että olin omir rniehiä ja haavoittunut.

Pääsin viirr.rein patteriin, jossa minut vietiin erää-
seer.r telttaan ja käteeni pantiin tiukka side.

Sitten n.rinua ja kahta muuta haavoittunutta läh-
dettiin viemään reellä tlakse, mutta juuri kun reki
oli kääntynyt metsästä maantielle, se liukui jäiseltä
tieltä ojaan. Koska kaiken lisäksi vihollisen aseet
ampuivat maantien suuntaan, olomme ei tuntunut
erikoisen tun'alliselta.

Pääsimme sentään pois tästä r,aarallisesta pai-
kasta ja loimme jatkaa matkaamme, joka sujuikin
kommelluksitta jsp:n teltalle saakka. Siellä meidät
siirrettiin aamulla sairasautoon, joka lähti ajamaan
kohti kenttäsairaalla.

T'olvajänen ja Korpiselän puolir'älissä auto liu-
kui jvrkässä ylämäessä taaksepäin ja päätyi ojaan.
Me autossa olleet parikymmentä haavoittunutta
jouduimme r,ärjöttelemään kylmässä pari tuntia,
ennenkuin auto saatiin takaisin tielle ja matkaa voi-
tiin jatka;r.

Sotrsairaalassir leikattiin luoti kädestäni pois.
Lääkärin sanojen mukaan minulla oli ollut haa-
voittumisessa onnea, sillä r'aikka kimmona osunut
luoti oli miltei kiinni luussa, ei luu ollut lainkaan
lioittunut. Käteni paranikin aivan terveeksi.

Taistelu, jossa haavoituin, sai myöhemmin ni-
men "makkarakahina", mikä johtui siitä, että r'i-
hollinen oli pitkän erämaamarssin suoritettuaan
päässyt käsiksi erääseen kenttäkeittiöön ja monella
miehellä oli ollut makkaren tai ,juuston pala kädes-
sään, kun surmanluoti oli hänet kohdannut.

Palattuani helmikuuss.r t;rkaisin yksikkööni s.rin
tovereiltani kuulla, että alikersantti Mauno Iissa oli
kaatunut joulukuun 16. päir'änä Ignoinaholla, kun
lumipuku ja ensi kertaa käyttävä vihollinen pari-
sataa miestä käsittävänä osastona yllättäen hyök-
käsi maantiemarssilla olevan patterin kimppuun.
Pelottomasti hän oli tulittanut hyökkääjiä pysty-
asennosta, r,aikka toiset olivat varoittaneet, että se

oli tarpeettoman uskaliasta. Hän kai ajatteli, että
koska hän oli Luumäellä kaikkien muiden ratsurien
kuullen toivonut sotaa, .iotta nähtäisiin, kuka pel-
kää, niin nyt hän halusi näyttää, ettei ainakaan hän
ollut pelkuri.

Samassa rytäkässä oli kaatunut myös Kauko Jout-
seno, joka toimi Iissan jälkeen valjakkoaliupseerin
tehtävissä.

Lopuksi mainittakoon, eltä Toh,ajärven seudun
iaistelut olivat tykistön kannalta sikäli erikoisia,
että tykistönkin miehet joutuivat tämän tästä tur-
vautumaan käsiaseisiin torjuakseen vihollisen liial-
liset lähentelyt.

ANTON
OTTONEN

I

I osq

TAmr slil
PI SI}{
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Osastomme, komentajana kapteeniluutnantti Jää-
salo, oli kotiutunut Virolahden rannikon Syväsal-
men rantamille. Koulutimme uusia tulokkaita .ia
vaihdoimme Martinsaareen etulinjan joukkoja öi-
sin lepäämään. Vain 11 metrin levyinen salmi oli
ei-kenenkään-maana välissä. Pukkion linnakkeen pat-
terit tulittivat Martinsaarta sekä Hurpunniemeä,
missä omat patterimme olivat ja mistä vaihdot etu-
linjaan tapahtuivat.

Oli kuin vastustajat olisivat vaihtoajan minuu-
tilieen tietäneet. Kun vaihto alkoi, keskittir'ät vi-
hollisen patterit tulensa rannalle heti kun sissit al-
koivrrt tulla veneisiin. Joka yö tapahtuivat kuljetuk-
set eri peikoissa ja heti kun veneemme ajoivat ran-
taan, alkoi keskitys Pukkiosta. Useat aluksistamme
joutuivat yökul.ietusajonsa jälkeen remonttiin.

Pinieimpinä öinä kyttäsimme vihollisen huoltoa
Pitkäpaaden-Pukkion r'älillä. Muistan eraan jdn-
nittävän kyttäysyön, jolloin komentajan.rme oli
henk ilökohtaisesti mukana.

Kello 24.Oo täydensimme emälaiva "Vestan"
polttoaine- ja ammusvaraston. Olin AY l26n pä'ål-
likkönä, konemiehenä oli alikersantti Ville Suoma-
Iainen, asemiehenä ylimatruusi Olli Malgren. ÅV
125:n päällikkönä oli alikersrrntti Erkki Suomalai-
nen, konemiehenä kersantti Arttu Rantala. Heidän
rsealiupseerinsa sai määräyksen jäädä maihin ko-
ment.rjamme tullessa mukaan partioretkelle.

Irroitimme kello 01.00. Apukoneella ajoimme
ulos Pisinsaaren itäpuolitse. Kiersimme Pukkion
linnakesaaren kaukaa aavan meren puolelta. Seura-
sin AV 12):tä noin 10 metrin etäisyydellä.

Edessäni ruorikatoksessa oli pikakivääri, r,alopis-
tooli, 5 munakäsikranaattia ja kasapanos. Ville oli
vieressäni konepistoolinsa kera ilmrn kypärää, Olli
oli kaksoiskonekir'äärinsä takana.
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Hyökkäys on olkonut
Suomenlohden soorislosso

AV-vene iöydessö voul-'-

Olimme l,almiit ottamaan vihollisen vastaan.
AY 12, vilkutti vihreällä ja pani täyden vauhdin
päälle.

Vastasin:

- Kuitattu I

Lisäsin kierroksia. Olimme rinnatusten, 11 met-
riä väliä. Kurssi oli suoraan Pitkänpaaden salmeen,
täysi vauhti päällä. Kului z5 minuuttia, taas näkyi
vihreä morse.

- Hiljennä 1 solmuun, käänny Hurpun puolei-
sen niemen suojaan. Kyttää salmen liikennettä I

- Kuitiasin.
AY t2, jäi ulkopuolelle, lähemmäs Pitkääpaatta.

Me jatkoimme hiljaisella nopeudella väylän man-
tereen puoleiseen niemeen.

Taas morse: "Koneet stop!"
Yksi monista kyttäyspartioista alkoi. Kello oli

01.1r.

- Olli, käännä pyssysi Pukkion laiturin suuntaan
ja ole valpas! Sinä, "Vanha-Ville", voit varmistaa
Pitkänpaaden salmen puolen. Minä olen yhteydes-
sä komentajaan. Jos näette liikettd, ei saa ampua!
Otetaan vanjat aluksineen elävinä, niin on käsketty,
sanoin pojille ottaessani kenttäpuhelimen penkiltä'

Odotimme ja jännäsimme.
Hetken siinä juteltuamme hiljaisella äänellä Olli

höristi korviaan.

- Hei, kuuletteko moottorin hiljaista ääntä Pit-
känpaaden salmen suunnasta ?

Kuuntelimme kaikki kolme. Ääni voimistui jat-

kuvasti ja läheni.

- Pukkio saa postia. Tämähän on se aika, jolloin
moottorivene hiipii sinne meitä peläten, sanoin.

Otin puhelimen ja kutsuin AY tz5:td salanimellä
"Sotka". Oma komentajamme olikin eetterin toisel-
la puolen.

Aloitin:
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- Olernme kuulleet jo 10 minuuttia Pitkän-
paaden suunnasta moottorin vahvistuvaa ääntä.
Seuraan sitä kiikarilla, kun se Iähestyy. Odotan
ohjeitanne.

Muutin yölinssit kiikariini. Sieltä tulla jyskytte-
likin kalastusvenel Joku uuraalainen huvimoottori,
sotasaalisalus.

Matkaa oli meihin noin 500 metriä. Otin puheli-
men, kutsuin "Sotkan" aaltopituudella:

- Huomio, kalastusmallinen vene, noin 40o
nretriä, Iähestyy jatkuvasti.

- Käynnistä apukone, aja jäljestä sen sivuun. Käy-
tä kaasupistoolia, nukuta miehistö koppiin ! Me tu-
lemme ulkosivulle samaan aikaan. Varmista selkä-
puoli Pitkänpaaden salmeen konekir'äärillä. Me
varmistamme ulkopuolen ja Pukkion linnakkeen
puolen. Jos jotain sattuu, Hurjansalmesta täydellä
läpi! sanoi komentajamme.

Vihollisen alukseen oli matkaa 50 metriä, utu
suojasi veneitämme. Koneemme kehräsi hiljaa.

- Ville, ota ruori hoitoosi, minä koetan yllättää
vanjat. Aja ahterin vierestä ihan kylkeen ! Sinä,
Olli, ota konepistooli ja pitele alusta puosha'an
kanssa iivanoiden aluksen kyljessä. Seuraa salmella
liikettä samalla, sanoin poiille.

Huoltovene lähestyi noin 2 km:n vauhtia.

- Käännä ruori oikealle ja anna mennä heidän
nopeudellaan kylkeen. Anna koneitten kehrätä. Jos
jotain sattuu, pääsemme irti heti, lisäsin.

Samassa olimme vastustaian kyliessä. AY l2t
oli ulkosivulla, me mantereen puolella. Toinen vi-
hollisista ohjasi ruorikatoksen alla, toinen oli kyy-
ryssä tarkastaen konetta.

Komentajamme hyppäsi vihollisen alukseen. Jo-
pa havahtuivat! Toinen, ohjaaja, kopeloi nagania
postilaukun vierestä, toinen ei ehtinyt tehdä mi-
tään. Komentajamme nappasi pistoolinsa perällä
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miestä päähän. Minä ammuin kaasupanoksen oh-
jauskatokseen.

Hyppäsin veneeseen, otin postilaukun ja naganin
ja autoin toisen miehen nostamisessa reilingin yli
ÅV l2r:een. Olin aikeissa pysäyttää vallatun ve-
neen koneen ja ottaa sen hinaukseen. Kesken jäi.
Ulkoa mereltä keilasi valonheitin, johon yhtyi toi-
nen ulompaa. Ne lähenivät meitä!

- Irroita ja yritä Hurjansalmesta! huusi komen-
tajamme. - Ulkokautta ei ole yrittämistä nyt läpi.
Me seuraamme. Åntaa tämän veneen jäädä, onhan
meillä mies vankina ja posti. Ånna mennä täydellä.
Nuo ovat panssaroituja tykkiveneitä, joihin meidän
aseemme eivät tehoa I

Irroitimme ja suuntasimme keulat Hurjansal-
meen. Å-tykkiveneet aloittivat pikatulen ja Pukkion
kevyet aseet yhtyivät valojuovin saattelemaan aluk-
slamme.

Hurjansalmi on nimensä veroinen, kapea ja mut-
kikas, 8 reimaria 25 metrin väylässä.

- Ville, pidä peukaloa pystyssä, että selviämme
salmen läpi. Jos jäämme karille, on aluksemme aa-
mulla hyvä maali Pukkiolle.

Kurvaillen edestakaisin, vasemmalta oikealle,
väistelimme raskaat paukut, AV 125:n seuratessa
melkein vanavedessä perässämme.

Tuossa oli ensimmäinen eteläreimari vasemmalla,
oikealla 2,5 metrin päässä pohjoisreimari - kurvi
oikealle, kurvi vasemmalle, taas oikealle reimaria
hipoen, jyrkkä kurvi vasempaan. Jo kolahti kölin
alla! Vielä kurvi suorassa kulmassa ja kurssi suo-
raan länteen. AY L25 oli samassa sivullamme, sekin
läpäisi tuon mutkikl<aan väylän.

Vilkutin morselampulla:

- Minne ajamme?
AV 12, vastasi:

- Vesta !

Lisäsin nopeuden 28 solmuun. Kello oli 03.t0,
kun kiinnitimme aluksemme "emon" kylkeen.

- Aamulla on aluksemme pohja tarkastettava,
sanoin komentajallemme. - Kävimme pohjakoske-
tuksessa tullessamme läpi salmesta.

Annoimme postilaukun hänelle, toivotimme hy-
vää aamuyötä ja painuimme "Vestan" keulaan koi-
jaan. Muutaman tunnin lepo - herätys kello 05.30.

Sen yön lepo loppui nopeammin kuin aavistim-
mekaan.

oooooooooooooooo ooooooo

- 
f{611q ylivöäpeli, sotomies Pinnomo köynyt vostoonotollo,

Määrätty seitsemön vuorokoutto vuodelepoo, syy: kroonillinen
unetlomuus.

rfi
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Huollon voikeuksio Vienon teillä

Yeikko Pesonius

välillä ei vallinneissa olosuhteissa voitu määrätä.
Nimensä III armeijakunnaksi sodan alussa muutta-
nut V AK oli hajoitettuna puolustuskeskuksiinsa
koko laajalla Pohjois-Suomen alueella, taempana
sen huoltolaitokset samaten. Ilmavalvonta- ja tor-
juntaelimiä oli niinikään siroteltuna Pohjois-Suo-
men eri paikkakunnilla. Oulun-Hyrynsalmen lin-
ja sovittiin tällöin rajaksi, jonka pohjoispuolella
johto keskitettiin saksalaisille. Tällä alueella toimiva
suomalainen armeijakunta jouduttiin täten alista-
maan vieraaseen johtoon.

Sotatoimien luonne vaati joukkojen alistamisen
suorittamista eri tilanteissa myös alemmissakin por-
taissa. Niinpä III armeijakunnalle alistettiin vuo-
rostaan saksalaisia joukkoja, joita siihen esim. ke-
vääLll,i 1942 kuului yli kahta divisioonaa vastaava
mdd.rå.. Saksalaiselle divisioonalle taas oli väliin alis-
tettuna suomalaisia yksiköitä, suomalaiselle taiste-
luosastolle saksalaisia jne.

Alistettu yksikkö, osasto, rykmentti, divisioona,
jopa armeijakuntakin kuvitteli usein olevansa omi-
ensa hylkäämä ja monesti syystäkin, r,äliin aiheet-
ta, joutuvansa vieraassa johdossa ollessaan aina vai-
keimpia ja vaarallisimpia tehtäviä suorittamaan.
Niinhän kai 1'leensäkin on vieraalle alistetun jou-
kon asenteen laita, mutta Pohjois-Vienan mittaa-
mattomissa erämaissa ja eri kansallisuuksien ollessa
kysymyksessä tällainen tunne korostui erityisesti.

lll ormeijokunnon sototo imisto
I oso

Pll rteltä suomalals-saksalaken
yhtelstyön Iuonteesta

Välirauhan aikana sai kenraalimajuri Hj. F. Sii-
lasvuon komentama V armeijakunta tehtäväkseen
Oulun ja Lapin läänien puolustamisen. Idässä oli
kaistan leveys n. 600 km eli yli puolet maan itä-
rajan pituudesta sen ulottuessa Hyrynsalmen ete-
läpuolelta Jäämereen. Aluetta siis kerrakseen kaksi-
prikaatisella armeijakunnallal Täällä oli oman koti-
maakunnan välittömästä puolustamisesta kysymys
ehkä selvemmin kuin muualla Suomessa. Keskitet-
tiinhän lähinnä Perä-Pohjolan miehet liikekannalle-
panossa kesäkuun alkupuolella 1941 pääosin Kemi-
järven-Savukosken-Sallan ja Petsamon suuntien
puolustuskeskuksiin sekä pääasiallisesti Pohjois-
Pohjanmaan miehistä perustetut joukot Hyrynsal-
men-Suomussalmen ja Kuusamon pääsuuntiin ra-
kennettujen asemien puolustukseen.

Kesä-heinäkuun vaihteessa alkaneen sodan luon-
ne muutti kuitenkin suunnitelmat ia tehtävät toisik-
si. Tapahtumat johiivat Pohjois-Suomenkin aktii-
viseen puolustustaisteluun koulutetut joukot hyök-
käykseen, ryhmitykset muuttuivat, ja sota siirtyi ra-
jan yli Pohjois-Vienan korpiin.

Selvää välira.iaa suomalaisten ja Pohjois-Suomen
kautta Muurmannin radan suuntaan hyökkäävien,
lähinnä Norjasta siirtyvien saksalaisten joukkojen
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Suomalaisten ja saksalaisten perusiuonteet, tak-
tillinen ajattelutapa, kurikäsite, r,arusteet, organi-
saatio ja monet muut tekijät olir.at suuresti toisis-
taan poikkeavat. Saksalaisten oli varsinkin ensi nä-
kemältä vaikea ymmärtää, että muodollisesti epä-
sotilaallisilla, jöröillä, hitailta vaikuttavilla ja osak-
si puutteellisesti'r,arustetuilla suomalaisilla jou-
koilla voitaisiin yleensä käydä nykyaikaista sotaa.
Pyrkiväthän nämä Pohjolan miehet jopa mieluum-
min rakentamaan itselleer-r "die Sauna" ennen mui-
ta "r,arustustöitä", pariksikin vuorokaudeksi pysäh-
tyessään !

Suomalaisia kiusasivat ajan pitkään salisalaisten
äärimmäisen muodollinen sotilaallisuus, kurin
preussilaiset ilmenemismuodot, kovaäänisyys ja ali-
tuinen touhuaminen sekä ioustamattomuus. Niinpä
s:ksalainen äärimmilleen moottoroitu divisioona
pyysi kovaa autopulaa kärsir.iltä suomalaisilta käyt-
töönsä sorankuljetusautoja ja viestikomppanioilla
oli kuormastossaan erämaahan edetessään puhelin-
pylväitä, tykistön ampumataulukoissa oli alimpana
lämpötilana otettu huomioon 

-11o C jne.
Saksalaisten toisinaan osoittem:r pyrkimys suoje-

le'r.an asenteen ottamiseen epäonnistui kerrrssaan.
Kur.aavana esimerkkinä tästä on erään suomalaisen
rekka-auton kul jetta jan itsetietoinen lausumrr hä-
nen yksin ajettuaan ojasta ylös sinne suistuneen,
kauan turhaan miesvoiminkin tielle yrittäneen sak-

salaisen kuorma-auton: "Teutslant niks ypper al-
les". Oululainen linja-autonkuljettaja taas kiroili
Merikosken sillalla joutuessaan äkkiä väistämään
kovalla vauhdilla ajavaa saksalaista kuorma-autoa:
"S:n maailmanvalloittajat l"

Saksalainen muona oli tasoltaan korkealaatuista.
Siihen kuului keskieurooppalaiseen tapaan myös
viiniä .ja muita alkoholipitoisia juomia, joita suoma-
laiset totturnattomina eivät yleensä osanneet koh-
tuullisesti nauttia. Juomia pyrkir,ät suomalaiset näil-
tä naapureilta eri keinoin hankkimaan. Syötävien
metsälintujen harvennuttua onnistui monen yrittä-
jän aluksi ostaa alkoholijuomia saksalaisilta mm.
korpeilla, mutta myyjä oppi pian torjumaan yrityk-
set "nix Korppi, nix Korppi" huudoin. Toisaalta
saivat eräät r'ähemmän aidot, konjakkina kaupitel-
lut saksalaiset juomat "nikskonjakin" nimen.

Kielivaikeudet olivat suuret ja aiheuttivat erityi-
sesti suomalaisille johtoportaille merkittär,än lisä-
rasituksen. Käskyt saksalaiselta johdolta tulivat sak-
sankielisinä, omat käskyt alistetuille saksalaisille
oli annettava saksankielisinä, puhutteluissa käskyn-
jaoisse ja kaikessa välittömässä yhteistoiminnassa
jouduttiin käyttämään saksaa joko suoraan tai Iu-
kuisten tulkkien ja yhteysupseerien avulla. Väärin-
l.:äsitysten vaara oli suuri. Tilannetta kuvaa mm.
tunnussanakysymys, tunnussanojen ollessa monasti
osaksi myös saksankielisiä "Diisseldorf-Kuusamo",
"Helsinki-Brandenburg", "Däumling-pistin"
jne. jolloin kerran suomalainen soturi tiedustel-
tuaan jotakin saamaansa tehtä\,ää varten päivän tun-
nussanaa ja kuultuaan vastauksen, jonkun "Frank-
reich-Königsberg" ratkaisi vaikeudet todeten:
"Taianki lähtiä r,asta huomenna".

it-

Pohjois-Vienosso

Soksoloisio ponssorimiehiä

Soksolqisen sotilosjohdon vollosso ollut Pohiois-Suomi
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Suomalaisten ja saksalaisten sodankäynnin erilai-
nen tausta ja erilaiset päämäärät vaikuttivat väliin
sotatoimien kulkuunkin. Raskaita hyökkäyksiä, joi-
ta saksalaisten johdon käsityksen mukaan olisi ollut
jatkettava "katkeraan loppuun" saakka, keskeytet-
tiin suomalaisen johdon taholta, tavoitteista syntyi
erimielisyyksiä jne. Saksalaiset joukot eivät sodin
alkupuolella kyenneet sopeutumaan vaikeaan korpi-
sodankäyntiin, jossa heidän moottorointinsa, suiri
tulivoimansa, r,oimakas panssari- ja ilma-aseensa
eivät päässeet oikeuksiinsa ja jossa saksalainen soti-
las metsään jouduttuaan menetti näiden tekijäin ja
näkyvissä olevien omien joukkojen massan antaman
turvallisuuden tunteen. Suomalaiset puolestaan ei-
vät varsinkaan alussa osanneet käyttää oikein ja
tehokkaasti hyväJ<seen saksalaisten tulivoimaa, syök-
sypommittajien keskitettyä voimaa ja panssarijouk-
kojen iskukykyä keskitettynä niissäkään harvoissa
taistelumaastoissa, jotka olisivat tarjonneet siihen
mahdollisuuksia jne.

Kaikista vaikeuksista huolimatta sujui suomalais-
ten ja saksalaisten joukkojen ja johtoportaitten yh-
teistoiminta Pohjois-Suomessa jotakuinkin hyvin il-
man kohtalokkaita kriisejä tai voimakeinoin tapah-
tuneita yhteenottoja ennen kokonaistilanteen muut-
tumista v. 1944. Yhdessä käydyissä kovissa taiste-
luvaiheissa korostui riippuvaisuus toisistaan ja tois-
tensa myönteisten puolien arvostaminen tasoitti vai-
keuksia ja epäluulo.ia. Viime maailmansodassahan
muilla rintamilla esiintyi eri valtakuntien armeijo-
je., yhteistoiminnassa suurempia erimielisyyksiä,
jotka johtivat ratkaiseviin tappioihin, jopa rinta-
manosien murtumisiinkin, poliittisista seuraamuk-
sista puhumattakaan. Sodanjälkeiss55i - vielä hil-
jattainkin ilmestyneessä - kirjallisuudessahan on
tällaisia esimerkkejä runsaasti.

Poh,iois-Suomen joukoissa taistellut Era Tiesmar
Iauloi:

Eldanka-järven jää
on taakse jäänyttä elämää
on siellä nyt fossit ja sassit ja puomit ja passit juu.
Korsuissa kaminaa,
siellä pelataan nakkia, raminaa,
on meillä F ritzit ja Maxit ja
Petropamaxit, juu.

Lauluun liittyivat myös saksalaiset, "ärrää" mur-
taen:

Voi pojat saamarrrri
Monasti yhtyi saksalaisten Erika-lauluun taas suo-

malainen porukka:
Kankahalla kasvaa kaunis kukkanen
nimeltään Kaarina

VÄHINTÄIN FÄNTRIKKI
Osterjärven kenttäsairaalassa potilaana oleva so-

t.rmies ehdotti siellä olevalle "täti-immeiselle":

- Jor mentäis illalla yhdessä "kuuta katso-
maan". - Silloin täti puhkesi suulla suuremmalla
puhumaan:

- Vai kuuta kahtomaan, kyllä sen täytyy olla
r'ähintäin fäntrikki, ennenkuin tämä tyttö lähtee
kuuta kahtomaan.
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E., k.r.o mistään erikoisista sankari- tai uroteoista
taistelujemme kunnian kentiltä, niinkuin useat muut
tämän lehden kirjoittajat. Sellaiseen en pystyisikään,
koska oma rintamallaoloni supistui kohtalokkaan ta-
pahtuman takia vain kahteen kuukauteen.

Tämä tarina kertoo koruttomasti eräästä silloiselle
jr'-joukkueelle erittäin iärlq,ttäväksi muodostuneesta
illasta. Illasta, joka yhtcnä lyhyenä hetkenä lopetti
koko joukkueeni olemisen taisieluyksikkönä ja päätti
yksikköön kuuluneiden korpisoturien taistelun sillä
kertaa siihen - 

ja monen kohdalta iäksi.
Sodan sytty'essä kesäkuussa l94l palvelin asevel-

vollisena Riihimäellä, mutta sairastumiseni takia jou-
duin rintamalle eri koulutus- ja täydennyskeskusten
kautta r-asta elokuun lopussa. Saavuin silloin Viel-
jän'en mottia piirittävään JR 31:n II pataljoonaan.
Siellä minut määrättiin 2. komppaniaan, jonka pääl-
likkönä oli luutnantti Luukkonen, ja edelleen IV
joukkueeseen, johtajana r,änrikki Erkki Alava. Ryh-
mäni johtajana oli alikersantti Mattila.

Joukko-osastomme oli pädasiallisesti muodostettu
reserviläisistä, ja se oli jo siihen mennessä läpikäynyt
monet lujat taistelut. Kovia kokeneen korpisoturien
joukon kokemusten ankaruutta kuvasti sekin, että
minäkin saavuin rykmenttiin neljännen täydennysmie-
histön mukana ja kuitenkin joukkueet jd,ivd't vajaa-
lukuisiksi.

Jostakin syystä, ehkä silloisen rintaman liikkuvuu-
den johdosta, oli koko JR 3i ja erittäinkin sen II
patal,joona sellaista ns. heittoporukkaa, job kovalla
kiireellä aina heiteltiin sinne ja tänne, missä rintama-
alueella oli hätä suurin, hyökkäys vaikeaa tai etene-
misen esteenä jokin sitkeästi puolustautuva vihollis-
motti taikka maastoon kaivautunut vihollisen taistelu-
osasto, joka oli raivattava pois tieltä. Vieljärvelläkään
emme saaneet viipyä suuren motin loppuselvittelyyn

TAUNO TAINE

Ko
asti, vaan pataljoonamme heitettiin kovalla kiireellä
Petroskoin tien varteen .ia sieltä edelleen taas parin
viikon kuluttua Onkamukseen.

Lopulta olimme monien korpitaivallusten, auto-
kuljetusten ja kiivaiden taistelujen jälkeen saapuneet
Karhumäkeen johtavan tien varteen. Siellä meidän
piti saada taempana ler'ätä kolme tuorokautta, mutta
tähänkään meillä ei ollut aikaa. Taas meitä tarvittiin
taistelutoiminnassa. Niinpä marssimme erään jo val-
latun, parhaillaan palavan kylän läpi eteenpäin. Siten
jälleen jouduimme hyvin maastoutuneen vihollisen
kanssa vastatusten ja kiivaasti taistellen ajamaan sen

pakosalle.
Karhumäkeen johtavaa tietä marssimme Mundjär-

ven kauppalasta noin 25 km Karhumäen suuntaan.
Siitä taas lähdimme metsätaipaleelle ja jouduimme
12.10. noin 11 km päähän mainitusta tiestä paikkaan,
jossa edessämme oli suurehko joki (Suununjoki) ja
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jonkinlainen voimalaitos. Iltapimeässä kyyhöttelim-
me siellä sateisessa metsässä kaivautumatta ja viholli
sen liiheisyyden takia valppaina. Joukkueemme oli
kerroluissa vaiheissa huvennut jälleen 25 mieheksi.

Yön metsässä valvottuamme pääsimme aamulla
vähän taemmaksi, sillä toiset komppanit olivat nyt
kaivautuneet ja miehittivät varsinaisen etulinjan. Aa-
mupäivän kulutimme vapaissa askareissa, saikan kei-
tossa sekä ruokailussa. Lisäksi meillä oli pastorin
pitämä hartaustilaisuus ja komppanian päällikön pu-
huttelu. Tämä kaikki sai meidät ajattelemaan, että
kohta ovat vannaankin edessä taas kovat paikat.

Eikä kulunutkaan kuin hetkinen, kun joukkueen-
johtajat jo kutsuttiin komentotelttaan. Sieltä toi vän-
rikki Ålava määräyksen, että kello yksi lähdetään
metsän läpi koukkaamaan vihollisen sivustaan tehtä-
vänä karkoittaa se joen toiselle puolelle. Toimintaa
varten tuli jokaisen olla mahdollisimman kevyesti

puettu, siis ilman manttelia ja rnuuta liikaa tavaraa,
mutta mahdollisimman tulivoimaisesti aseistettu.

Aavistuksemme kävi siis toteen. Mielet vakavoitui-
vat, ja ajatukset siirtyivät milloin kaukaiseen kotiin,
milloin Korkeimman puoleen, iolta hiliaisin rukouk-
sin suojelusta ja voimaa anottiin.

Määrätyn ajankohdan tullessa lähdimme liikkeelle
ja etenimme varovasti kohden vihollista, sillä tarkoi-
tus oli yllättää se täydellisesti sekä siten tehostaa is-
kuamme.

Taistelusta sukeutui kuuma ja tulinen, sillä vas-
tassa oli nuorta, hyvin koulutettua valiojoukkoa. Se

pänftyi kuitenkin meille erittäin onnellisesti erään
ihmeellisen sattuman seurauksena, vaikka varmasti
myös rukouksemme vaikutti onnelliseen lopputulok-
seen. Kesken koukkauksen saimme näet ihmeeksem-
me havaita, että vihollinen oli juuri hyökkäiimässä
rintaman suunnassa asemiamme vastaan, joissa toiset
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komppaniamme olivat puolustuksessa. Åsemiinsa vi-
hollinen jätti vain osan joukoistaan. Näin me pää-
simme iskemään osittain sen selkään, osittain sen
asemia vastaan ja puristamaan sen kahden tulen r,ä-

liin. Aluksi tilanne oli sekava, vaikka vihollinen kyl-
Iä joutui täydellisen hämmingin valtaan, koska kouk-

kauksemme tuli sille täydellisenä yllätyksenä. Häm-
minkiä lisätäkseen r'änrikki järjesti 5-(r miehen rl'h-
miä, jotka alituiseen juoksivat paikasta paikkaan ja
pysähtyessään hurrasivat ja ampuivat hin'eästi, r'aik-
ka vihollinen ei aina aivan tuntumassa olluikaan.
Tämäkin hämäyksemme onnistui, ja vihollinen ryh-
tyi sekasortoisesti pakenemaan eri suunnilla jokea
kohti, jonka yli se saman tien peräytyi ja räjäytti
sillan mennessään. Vihollinen menetti lukuisasti mie-
hiään kaatuneina, samoin myös runsaasti materiaalia.

Olimme täyttäneet saamamme tehtävän, ja saavu-
tetun voiton johdosta olimme hilpeällä mielellä. Hy-
vää mieltä lisäsi vielä se, ettei meistä ollut edes yk-
sikään haavoittunut tai kaatunut. Pataljoonan komen-
tajalta saimme kiitokset hyvin täytetystä tehtävästä,
ja ikään kuin pienenä palkintona saimme siirtyä
vähän taemmaksi Iepoon seuraavaksi yöksi. Samalla
saimme kuitenkin tehtäväksi pataljoonan esikunnan
varmistamisen mahdollisesti maastossa harhailevien
vihollisten varalta.

Joukkueemme siirtyi heti miiärättyyn maastoon,
jossa kiireesti ryhdyimme joukkueen johtajan valitse-
malle paikalle pystyttämään telttaa. Syksyinen ilta
ehti jo pimetä, olihan lokakuun 17. päivä. Sen takia
muutamat miehemme käyttivät puuhaillessaan melko
rohkeasti taskulamppuja, vaikka toiset siitä kyllä r'e-
roittivat. Larnppujen käyttäjät kuitenkin vain selitti-
r,ät, että olimme takamaastossa ja lisäksi sy'nkässä

metsässä, joten ei tässä mitään hätää ollut, 'r'aar.r

saisimme lamppujen avulla teltan nopeammir.r r.al-
miiksi ja pääsisimme nukkumairn.

Teltan valmistuttua keitirnrne nokisissa pakeissa ta.

lanmukaista saikkal, jota "faneerin" kera nautimme
iltapalaksi. Tämän jälkeen minä ja sotamies Onni
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Sarlin jouduimme ensimmäiseen kuulovartioon lähei-
sen suon laitaan. Siellä seisottuamme pari tuntia tuli
meille vaihto, jolloin mekin lähdimme kaivattuun le-

Poon.
Teltalle päästyämme riisuimme manttelit ja ryh-

dyimme asettumaan levolle teltan oven lähellä ole-
ville paikoillemme kuorsaavien tovereittemme jouk-
koon. Sarlin saikin sovitetuksi itsensä reppunsa pääl-
le, mutta minä eo yrityksistäni huolimatta mahtunut
paikalleni, sillä toverimme olivat ahtautuneet siihen
niin piukasti.

Siinä jo eräitä nukkujia tuupinkin saadakseni itsel-
leni tilaa. mutta eiväthän väsyneet rintamajermut niin
helpolla heränneet. Olin juuri aikeissa ryhtyä vähän
kovakour.risemmin heitä ravistamaan, kun puuhiani
seurannut r'änrikki Alava huusi minulle teltan perältä,
että tulisin nukkumaan sinne, kun siellä oli hyvä tila
Iähetti Jokisen olless;r käymässä rykmentissä. Nouda-
tin r'änrikin kehoitusta ja siirryin teltan perälle, jossa
oikaisin itseni selälleni'riisumatta edes iaappaitå ja-
loistani.

Uni ei ottanut heti tullakseen väsymyksestä huoli-
matta. Ajatukset askartelivat päivän kiivaissa taiste-
luissa ja kiitos kohosi rinnasta Korkeimman puoleen,
koska Hän oli sinäkin päivänä niin varjellut, ettei
mitään pahaa ollut tapahtunut kovista taisteluista huo-
limatta. Samalla siirtyi kaipaava aatokseni myös ko-
tiin, kaukaiseen Turkuun, rakkaan äitini ja muitten
omaisteni luo. Mietin myös, mahdanko koskaan enää
kauniin kotikaupunkini katuja astella tai kesäaamuina
sen mereo lahdilla kyrmyniskaisia ahvenia narrata?

Nämä rauhan elämän aatokset keskeytti kuiten-
kin äkkiä telttamme yli ujeltanut kranaatti, joka ei
mennvt varsin kauas teltastamme. Samalla kuului
uusi, kaukainen lähtölaukaus ja hetken kuluttua edel-
listä r'oimakkaampi ujellus telttamme yli ja räjähdys
puolta lähempänä.

Tällöin nousi vieressäni maannut r'änrikki Alava
ylös, ryhtyi rauhallisesti vetämään saappaita jalkaansa

,a sanol:

- Eiköhän pojat mennä ulos ja hajaannuta maas-

toon, jos se rupeaa enemmänkin keskittämään.
Yksi mies siitä lähti heti ulos, toiset vielä rauhalli-

sesti makasivat ja ajattelivat, että lähtisikö vai ei7
Niin tein minäkin, mutta sitten olin juuri lähtö-
aikeissa, kuten muutamat toisetkin, koska oli niin
pahaenteisen hiljaista. Emme kuulleet enää uutta läh-
tölaukaustakaan. Mutta äkkiä katkaisi hiljaisuuden
helvetillinen kohina, ujellus ja vihellys, nykyiseen
matalalta yli lentävään suihkukoneeseen verrattava.

En ehtinyt aiatella mitään. Ainoastaan jonkinlainen
uhkaavan kuoleman tunne kouraisi sydäntäni. ioka
muuten tuntui ihmeellisen tyhjältä. Mielessä r'rilähti,
että nyt ei enää mikään pelasta, sillä surman tuoja
tulee aivan niskaan.

Ehdin kuitenkin, paremmin vliston r'.rr.risesti kuin
harkiten toimien, pair.rautua teltan lattiirlle niin litteäk-
si kuin suinkin mahdollista. l\[uuta en ehtiny'tkään,
kun jo räiskähti - räiskähti niin helvetillisesti pau-
haten ja räikeän kirkk;iasti leimahtaen kuin olisi koko
taivas ja maa revenn)'t yhtenä sekamelskana. Viimei-
seksi näin ennen räiskähdysrä aivan vieressäni kuma-
rassa seisovan ja saappaitaan jalkoihinsa vetävän r'än-
rikkimme. Sitten en enää nähnyt mitään, eikä myös-
kään r'änrikkiä sen jälkeen enää nähty elär'änä.
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Räisk?ihdyksen jälkeen rapisi, kolisi ja paukkui.
Sirpaleet, kivet, multa ja kaiLki lähistöllä olleet ir-
taimet käyttötavaramme sekä teltan ulkopuolella ole-
vat aseemme lentelivät ympärillämme. Sitten oli hei-
ken hiljaista, ja minulla oli käsittämätön hyvänolon
tunne ja rauha mielessä, niinkuin sota olisi jotakin
kaukaista menneisyyttä. Olin ilmeisesti hetken tajut-
tomana ja jonkinlaisessa horroksessa räjähdyksen ja
ilmanpaineen vaikutuksesta.

Vihdoin havahduin ja palasin todellisuuieen vali-
tusten ja a'r,unhuutojen'kuuluessa joka puolelta. Sat-
tumalta sivellessäni kaulaani ja kasvojani tunsin ne
lämpimän, kostean tahman peittämiksi. Se oli verta,
ja jatkuvasti sitä tuli jostakin lisää. Tästä säikähdin,
ja minäkin ryhdyin huutamaan apua. Mutta sitä ei
toistaiseksi kuulunut. Sitten ajatukseni kirkastuitat
ja huomasin, ettei minua koskenut mihinkään ylä-
ruumiin osaan, r,aikka olinkin veressä, enkä näin ollen
voinut olla haavoittunutkaan.

Jalkani tuntuivat ihmeen tunnottomilta, mutta niitä
ei koskenut liikkuessani varovasti. Tästä totesin ällis-
tyksekseni, että olin tainnut kaikesta huolimatta jäädä
henkiin ja haavoittumattakin. Lähdin kaiken seka-
sorron keskeltä juoksemaan pitkin pimeää metsää
mennäkseni Jsp:ltä apua hakemaan. Sitä minä en vielä
huumaantuneena ollessani kuitenkaan löytänyt, eikä-
hän minulla todellisuudessa ollut aavistustakaan sen
sijainnista.

Harhailin sen jälkeen metsässä ja äkkiä kuulin
rapinaa', risujen katkeilemista ja ähkinää. Jäykistyin
kauhusta paikalleni, koska minulla ei ollut asettakaan,
ja pelkäsin vihollispartion olevan tulossa täydentä-
mään sen, mitä teltastamme jäi jäljelle.

Mutta kun sitten kuulin valitusta ja voihkinaa,
rohkaisin mieleni ja hiivin äänen suuntaan. Äkkiä
havaitsin maassa vaivaisesti liikkuvan olion ja kun
väläytin taskulamppuani maata kohden, havaitsin sii-
nä konttaavan miehen. Kysyin häneltä:

- Kuka olet? Miten on laitasi ?

- Leo Salo, jalkani ovat murskan.r. - Jäin hänen
seurakseen odottamaan apua, koska en kvennyt häntä
yksin kantamaan enkä tiennyt, mihin päin olisin hän-
tä vienyt, olinhan tavallaan itsekin kuin eksyksissä.

Paikalle saapui pian pari miestä äänemme kuul-
tuaan. He auttoivat sotamies Salon joukkosidontapai-
kalle. Siellä todettiin, että häneltä olivat todella mo-
lemmat jalat sääristä ja nilkoista poikki, osittain mur-
tuneet. Teltassa hän oli maannut vieressäni vascm-
malla, vänrikki Alavan taas ollessa oikealla puolellani.

Kranaatti, joka osui telttaamme takaapäin, putosi
sen sisäpuolelle ja leikkasi r,änrikkimme aivan poikki
kuoleman seuratessa heti. Minä, joka olin hänen j.r
jalkoihin pahasti haavoittuneen sotamies Salon välissä,
säilyin sen sijaan haavoittumatta. Vaikka olinkin joka
puolelta veressä, se ei ollut omaa, \'aan haavoittunei-
den ja kaatuneiden aseveljieni, luultavasti eniten r'än-
rikki Alavan verta.

Saatuani sotamies Salon toisten turviin jatkoin met-
sässä vielä kulkuani. Äkkiä kompastuin johonkin myt-
tyyn ja luulin, että siinä oli taas jokin haavoittunut
tai kaatunut miehemme. Taskulampun arrrlla havait-
sin siinä kuitenkin pakatun repun, ja sitä lähemmin
tarkastellessani huomasin vielä ihmeekseni, että se

oli oma reppuni, joka oli ollut teltan oven suussa.

Nyt sekin oli hyvin verinen ja usean sirpaleen lävis-

tämä, mutta pysyi sentään koossa. Nostin sen olalleni
ja jatkoin taas matkaa.

Kulkuni johti minut polun varteen, jota pitkin
paraikaa kannettiin haavoittuneita telttamme paikal-
ta kohden Jsp:tä. Niin menin minäkin nyt vielä tove-
reitani kantamaan huumauksestani selviydyttyäni.

Kaikkien tultua teltan jäännöksiltä ja muun seka-
sorron keskeltä pois kannetuiksi havaittiin, että eheäk-
si oli jäänyt 21-miehisestä joukkueestamme vain 4-1
miestä ja lähetti Jokinen, joka ei ollut paikalla.

Vänrikki Erkki Alava ja kolme sotamiestä kuolivat
heti. Vaikeasti haavoittuivat sotamiehet Sarlin, Suomi
ja Salo sekä joku muukin. Lievemmin haavoittui jouk-
kueen varajohtaja, ylikersantti Keskitalo, sekä kym-
menkunta miestä. Minä ja sotamiss Kettunen saimme
kovan aivoiärähdyksen, jonka seurauksena lihaksiston
hermosto meni sillä tavoin sekaisin, että vapisimme
kuin vanhat ukot.

Haavoittuneita ei voitu vaikean metsätien eli ta-
vallisen kinttupolun vuoksi lähteä yöllä kuljettamaan
kenttäsairaalaan. Heidät täytyi jnftdä yöksi Jsp:n telt-
taan. Aamulla haavoittuneet kuljetettiin hevosilla kau-
kana tien varressa odottaviin ambulanssivaunuihin,
jotka kiidättivät heidät Mundjärven kenttäsairaalaan.

Aamulla menin minäkin Iääkärinlarkastukseen, jol-
Ioin sain parin päivän levon, mutta pian minut mää-
rättiin uudelleen pariksi viikoksi oikein sairaalaan
lepäämään. Näin jouduin Mikkelin sairaalaan, jossa

vietin kuusi kuukautta.

Joukkueestamme jäi täysosuman jälkeen rintamalle
vain alikersantti Mattila ja eräs sotamies. Kaikki
muut, jotka eivät kaatuneet tai myöhemmin kuolleet,
joutuivat sairaaloihin.

Omasta pelastumisestani saan kiittää yksinomaan
Jumalan käsittämätöntä r'arjelusta. Yhtä hyvin minä,
joka en ollut sotilaana esimerkillisen rohkea taiste-
luissa, olisin loinut kerrotussa tärskähdyksessä kaa-
tua, niinkuin minua paremmatkin sotilaat joutuivat
kaatumaan.

Kertomuksellani olen halunnut kunnioittaa silloin
kaatuneiden sotilaiden ja erityisesti vänrikki Alavan
muistoa. \rielä elossa oleville, yksikössäni haavoittu-
neille aseveljille koruton ten'ehdykseni.
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me lehtipuuta kasvavassa vesaikossa kuulimme ään-
ten pulinaa ympäröir,ästä metsästä, ja kitkerää ma-
hork,rn savua tuntui olevan ilmassa. Olimme täten
jokr hetki vaerassa törmätä ympärillämme liikku-
viin lihollisiin. Jännitti kovasti, paita liimautui hi-
kiseen selkään ja silmissä kirveli. Pienikin risahdus
nykäisi konepistoolin piipun aina äänen kuulumis-
suun tl.1n.

Ntlin puolentoista kilometrin taipaleella viivyim-
me rinr-<in tunnin. Vihollisen tukikohta oli kulku-
suunn,ls.l:nme pari-kolmesataa metriä oikealle.
Yritin'rme edetä kohtisuoraan pellon reunaan tar-
koituksene selvittää tähystämällä, mitä Rouhiaisen-
mäen pilllI t:prhtui.

Lähellä pellon reunaa tuntui nenässämme uusi
tuoksu. lfuutrmr rskel vielä, ja näköalaamme kau-
nisti prri lihollissotilasta rauhanomaisissa kenttä-
kär'mälän askf,reissf, kodikkaasti rupatellen.

Oli vritettär'ä ttrises:.r kohdasta, ja viimein pää-
simmekin kurkistam.rrn tlvoittelemlirnrme tukikoh-
taan. Näk1' ei ollut ilahduttava, sillä kukkulan laki
oli lujrsti linnoitettu. Näkyvissä oli neljä toimin-
taan valmista konekivääriä rintaman suunnasta hy-
vin suojattuna. Komppanian verran vihollisia askar-
teli kukkulalla kaikessa rauhassa. Osa heistä ruokai-
Ii, osa paranteli asemia, kun taas osa loikoili kuk-
kulalla olevan talon pihalla nauraen ja mekastaen.
Kranaatinheitin oli kaivettu kukkulan takarintee-
seen.

Vähin äänin vetä1'dyimme metsään ja palasim-
me suuremmitta seikkailuitta omalle puolelle. Hyök-
kä1'svalmistelut suoritettiin ripeästi. H-hetkeksi
määrättiin kello 11.

Kello 10.50 aloitti patterimme valmistelun ja
jauhoi armottomasti pienelle alalle ahtautunutta
vihollista. Hyökkäsimme suoraan rintamassa oman
tykistön tuottaman tomu- ja savupilven seassa. Yl-
lätimme täydellisesti vihollisen, joka hölmistyneenä
ryntäsi suin päin pakoon ! Takaa-ajossa kaatui heitä
useita kymmeniä.

Muutamat yksityiset vihollissotilaat osoittivat
erinomaista taistelutahtoa ja pdättäväisyyttä lähi-
taistelun aikana. Eräässä bunkkerissa käytiin kuu-
ma kahakka, kun venäläinen kapteeoi puolusti sitä
viimeiseen saakka. Åseettomaksi jouduttuaan hän
vieläpä tempasi kiväärin erään suomalaisen kersan-
tin kädestä. Erään paikalle tulleen rajajääkärin no-
pea heittolaukaus lopetti tappelun.

Ryhmä, johon kuuluin, joutui varmistamaan va-
semmalle. Vihollisen kranretinheitin avasi nyt tulen
vuorostaan haltuumme joutuneelle kukkulalle.
Olimme itse slmass.r liemessä, jossa vihollinen oli
ollut äsken. Hyvin näkyr'ä, rajoitettu kukkula oli
mainio maali. Vihollisen kranaatit levittivät kitke-
rää, tukahduttavar slrua. Hengitys oli vaikeaa, ja
näkyvyys katosi kokonaan. Tappioita alkoi tulla.
Täytyi vain kärpän tavoin pu,iotella kivien koloissa
ja poteroissa.

Krh-valmistelun aikana yksi komppania ryntäsi
häikäilemättä asemaamme kohti. Torjuntatulemme
alkoi vaikuttaa vasta muutaman kymmenen metrin
päästä. Harkiten ammuttu ja hyvin suunnattu jal-
kaväentuli pysäytti hyökkääjän asemamme eteen.

Jatkosodan ensimmäinen taisteluni oli päättynyt.

TEl{H0 0fA1{E1{

Rytäkkä
Rouhiaisenmäellä

__Heinäkuun loppupuolella t94t Tyrjänjärven ja
Kuk karolahd en väl i I le ryhmi ttynyt r aj ajädkdrip atal-
joona (Er.RajaJP) ylitti 31.7- valtakunnan riuden
rajan talvisodassa menetetyn alueen valtaamiseksi
takaisin. 3. komppanian tavoitteell oli Syr,äoron
asema, ;onne pyrimme koukkaamalla länteen.

Joukkomme oli koottu suurimmaksi osaksi am-
mattisotilaista, rajajääkäreistä, ja täydennyksenä oli
rajaseudun reserviläisiä. Komppanian päällikkönä
toimi luutnantti U. Petäjä, ja oman joukkueemme
johtajana oli luutnantti Sumu.

Vihollinen harasi hiljalleen vastaan. Se ei kuiten-
kaan ryhtynyt panemaan suuremmasti kampoihin,
vaan viivytti hajavoimin siellä täällä. Sen miinoi-
tukset vaativat meiltä uhrinsa, miehen sieltä, toi-
sen täältä.

Karjalan kesäinen luonto oli uhkeimmillaan.
Tuntui epätodelliselta, että oli käynnissä sota ja
vaino soluessamme hiljalleen pitkin vaarojen rin-
teitä kohti tavoitettamme.

Oli ehkä elokuun 1. päivän aamu, kun edessäm-
me oli Rouhiaisenmäki. Peltojen keskellä oli pyö-
reälakinen kumpare, siinä talo ja muutamia puita.
Mäeltä näkyi Iiikettä, ja paikka näytti linnoitetulta.
Srin komppanian päälliköltä käskyn tarkan tiedus-
telun suorittamisesta tähän kohteeseen.

Mukanani eräs raja,jääkäri aloin varovcisesti va-
semmalta kiertää tukikohdan sivustaan. Hiipiessäm-
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KULTAKUPPI ontoo kohvrilenne

kouniin vörin jo kultoisen moun
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kestönne kultoisen noutinnon hetken.
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jonko herkullinen
losso hyvin !
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Kollaalle oli saapunut heinäkuun 22. pal.lana
everstiluutnantti \Wachsmuthin komentama saksa-
lainen JR 310, mikä kuului kenraaliluutnantti En-
gelbrechtin komentamaan saksalaiseen 163.D:aan.
Olimme vihdoinkin saaneet apua, oli sovittu yhteis-
hyökkäyksestä, minkä oli määrä alkaa 2).7. aamul-
la. Muistan hyvin sen aikaisen aamun, kun hienosti
pukeutuneet saksalaiset upseerit sarpuivat ase-

maamme ja pataljoonamme komentajan kanssa kii-
karoivat vihollisasemia sanoen koko "ruljanssin"
olevan ohi neljässä tunnissa. He olivat optin-ristisia
ja se ilahdutti meitä suuresti, sillä me emrne olleet
monien päivien hyökkäyksellä onnistuneet etene-
mään kuin pari kilometriä, saatikka sitten murtau-
tumaan lär.itse. Me olimrne asemassamme, johon
jo oli kaivettu arnpumahautojakin, nokisina, pitkä-
partaisina ja repaleisina, sillä taistelun tuoksinassa
olivat vaatteetkin repeytyneet, eikä niiden vaihtoon
ja paikkaamiseen ollut aikaa. Saksalaiset katselivat
meitä ikäänkuin porrasta ylempää, mutta siitä em-
rr-re r'älittäneet, sillä me tunsimme vastustajamme.
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Määrätty )'hteishyökKäys, johon ottivat osaa mai-
nittu JR )ro ja oma pataljoonamme, III/JR 16,
alkoi 25.2. kello 6 aamulla tykistökeskityksellä, mi-
kä kohdistui hyvin voimakkaana etenkin jo maini-
tulle Korsukukkulalle. Oli hauska seurata sitä voi-
maa, millä kranaatit iskeytyivät r.ihollisen asemiin
ja korsuihin. Se oli myllerrystä. Talvisod.rn aikai-
set korsut lensir'ät ilmarn, ja taivls sut.ueni sr\.usta,
mullasta je pölystä. Tuho näytti tävdelliseltä, ja
ilmeisestä erehdyksestä r'ihollisen ome tykistö täy-
densi sitä siirtäessään tulensa s;rm,rrn mreliin.

Tunnin kestäneen tulii-alnristelun jälkeen jelka-
r,äki ryhtyi hyökkäi')<seer.r p.rinopisteen ollessa va-
semmalla, missä orn.r p.rt.rljoor.r.rmme hyökkäsi por-
rastettuna Syr'älammelt.r vinosti ka;rkkoon sttrtos-
taen kohden marntietä. Oikealla hyökkäsivät II ia
III/JR 310 päämääränään Näätäojan pysäkki. La-
mauttavan tulivalmistelun jälkeen hyökkäys edistyi
alussa hlvin. Lisävoimien, silloisten aseveljien apr-r

innosti jo uupuneita suomalaisia joukko.ia. Oma
kompprrniani, 9./JR 16, hyökkäsi saumakohdassa.

"Piisko" on sytyttönyt
ponssorivounun tuleen

osa
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Etenimme maastoutuen, melkein näkymättöminä ja
löimme vastustajamme. Niin löir'ät saksalaisetkin,
mutta heidän etener'ä kiilansa oli alati näkyvissä,
he eir,ät kontanneet kuten me. Heillä olivat keu-
lassa piiskatykit ja käsikranaattien heittäjät. Sykäh-
dyttävää oli kuulla heidän konetuliaseittensa soit-
tot1, mutta toisaalta oli heidän etenemistään seura-
tessa ikävää todeta heidän tappionsa. Kärjessä ne
olivat suurimmat, mutta k;ratuneen tai haavoittu-
neen tilalle astui aina uusi mies. Korsukukkula ei
ollutkaan vaiennut, sen osoitti yhä sitkistyvä vihol-
lisen vastarinta. Pataljoonlrmme taisteli ankarasti
ja valtasi kor.asta vastarinnasta huolimatta Syvälam-
mer.r ja maantien r'älisen alueen. Taistelu ei kestä-
nyt neljää tuntia, \'aen aamusta iltaan saakka, mutta
noin kilometriä syr ä, r-ahvasti varustettu vihollis-
asema oli murskaten läpäisty omien tappioiden ra-
joittuessa tässä hyökkäyksessä r'ain muutamaan
kaatuneeseen ja noin pariinkymmeneen haavoittu-
neeseen. Joukkueestani haavoittui vain kaksi miestä.

Saksalaiset saavuttivat lohkollaan rautatien, mutta
saamani tiedon mukiran heidän tappionsa olivat
noin 100 kaatunutta ja parisataa haavoittunutta,
mikä johtui ilmeisestikin siitä, etteir'ät he osanneet
käyttää maastoa hyr'äkseen niinkuin me. Ihan hyök-
käyksen loppuvaiheessa saksalainen raskas tykistö

erehtyi ampumaan kranaatteja niskaamme, mutta
yhteysupseerin ampurnalla valomerkillä sekin saa-

tiin loppumaan. Vain yksi miehistämme haavoittui
tällöin i'aikeasti päähän, mutta muut ehtivät suo-
jautul poteroihin ja juuri vallattuihin korsuihin.
Saksllaiset sanoivat luulleensa meitä r'enäläisiksi,
sillä he eivät olleet uskoneet meidän vielä päässeen
t.rvo ittceseemme.

Taistelujen tauottua luvattiin komppaniallemme
lepoaika ja saimmekin siirtyä noin 100 metrin pää-
hän etulinjasta, mihin kaivoimme poterot tai käy-
tin.rme hyväksemme jo valmiina olevia. Kauan em-
me kuitenkaan saaneet olla levossa, sillä kohdal-
trrnme etulinjasta kuului arveluttavia räjähdyksiä
jr komppania hälytettiin asemaan. Silloin kär'i sel-
r ille, että naapurikomppanian upseerit olivat ko-
koonluneet erään vallatun korsun taakse neuvon-

1:itoon, jolloin vihollissotilas oli päässyt yllättäen
heittämään sinne käsikranaatir hyvin ikävin seu-

rauksin. Niin olimme taas etulinjassa.
Tämän päivän hyökkäyksen tuloksena aukeni

kuitenkin maantie Kollaanjoelta Näätäjoen pysä-
kille. Se oli jatkuvasti ollut vihollisen hallussa,
joten muonan, a-tarvikkeiden, kaatuneiden ja haa-
voittuneiden kuljetus oli pitänyt suorittaa marstoit-
se mm. leveän suon yli, jota vihollinen hallitsi
tulellaan. Kun Näätäoja oli vallattu, Kollaanjoen
luona olevat, aseistetut saksalaiset moottoripyörät
ja maastoautot ajoivat kiivaasti amPuen ko. tieosuu-
den ja aukaisivat sen. Tästä johtuen huoltomme
helpottui huomattavasti. Kiitos siitä saksalaisille.

fo saman päivän iltana todettiin viholliselle saa-

puneen rautiteitse huomattavia apuvoimia. Niiden
i,oima tuntui jo seuraavan päivän taistelussa, kun
pataljoonamme jatkoi jälleen hyökkäystään_maan-
iien molemmin puolin komppaniamme hyökätessä
tien vasemmalla puolella. Kiivaitten taisteluien jäl-
keen saavutimme iltapäir'ällä Vitsaioen suoalueen,
mutta siellä r'ihollisen vastarinta tuli niin voimak-
kaaksi, että hyökkäyksemme pysähtyi. Meistä va-

semmalla l/JR 56 tosin ylittikin jo Vitsaojan, mutta
senkin hyökkäys pysähtyi noin 800 metrin päähän
maantien pohjoispuolella. Komppaniamme Pytl-h-
tyi mainitiua suoäluetta ra,ioittavalle kumpareelle,
mihin toisttiseksi jäimme lsemiin.

Tällöin sattui eräs välikohtaus. Kun siviilissä juo-
daan virkistykseksi ja nautinnoksi kahvia, niin ras-

kaan taistelun lomassa silloisissa olosuhteissa kor-
vikekin maistui erittäin hyvältä. Eräs mies lähtikin
sen keittämistä r'arten noutamaan vettä ei-kenen-
kään-maalla olevasta suonsilmäkkeestä, jonka vihol-
lisen puoleisella rannalla oli iso kivi. Hänen eh-

dittyään paikalle ja aikoessaan ottaa vettä napsahti
jostakin ja mies haavoittui ilmeisestikin puuhun
jääneen ja pimeän tuloa odottelevan tarkka-amPu-
jan laukauksesta. Lääkintämiehen mentyä paikalle
hänelle kävi samoin. Haavoittuneet oli pelastettava,
ja kun kaksi lääkintämiestä lähti toimeen, suunnat-
tiin kova tuli suon takana metsän reunassa kasva-

viin puihin. Siitä huolimatta vielä toinen heistäkin
sai luodin olkavarteensa, mutta haavoittuneet saa-

tiin pelastetuksi ja myös kon'ikevesi trankituksi.
Onneksi heillä kenelläkään ei ollut kuolettavaa
vammaa. Tätä muistellessani tulee mieleen Yrjö
Jylhän runo "Kaivolla".
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vetäkää YENTTIA
lahos

Nykyisin kun sekö puu eltö lyö ovot kolliit konnottoo Tei-
dön kösitellö koikki loholle olttiil puurokenteet VENTTI-
lohosuojousoineillo. YENTTI kuivuu nyt 2-3 vuoro.
koudesso. Tömön erikoisominoisuuden onsiosto voidoon
VENTILLÄ kösitelty puu mooloto toi lokoto jo muuto-
mon pöivön kulultuo.

VE NTTI-vöritön O erityisesti mootottovitte
pin noi lle

VENTTI-ruskeo O ontoo kouniin ruskeon
vonn

VENTTI-vihreö O erityisesti kosvihuoneiden
jo -lovo.jen kösiltelyyn

YENTTETÄ nyt sootovono myös 2,5 titron ostioisso

V ENT t LLÄ suojootte Puun lohoomiselto,
sinistymiseltä ja homehtumiselto

Saamastaan käskystä komppaniamme lähti seu-
raavana yönä hyökkäykseen ylittääkseen Vitsajoen
ja vallatakseen sen takaiset vihollisasemat. Jouk-
kueeni ollessa juuri ylittämässä noin 1,5 metrin le-
vyistä Virsaojaa vihollinen avasi yllättäen kiivaan
tulen jr'-aseilla ja myös pst-tykeillä. Olin juuri hyp-
päämässä ojan yli, kun jalkani luiskahti pimeässä
ja olin r-edessä vyötäröäni myöten sekä märkä kuin
uitettu koira. Ei ollut aikaa vaatteiden vaihtoon, oli
pyrittär'ä eteenpäin. Hyökkäys pysähtyi kuitenkin
suolle. sillä r'ihollisen tuli oli lamauttava. Hampaat
kalisten makrsin suolla ja kuuntelin, miten turpeet
ja sammaleet surisivat piiskatykin ammuksista. Pi-
meys jr rnäträätkin suojasivat maassa makaavia,
mutt.1 ereen jr taaksepäin ei ollut yrittämistä. Aa-
mun vihdoinkin koittaessa ja auringon alkaessa
Iämmittää r'eatteetkin vähitellen kuivuivat, ja olo
alkoi tuntua mukavemmalta. Tulitaistelukin oli jo
päätq'nvt. Yöllä oli lämmittänyt se, kun kaksi sak-
salaisten piiskatykeillään tuleen ampumaa viholli-
sen hyökkäysvaunua paloi maantiellä etuoikealla.
Edellisen päivän ja kyseisen yön aikana tuhottiin-
kin kaikkiaan seitsemän vihollisen hyökkäysvaunua.

Yön aikana vihollinen oli hieman vetäytynyt, jo-
ten 27.7. aamulla pataljoonamme saavutti Vitsaojan
takaisen metsänreunan, mihin komppaniamme myös
asettui asemaan. Oli muistaakseni sunnuntaipäivä,
ja ilma oli erittäin kaunis ja väsyttävän lämmin.

Jos vain oli pitkällään ja hetkeksikin sulki silmänsä,
uni voitti väkisin. Eipä ihmekään, sillä Kollaan tais-
telujen 11. päivä oli jo menossa, eikä nukkumiseen
ollut ollut paljoakaan tilaisuutta. Väsynyt ja uupu-
nut oli komppanian päällikkökin, vänrikki Aula'
Hänen nuorilla harteillaan oli vastuu komppanian
menestyksestä. Häoeen me luotimme ja hän meihin.
Velvollisuudentuntoisena ia rohkeana uPseerina
hän kantoi raskaan vastuun komppaniastaan. Teh-
tävä oli raskas, mutta komPpania huvennut ia lo-
pen uuPunut. Tappiot olivat olleet suuret, mutta
äpuakaan ei ollut saatu. Edessä oli vahva vihollinen
aiemissaan. Se meidän oli lyötävä ja tuhottava. Se

oli ankara käsky, ei toivomus.
Puolenpäivän ajoissa saapui Eteläryhmän komen-

taja, kenraali Oinonen adjutanttinsa kera paikalle.
Hän suunnitteli hyökkäyksen ja antoi siitä käskyn.
Ihmeellistä, miten hiliaista tällöin oli. Ei tullut
yhtään kranaattia, ei piiskatykin ammusta eikä
hyökkäysvaunua, vaikka kuulinkin eräitten siihen
suuntaan toivovan. Ymmärsin tämän toivomuksen
johtuneen siitä, että kenraalin adjutantti, erittäin
hienosti pukeutunut ratsumestari keltaisine housun-
raitoineen ja käsineineen kysyi lähelläni istuvalta
ja jo monet kovat kokeneelta korpraalilta, osasiko
tämä käyttää parhaillaan käsittelemäänsä käsikra-
naattia, ja käski panna sen pois. Varovaisuus ehkä
olikin tällöin tarpeen.

Kenraali Oinosen suunnittelema hyökkäys alkoi
määrättynä H-hetkenä. Joukkueeni oli keulassa, ja
pääsimme aluksi hyvin etenemään, sillä ensin tavat-
tiin vain muutamia vihollisia. Kun olin juuri saa-
nut sotasaaliksi hienon täysautomaattikiväärin, oli
nyt hyvä kokeilla. Ensimmäisen vihollisen nähtyäni
painoin liipaisinta sillä seurauksella, että kiväärin
perän jatkuva "pompotus" painoi minut istualleen.
En osannut varautua kestotulella olevan kiväärin

uoiaksi
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työntövoimaan taaksepäin. Opiksi oli. Meistä tuli
hyvät kaverit. Vihollinen ei kuitenkaan suostunut
meille kaveriksi, sillä jouduimme sen kanssa heti-
miten kiivaaseen taisteluun. Parisataa metriä edet-
tyämme ja ankarasti taisteltuamme törmäsimme
vahvasti varustettuihin asemiin, mistä saimme vas-
taamme helvetillisen tulen. Hyökkäys pysähtyi
suoaukean takaiseen metsänreunxan. Tulitaistelun
tauottua moni heittäytyi r'äsymyksestä ja kuumuu-
desta raukeana maahan pitkäkseen ja nukkui heti.

Komppaniasta oli 1ähetetty partio vasemmalle
ottamaan yhteyttä siellä taistelevaan I pataljoo-
naan, ja toisaalta tiesimme sieltä lähetetyn partion
ottamaan yhteyttä meihin. Tunnussana oli "Berlii-
ni-Helsinki". Vasemmalta etuviistosta alkoikin
pian kuulua liikettä, ja sitten sanottiin tunnussanan
ensi osa, mihin meidän taholtamme joku vastasi.
Lisäksi kuului kysymys. - Onko Åulan komppa-
nia? - Annettuamme siihen myöntävän vastauksen
saimme vastaamme kiivaan tulen. Tulija ei ollut-
kaan oma partiomme, mikä olikin joutunut
vangiksi, vaan sen sijaan vastahyökkäykseen lähte-
nyt vihollinen, joka tällaista "keljunpeliä" käyttäen
pääsi yllättämään meidät. Vartiossa ja hereillä
olevat miehet luonnollisesti vastasir.at heti tuleen,
mutta kun suurin osa miehistä nukkui, he joutuivat
taistelun melskeeseen herättyään pakokauhun val-
taan. Moni lähti juoksemaan tai konttaamaan taakse

iättäen riisumansa takin tai aseensakin paikalle.
Vänrikki Aulan rohkeus ia rauhallisuus tempesi
muutkin mukaansa, ja kovaan vastarintaan ryhdyt-
tiin. Me hereillä olleet, joista muistan juuri Åulan
ja Jalon, Suvannon, Lehmusvaaran, Heikkilän Yr-
jön ym., olimmekin heti juonessa mukana ja saim-
me kaadetuksi useita vihollisia, jotka pyrkivät saar-
tamaan ja tuhoamaan meidät. Ne olivat olalla viis-
tottain olevine telttakankaineen selvästi erotetta-
vissa omista miehistä. Taistelusta kehittyi kova,
niin kuin yllätystaistelu voi olla, armoa ei annettu
puolin eikä toisin. Tappiot eivät olleet vältettävissä,

JR 56:n komenloio, eversti M. Vihmo

Soksoloisio ioukkoio etenemössä io

sen päätyttyö leiriytymässö Kolloon moostosso

{
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mutta taistelun tuoksinassa en ehtinyt seurata kuin
lähimpänä taistelevia omia miehiä ja päälle ryntdd-
vää r,ihollista, joka mieslukuisena hyökkäsi kimp-
puumrne edestä ja sivulta sekä osittain saarrostaen-
kin. Pian konttasi luokseni lapsuustoverini Hare-
jakin, jonka käsi vuoti verta. Sidoin nopeasti hä-
nen kätensä ja neuvoin häntä yrittämään yksinään
taakse suojaan. Ehdin r'älillä kirataa muutaman vi-
hollisen, kun jo Porrassal.ni, joka oli huonokuuloi-
nen, törmäsi kir.ääri ojossa kohti ja aikoi ihneisesti
ampua minut vihollisena. Lopulta sain hänet käsit-
tämään kuka olen ja kääntämään aseen vihollistrr
kohden.

Taistelu jatkui, r'ihollisia r.ilisi pensaikossa, pat-
ruunat alkoivat loppua ja kaikki o1i sekaisin. Jo
näin kompprnianpäällikön kyi,närtaipeen olevan
riekaleina. Siihen oli osunut räjähtär,ä luoti, .joita
vihollinen käytti runsaasti. Täter.r joutui r'änrikki
Aula kesken kiivaimman taistelun pois kompp;rni-
ansa johdosta, johon nyt tuli r,änrikki Toivo Jalo.

Voi tätä helvettiä, eikö apua tule mistään7 Yksi
ja toinen kaatuu tai haavoittuu, joukko hupenee,
patruunat loppuvat, mutta ei lopu vihollinen. Åuto-
maattini lipas - yksi vain olikin - oli kertatulella-
kin ampuen alati tyhjä. Sen täytön ajaksi panin
kuin jänis pääni pensaaseen ja sitten ryhdyin taas
armotta surman töihin, r,ihollinen oli torjuttava.
Se ei kuitenkaan onnistunut, komppaniamme rip-
peiden oli annettava periksi. Vetäytyminen taka-
namme olevan suon yli oli vaarallista vihollisen kii-
vaassa tulessa. Räjähtelyä kuului edestä ja takaa,

sillä r-ihollisen käyttämät luodit "poksahtivat" heti
hennonkin oksan tavatessaan. Monen taistelu oli jo
päättlnyt suolle.

Kun totesin viimeisten patruunoitteni olevan lip-
p.1rss.1. lähdin vetäytymään tarkkirillen koko ajan
r ihollrsr.r. En uskaltanut mennä suon yli, r,aan läh-
din kier:lmriän sitä metsän kautta siitäkin huoli-
m.rtrl. e:r.i vihollinen yritti saarrostal. Suon reu-
n'rssr l,:sr...i tiheää nuorta männikköä, .joten se an-
toi .rin.riin näkösuojaa, ellei sitten sattunut tör-
r.nilr.nlin suorilan viholliseen. Parikymmentä met-
ri.i .:ul;e::u.rni ja yhden tielleni sattuneen viholli-
scn tLrh,-)::u.1ni nriin juuri äsken niir.r urhoollisesti
:.ristelle.r K:ler i Suvannon makaavan suolla pen-
slln Ir.i.inr ionepistooli yhä kädessään. Kehoitin
häntliin rc:ir'rrnriiiin, mutta sitten totesinkin hä-
net kutr,l;e<si. \.iin ntonen muunkin matkan päät-
tvneen r.ihollisen luodin tapaamana. En voinut yksi-
näni sr.rdr heidän ruumiitaan pois vihollisen jal-
koihin jou:um.rs:r. r.ri.:k.r ikär'ää oli ajrrtella, ettei
heidrn tomumri.rns.r kosk.i.rn pääsisi r.rkkaan koti-
pitäjän kirkon äärellä olevaln sankarihautaan. Itse
elin vielä je täytyi plrkiä toisten joukkoon otta-
nriran vastasn perässä seuraavaa vihollista. Ollessani

,luuri pääsemässä perille lähtöasemaan, mihin omat
joukot taas olivat päättävästi pureutuneet, katsah-
din vielä kerran taakseni ja onneksi, sillä vihollis-
sotilas oli minusta noin 30 metrin päässä kivääri
o.iossa. Hänen laukauksensa meni ohitseni, sillä eh-
din hypätä sivuun paksun puun taakse ja laukaista
automaattini, jonka luoti osui 

- 
hän ei enää hyö-

Araldif
lll

ARALDIT pureutuu pitö-
vösti 1o liittöä teröstö, ke-
vytmetollio, metolliseoksio,
losio, keromiikkoo, poslii-
nio, tekohortse,o, nohkoo,
kumio. puuto ym.

ARALDIT liimouksen veto-
lujuus on n. 300 kg/cmz
toisin sonoen kympinrohon
kokoinen liimouspinto kes-
töö Volkswogenin poinon.

ARALDIT on töyttö oinet-
to, se ei sisöllö mitöön liuo-
tinoineito.

VALMISTUS JA MYYNTI
TAMMER TEHTAAT OY

TAMPERE

KOVA LI I MA
KAIKKEEN
KOVAAN
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kännyt. Mutta monia muita oli tulossa, joten äkkiä
vain asemaan. Omien joukossa oli taas turvallisem-
Paa.

Ilta hämärtyi, raskas taistelu oli taas ohi. Vihol-
lisen vastahyökkäys saatiin torjutuksi, joskin ras-
kain veriuhrein. Joukkueeni rivivahvuus oli enää
alun toistakymmentä miestä ja koko komppanian
rivivahvuus viitisenkymmentä. Taistelut Kollaalla
oli meidän kohdaltamme tällä kerralla taisteltu ja
Iäpimurto jäänyt tekemättä - 

"Kollaa kesti".
Yöllä pääsimme vihdoinkin lepäämään, sillä rin-

tamavastuu siirtyi muille. Kaksitoista taistelun vuo-
rokautta oli takana, eivät kuitenkaan vielä tappiot.
Sattui nimittäin niin ikävästi, että taakse maantien
varteen päästyämme näimme siellä tuhotun hyök-
käysvaunun ja päätimme lähemmin tutustua sii-
hen. Meidän muutamien miesten seisoessa hyökkäys-
vaunun vieressä sitä tarkastellen kuului kauempaa
maantieltä laukaus ja samalla kaatui vieressäni sei-
sova sotamies Arvo Suomela kuolleena maahan
rinta pst-tykin ammuksen lär,istämänä. Eräs r-ieraan
poppoon mies oli mennyt kopeloimaan saksalaisten
pst-tykkiä ja sitä tuntematta painanut laukaisinta
näin ikävin seurauksin. Näin päättyi rehdin ystär,än
ja urheilijan mainen taisto ja kilpa. Muistan ne
monet urheilukilpailut, joissa näin Suomelan juok-
sevan, voittavan ja saavan palkintonsa. Nyt hän
sai iäisyyspalkinnoo.

Lepäämään päässyt JR 56 lähti aamulla marssi-
maan kohden Loimolaa. Eräällä kumpareella, jo
talvisodan runtelemassa maastossa, näimme ryk-
mentin komentajan, eversti Vihman seisovan hy-
vin totisena ja rasittuneen näköisenä tarkastelevan
huvenneen, raskaista taisteluista palaavan rykment-
tinsä r'akaata marssia. Myöhemmin kuulimme hä-
nen tällöin sanoneen: "Näinkö pieni minun ryk-
menttini on."

Rykmentti majoittui telttoihin Loimolaan iohta-
van maantien varteen Suovanjärven rannalle. Yli-
r,äsymyksestä johtuen uni ei tahtonut ensin tulla.
mutta kun se sitten tuli, niin olisi nukkunut laikka
monta vuorokautta yhteen menoon. Siihen ei kui-
tenkaan ollut aikaa. Lepoaika piti käyttää hyödylli-
sesti ja varustautua uusiin taisteluihin. Loimolan
valtauksen yhteydessä oli saatu sotasaaliiksi palion
vehnäjauhoja ja rasvaa, joten nyt ryhdyttiin paista-
maan räiskäleitä. Jos ne maistuivat hyr'ältä, niin
kyllä olivat seurauksetkin hyvät. Melkein jokainen
sai kovan ripulin ja "orrella" oli tungosta.

Roskoiden toisieluien
päötyttyä nouttivot ioukol
Herron Pyhöä Ehtoollisto

Vihollinen ei antanut meille levossakaan rauhaa,
sillä eräänä kirkkaana päivänä sen hävittäjät, muis-
taakseni kuusi kappaletta, hyökkäsivät majoitus-
alueemme kimppuun ampuen kiivaasti konekivää-
reillään. Olin tällöin joukkueeni teltassa ehtimättä
tehdä muuta kuin heittäytyä teltan lattialle pitkäk-
seni ja nostaa varusteita täynnä olevan selkärepun
pääni suojaksi. Hävittäiät tekivät vuorollaan useita
syöksyjä ja ampuivat jopa yksinäisiä järvessä ui-
massa olevia miehiäkin, joiden oli tehtävä pikaisia
sukelluksia. Taisi tällöin monen "riu'ulla" olokin
keskeytyä. Onneksi ei komppaniamme kärsinyt
tappioita, vaikka monen teltan katossa, kuten oma-
nikin, oli useita reikiä. Mutta maantien varteen si-
joittunut rykmentin esikunta kärsi tappioita samalh
suoritetussa ilmapommituksessa, jossa muutamia
miehiä kuoli ja haavoittui.

Lepoa jatkui jonkin aikaa ja mielet r'ähitellen
virkistyivät ja fyysinen kunto parani. Kävipä en-
tinen kotipitäjäni pastorikin tervehtimässä meitä
ja jakoi samalla Herran Ehtoollisen. Saimme myös-
kin miehistötäydennystä. Siitä on jäänyt mieleeni
huvittava tapaus. Eräänä yönä teltassa nukkuessani
näin unta, että oltiin taistelussa ja hyökkäysvaunut
ajoivat kovaa vauhtia meidän asemiimme. Niitä oli
lähdettävä pakoon. Heräsin siihen, että olin nous-
sut nukkuneena ylös ja lähtenyt pyrkimään pakoon,
törmännyt päin teltan seinämää ja pudonnut istual-
leni. Edelleenkin kuului voimakasta moottorin su-
rinaa ja ääniä. Vasta tällöin totesin linja-auton tuo-
neen täydennystä ja auton moottorien surisevan.
Näätäo.ian suunnalta kuului taistelun melskettä ja
oma Kollasjoen pysäkin lähellä oleva rautatietyk-
kimme ampui kumeita laukauksiaan vihollisen pään
menoksi. Tästä kaikesta johtuen olin nähnyt unta,
että itse olin taistelussa mukana.

EVERSTIN JOULUPUU
Oli joulu tulossa v. 1942. Joulukuusia oli jo kan-

nettu parakkien nurkkiin. Eversti Veijolalla vain ei

ollut kuusta nurkassaan. Lähetti, joka ei ollut saanut
käskyä sen hakemiseen, ei enää malttanut olla kysy'
mättä asiaa.

Eversti hieroi kotvan leukaansa ja virkkoi:

- I^u, että joulupuu. Jospa tuotte sylillisen halkola
tuohon kaminan eteen. Siinähän sitä on minulle joulu-
puuta tarpeeksi.
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Kaupungin ja sen liepeille levittäytyneen maaseu-
dun väliin oli paiskattu ränsistynyt puusilta. Rou-
dan ja liejun ruhjoma mukulakivikatu johti sillalta
llhonneiden asumusten ohi keskustaan kivitalojen
reunustamalle torille. Toinen pääväylä alkoi haa-
rautuvxn kanavan ranta-asumusten sokkeloista ja
ievisi kaupungin keskustassa bulevardiksi.

Kaupungin laitamilla asuvien ihmisten olemuk-
sesta kuvastui köyhyys, mutta torin ja kivitalojen
tuntumassa näkyi merkkejä yläluokasta. Kirltko ku-
paripäällysteisine sipuleineen hallitsi ylväänä kreik-
kalaiskatolista sielunuskoa torin tuntumassa ja kol-
hoositalonpojan salntussa mielessä. Mutta kaupunki-
laisvanhukset osoittivat hartauttaan ristinmerkkejä
tehden.
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Vangit laahustivat yli sillan. HeiLlän r';rrtijoinaan
oli kaksi vanhusta, .ioilla olivat yllä jonkinlaiset so-
tilaspuvut. Heidän vastuunalainen tehtär'änsä uhosi
ohjeen täsmällistä noudattamista vrnkien kuljetuk-
sessa.

- Tavai, tavai I r'.rrtij:t kiirehtivät kulkua.
Hiki valui noroin: s.riraal.rsta tulevien ja vielä

rn.rrssimaan tottum.rttomien vankien kasvoilta.
Kuikk;r piti Illä r'erkk.rista tahtia jonon kärjessä.
llänen kenkiensä nruh;t olivat auki, ja jalkarättien
hikiset reun.lt pursuir'.rt tien pölyyn hulmuten kil-
p;ra hihojen kanssa.

- Tavai. t.rvai l

Kuikka ei m.rittenut olla sanomatta:

- Kuule ukko, älä hoputal Vuan kyllä sitä noin
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vlnhan miehen .jo pitas tietee, että r'anki onnii her-
t.rsrnies, jota o koheltr\';r sen mukkaa. Ja oha sii-
tii pukstaavit Kener.e sopimuksessa, jotta laki se on
teillähii.. Vuan mitäs ukolle kennattaa puhua.

Kuikka piti tapansa mukaan tarkoin silmällä si-
vullaan käveler'än vartiomiehen ilmeitä. Aavistaen
hänen ymmärtäneen suomea Kuikka jltkoi:

- Minä käyn nyt pientareele ler,ähtan.rmää.

- Niet, nietl vastasi vartija hätäisesti.

- Joko uskot puhumisen kannatta'r,an, suhahti
liriihä takana.

- Vuan sinä taijjat olll Vienan evakoita, sanoi
Kuikka riernuissa;rn.

- Fin, daa? kysyi vartiomies Kuikalta.

- Sano vua Suomeks I

- Lel,ätkiäh, Ie\'ärkiäh I A mihipä ois kiire, sa-
noi r.artiomies.

- No se. Se onnii miehe puhett.r.
Mutta vangit eir'ät olisi saaneet istuutua pient.r-

reelle. Heidän olisi pitänyt asettua kyykkyasentoon,
kädet pään päälle ristiin r.ietyinä, varti.jan ohjeiden
mukarn.

-- Vuan sinähä oot ajastas jälessä, soltaatti. Tuo-
t;r sinnn neuvor:1uirs teppoo käytettiin ensimmäisessä
r.nualimanso;rsse. Nykf isi korpisoltaatit istuu mät-
triälä, jos on aikoo. Et oo tainu olla siellä, missä
luojit soi. Vuan tuola liinnessä onnii jo toine muali-
masotJ, ja meilä on sen soan tavat. Krtoha tätä.

Kuikkr heilautti tynkäänsä hihirn huln.rahtaessa.
Hänen silmjnsä olivat viirullaan, ja ne seurasivat
terkoin vartiomiesten iLneitä. Hän tunnusteli jäl-
leer.r, miten pitkäile on ltipa mennä. Tosin hänen
asenteensa ei ollut hyökkäävä, mutta hänellä oli
tarvittaessa tahtoa passiiviseen vastarintaan.

Marssittava tie seurasi kanav;rn vartta. Rantaan
r iettär'ät pellot täydensivät maaseutumaisetnan rik-
konratonta kuvaa. Tien vasemmalla puolella vihersi
hiekkaperäisen kumpareen kasvullisuus, ja kauem-
pana edessäpäin kaarsi kanavan vesi niemekkeen
t;iakse. Vastaisella rannalla hipoi lentokentän reu-
na vesijättöä niemekkeen kohdalla. Pellon takana,
runsaan kilometrin päässä sillalta, oli leiri. Sen .ia

kanavan r'äliin oli ammoin rakennettu pieni kylä,
jonka raittina oli nyt leirin länsiportille johtava tie.
I(ylän viimeiset talot olivat kauempana kuin leirin
eteläinen paalutus, ja niiden pihanurmikkona oli
.rava peltolakeus.

Vangit tähystir'ät edessäär.r olevaa leiriä. Se näytti
suorakaiteen muotoiselta alueelta. Aitauksen ym-
pärillä näkyi selvästi kuusi miehitettyä r.rrtiotorni.i
ja sisäpuolella kymmenkunta parakkia ja muitl r.r-
kcnnuksia. Näytti siltä, kuin keskustaa olisi halko-
nut leveä tie, koska parakit olivat tyhjän alueen
kahden puolen rivissä.

Lähes kolme kuukautta kesiänyt vankien vaellus
oli nyt päättymässä. Hetken kuluttua sulkisi aidat-
tr-r alue kolme ihmiselåmaä ja kätkisi heidän nimen-
sä, menneisyytensä sekä inhimillisen tuntemuksensa
suurelta maailmalta. Nälkä, vangin ainainen vainoo-
1.r, tulisi seuraamaen heitä joka askeleella. Sen he
tresir'ät. Mutta he eivät olleet vielä kokeneet, miten

nälän kuihduttama olento ajautuu tekoihin, joita
inhimillisesti katsoen voidaan pitää eläimen tekoina.
Kasr-atus, opittu tieto ja siten sivistyksen aikaan-
saarrrat, ympäristölle otolliset ja sen hyväksymät
tr.rat ir tuntemukset eivät ole kestär'iä eläimellisen
vietin elättäessä elämän kipinää horjuvassa luuran-
gossr. jonka luonto pakottaa hengittämään elämää
terveiden keuhkojen riimeisillä r'oimanrippeillä.
Tahtoi tai ei.

Portti sulkeutui vankien takana. Nyt he olivat
häkissä peruuttamattomasti. Sinne paistoi taivaan
.rurinko, ja sinne puhalsivat jostain tulevat tuulet,
mutre ulospääsyä ei sieltä ollut ilman pistimen var-
joa. He katsoivat vielä kerran porttia ja Räihästä
tuntui, kuin sen rautalankapiikit olisi kiedottu hä-
nen lihaansa, jotta hän tuntisi mahdollisimman voi-
mrkkaana kohtakrnsa kirouksen. Mutta elämän oli
j.rtkuttave. Sitä .lrrtkoi tie heidän jalkojensa alla, jo-
ka päättyi srdan rnetrir-r päässä olevaan itäporttiin.
Sitä tietä pitkin heidän jalkojaan liikutti nälkäinen
i atsa. Ainoa side tähän maailman hylkäämään, ki-
rottuun aitaukseen.

Kourend.rntin iirkatalo oli rakennettu pyöreistä
hirsistä. Sen taken:t oli sähkölaitos. Aitauksen nurk-
k.ruksessa. r'asten piikkilankoja,olivat saunaparakki,
pesula ja putka. Niiden läheisyydessä asuinparakit
'seitsemän" ja 'yhdeksän". Tien toisella puolella
oli iridrttu karanteeniparakki. Leirin pohjoisessa
pärissä oli aidalla erotetttu sairaala-alue. Sinne oli
r;ikennettu, paitsi sairaalaa, kaksi asuinparakkir, pe-
runakelleri je ulkoiln'ranäyttämö. Niiden lisriksi oli

LAI{DEN
A-E>(POR,T

Ei oo lohden
uoittonuttu ..,
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aituksen sisällä leirihenkilökunnan kaalimaa tarkan
vartioinnin alaisena. Loput leirialueella olevista ra-
kennuksista käsittivät poliklinikan, keittiön ja sii-
voamattomia asuinparakkeja, joissa ei ollut vielä
asukkaita. Eräässä hirsirakennuksessa säilytettiin
vankien muonaa ja sen toisessa päässä oli verstaita.

Vankien vastaanottaja oli leirin silloinen komen-
dantti. Hän vei vangit r,irkahuoneeseensa, joss,r

suomalaisten vankien tulkkina oleva nainen mer-
kitsi henkilötiedot papereihinsa. Kun toimenpide
oli suoritettu, piti komendantti vangeille puheen:

- Punl-arfieijan ja laivaston urheat sotilaam-
me, .iotka surmaavat kaikki sellaiset synnyinmaa-
hamme tunkeutuvat rosvot, jotka eivät halua antau-
tua vangiksi, sulkevat teidät kolmeksi viikoksi ka-
ranteeniin. Tänä aikana te ette saa poistua karan-
teenista ettekä ottaa yhteyttä suomalaisiin vankei-
hin. Me olemme ystävällisiä niitä kohtaan, iotka
tottelevat ja tekevät ahkerasti työtä, mutta me ran-
kaisemme ankarasti niitä, jotka eivät tottele ja tee

ahkerasti työtä. Voitte jo nyt jättää mielestänne
ajatukset, jotka .iohtavat karkaamiseen. Me tulem-
me ottamaan karkurit kiinni ja rankaisemaan heitä
ankarasti. Jokainen kansalainen synnyinmaassamme
antaa karkurit ilmi. Sotilaalle riittää yksi häpeä,

kun on joutunut nostamaan kätensä pystyyn. Tie-
dän ja tunnen suomalaiset sotilaat rehellisiksi ja

työteliäiksi ihmisiksi. Toivon teidänkin ansaitselan
tämän maininnan. Saatte mennä.

Sitä mukaa kuin puhe lähestyi loppuaan, komen-
dantti kiihtyi omista sanoistaan, mutta hän huomasi

Särkylääke

sen, kenties vankien ä[istvneistä ilmeistä. Tosin
Paavola puri hampaitaan, ja sc- oli sen merkki, ettei
hän pitänyt siitä, mitä heille rulkin välityksellä sa-
nottiin. Hän liikahteli hermostuneesti ja aikoi sanoa
jot.rir.r r.rstaan, mutta Kuikka ehätti häntä ennen:

- Eihä rnyö tok karate leiriltä.
Kuikka kääntyi naisen puoleen ja sanoi:

tolts
leirilä

Kiännä sanasta sannarr I Mt,ö tehhää koi .:st
jr totellaa. Ja sanoha se Irjahii sairaal:rssa, että
on h1'r'ä olla.

Kuk.r on Irja?

- Srir.ranhoitaia. Ivlahottoma hyr,ä ryttö olihhii.
Sr'ötti nritovellit ja anto tupakat ja kaikki.

Komend.rntti nyökytti päätään kuultuaan Kuikln
t,r rinrn.

HeidIn oli .rika poistua, mutta Kuikalla oli vielä
.1S l.1J:

- Eijioo su:tu s.rpuskata kahtee päivää. On nii
mahottomr näläkl. Sairaalassa sanovat, että leirilä
irnnetaa heti leipee.

- Eikö teillä ollut eväitä?

- Åsemalla nostettii er'äislaatikko junnaa, vuan
myö ei suatu, ko pien murena leipee, r'alehteli Kuik-
ka silmäänsä räpäyttämättä.

Tulkki neuvotteli asiasta komendantin kanssa sil-
lä tuloksella, että r'angit vietiin karanteeniin keit-
tiön kautta, jossa heille annettiin leipää.

- Eijjoo ies vastaaottajia, ko sankarpojat saapuu
kottii. Vuan on se mukavoo, ko suap vua syyvvä
mählätä ja syleksii kattoo.

- Toivotaan, ettet halkea.

- Mikäs meilä on hätänä: Joka miehelä on lei-
pee omasta takkoo ja evr'äitähhii murena Povessa.
kalxokee pojat. Eihä kukJiaa kiellä meitä puhu-
masta asijoita. On vua tiiijettävä, mitä sannoo. Jos
sinä Paavola et opi hillihtemmää ihtiis, nii sulle
tulloo vaikeuksia. Minä jo luulin, että sinusta tuli
mies Arkangelissa. Mitä joutavata. Yhä vua Purroo
hampaitaa.

- No ei tänne ole tultu räpylät ojossa!

- Jor minä oisin komendantti, nii minä sano-
sinnii vangeille, että työ halavatu koirat. Tännekö
tulitta syömää vähijä leipijä. Ja jos pakkoo lähettä,
nii piru teijjät nokkii. Sellaine poika minä oisin vir-
kamiehenä. Turpii vua, vinski soltaatitl

Aurinkoiset päivät eivät lohduttaneet vankien
mielialaa ympäristössä, johon he eir'ät olleet tottu-
neet. Kahdesti päivässä he söivät leivänmurenansa
ja kaalin vihreistä aluslehdistä keitetyn keittons.r
tuntien päir,ä päivältä lisääntyvän nälän. Toimetto-
muus jJ eläimtllinen nätkä tappoivat heidän huu-
morinsa, ja he rähisivät toisilleen asioista, joille
ennen olisivat nauraneet. Aurinko oli heidän kello-
naan ja paljaat laudat luoteinaan. Kun ilta hämär-
tyi, he vätäytyivät lavitsoilleen hengessään rukoillen
aamuo kädenantoa huomenelle. jotta he saisivat
tuntea elävän ruisleir'än ntrun. it,kr hyvyydeltään
vastasi kaikkia ma.rilman herkkuj.r. Viikon kuluttua
heidän elämässään oli keksi asi;ra. joille kannatti
uhrata ajatus: aike j.r ruokr. Kuikan aurinkokel-
lo "täy'sin luotettava ajan mittooja" oli parakin var-
jo ja puutikut piharuohikossa. Ne hän teki koivun
oksistä. Mutta kello 7 oli kuoreton tikku ja sa-

moin kello 13. Ne näkyir,ät vihreätä ruohikkoa vas'
ten kauas. Kun parakin varjo tapasi ne, iaettiin kaa-

tomottaa
a reumqqttiseen

sörkyyn
o kuukoutiskipuihin'()f,IOauttaa fos

O pöönsörkYYn
O hommossörkyYn
O migreeniin
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livesi ja leipä. Kello 13 jälkeen ei aurinkokellossa
ollut ainuttakaan kuoretonta tikkua. Kuikan tove-
rit huomauttivat siitä, mutta hän vastasi, ettei "kei-
tetyn vein takkee kannata nähä vaivoo. Tulloo vua
paha mieli".

Räihä raotti parakin ulko-ovea. Yötuuli leirikoi-
vulssa varmensr saranan ilkeän rääkäisyn. Eteisen
lattialla ntaaten hän painoi olkapäällään ovee ,ia
ryömi pihahiekalle. Hänen oli ryömittävä varovas-
ti, koska miehitetty vartiotorni oli lähellä ja sieltä
suora näkyvyys pihaan. Räihä liukui jo ruohikossa
kohti karanteeniaidan tunturnaa. Hän hapuili kä-
teensä sinne päivä11ä \'irriamansa kepin, jonk.r toi-
sessa päässä oli oksahaarirutuma. Käsillään ait.r.r
tunnustellen hän ;rsetti kepin pään alimr.n,risen Irr.r-

gan alle nostaen kepin pystyyn, jolloin lar.rkl nonsi
hänen hrrrtioittensir vliipuolelle. Hrin ei takcrtnnut
siihen .rlitse ryömiessä.in.

Vartiomies poltti mahorkkar. Räihä ei nähnyt
sitä, mutta tunsi mahorkan hajun sicrlimiss.ran. Hän
liukui klsteisess;r. heinikossa tuuma tuumalta kohti
leiriaitaa. Vaarir-alneen reun;lssr1 hän muutti suun-
taa ja ryömi suorlan kohti tornia. Vihdoin hän pr'-
sähtyi jrr tunnusteli l<ädellään edustrilnsa. HIn oli
osunut oikeaan p.rikk.r;tn hän.räriissri yössä päir'ällä
tekemänsä suunnitelrn,rn mukirisesti. Varor,asti Räi-
hä ojensi kätensä kohti r.rokkospensrstrl, joka versoi
tummana kohoutumlnl hänen edessään. N{utte l.rä-

nellä ei ollut s;rksia eikä puukkoa. Hänen oli tai-
tettava peljailla käsillään nokkosoksa, rutistettava
se kasaan ia työnnettäi'ä poveen. Oksa oksan jäl-

keen hän taittoi nokkosen virrsia tuntier.r poltteen
kourirssaan.

Nokkospensas oli siirtynyt Räihän poveen vähin
äänin. Hän makasi hiljaa ja paineli kättään kosteaan
ruohikkoon. Kuinka kauan hän oli retkellään, sitä
hän ei ajatellut. Vain yön tummuus syveni hänen
tmpärillään, .ja tuulen humina lepäsi maan yllä.

Hän löysi vaivattomasti maasta kohotetun piikki-
l.rn.{,rn j;r ryömi sen alitse alueelle, jossa hän sai
liikku.r päivällä, painautui parakin seinää r,asten ja
hiipi prmeän turvin parakkiin.

L.rumr s.rksalaisia sotilaita huojui vahvuustarkas-
tuiseen leiritielle. Kuikka, Räihä ja Paavola aset-
ruir .rr hekin rir"iin aitauksessaan. Sotilas juoksi hei-
.iiin luokseen j;r kohnel miestä hihastrr nykäisten
I--,t-l.l: \ l.

,.,_.,.r.. 
,r.tt, ti-:ra, trii. 

- 
Ensimn-räinen, toinen, kol-

- 
Ålles,rntre.itter-r, sakrament, huusivrrt saksalai-

set .ridlr.r toiselll puolclla. Hc rähisivät, tuuppivat
toisi.r.rr.r jr etsivät paikkar, jossr heidän lihallinen
,,lenruksensl r-oitaisiin verratr numeroihin.

\'.rrs.rkk.r.rt keittiörniehet juoksii at kciton jakoon,

1.1 hc-idiin pcräiinsä kiirehtir'ät r'.rngit ruohailukatok-
seen. Os;r n.riehistii lalhusti vnts.rpoltteiden vääris-
tämänii käyniälään ulost;rntlan r erta. lleidän leipä-
.rnnol:sensa .jrr keittonsa odottivat ruokailukatokses-
sa, ja eclellisten päivien leiprilnnoksiaan he kantoi-
vat housun taskust:r tehdy'ssä r'eetepussissa. Heillä
oli nälkä, mutta he eivrit voineet syödä hapanta
ruisleilrää. Slt.nln;r päir'änä, huotnennr tai ylihuo-

HKK:n kreppinoilonisel sukot

suositiuo pohjepituutto, hillityt
kuviot jo vörit. MYös nilkko-
jo polvipiiuisino.

Hwää
Kanhattaa

KysyC
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menna heidät vietiin sairaalaan. Kun he kuolivat
koutistuksiinsa leipäpussi siniseksi puristuneessa
nyrkissään, ajettiin vankkurit leirille 1a heidat vie-
tiin pois. Mutta sitä ennen olivat saksalaiset sanitää-
rit syöneet heidän leipänsä.

Kuikka, Räihä ja Paavola jakoir.at keittonsa kol-
meen osaan. Sitten he riipir'ät nokkosten varsista
lehdet kuuman kaaliveden sekaan:

- Vuan syötettiinkö sielä Pohjanmuala lehnrile
hauvvett,r, Paavola poika ?

- Mitä hauvvetta?

- Vuan etkö sinä ymmärrä suomen kieltä? Ko
kiehuva ves kuavetaa 'apilaheinien piäle ,Ja sekkaa
ripotellaa ruis,iauhoja, nii rneijjä kylä än'rmät sanoo
sitä hauteeks.

- Pohjanmaalla tehdään apilaasta AIV-rehua.

- Vuan niihä ne porhot. . . Laitto se Eetla näis-
tä viholaisistahhii hauvvetta lehmile ja antoha se
tok kanoillehhii. Jospa niä lihottas, ko syyvr'ää sur-
keilematta. Kanat ainahi muni mahottomast. Suoloo
saisi olia enemmä tässä keitossii. Mitäs tuumootte
pojat, jos ens yönä lähetää porukalla. Kahtokeeha.
Tiälä on kova talavi eissä. Tuossa uunissa on suo-
ra rööri katole. Sinne männöö lämpimät hlrekoille.
Vuan jos sapuskata ois omasta takkoo, ei lämpimäs-
tä ois nii r,äliäkkää. Voipha näitä viholaisija kuiva-
ta talavee varte.

- Kauheinta on se, että tämän surkeuden keskel-
lä on vielä hullu mies.

- Sano muuta ! Eikä meitä kynnetä eikä kyly-
letä. Itestää r'na kasr,atat.

- Onko vapaaehtoisia? kuului tuo tuttu sanir
eräänä sateisena lokakuun aamuna telttamme ovelta.

- Leikikäs kun olin enkä tiennyt edes, mistä oli
kysymys, huusin:

- Kyllä! - Mutta tämä vapaaehtoisuus muodos-
tui pian hyvinkin kohtalokkaaksi.

Kysymyksessä ei ollut varsinainen komennus,
vaan tuollainen vapaaehtoinen lähtö tiedustelupar-
tioon vihollisen linjojen taakse. Se tuntuisi nyt io

E. r. PtMtÄ

Kohtalokka

YHTYMÄ ONNINEN OY
YESI- f A tÄMPöf OHTOLIIKE - Perustettu l9l3

Pääkonttorl: T u r k u, Pitkömöentie 13. Puh. Sosjo 20031

Näyttelyhuoneasto fa myymäläl Aninkoistenkotu 3

Slvulllkkeets Helsinki, Loivostokotu 4 A5.Puh. 14793

Loppeenronto, Kouppokotu 53. Puh. 129'15

K u o p io, Puijonkotu 22 B 19. Puh. '15639

Tytäryhtlöt: o u Pori, Kemijo Rovoniemi
Yhtymään kuuluva tuotantolaltos: ME LTA OSA K EYHT lÖ,

pumppu- io ormotuuritehdqs. Puh, '16078

t58



i
r

alla partiomatkalla

!t

rauhan oloissa ajatellen aivan mahdottomalta köm-
pelöiden, vanhojen miesten tehtäväksi. Mukaan liit-
tyi oikeastaan koko meidär.r ryhmämme, noin kuu-
desta kahdeksaan mieheen. Eihän ne ryl.rrnät silloin
aina olleetkaan niin täysivahvuisia. Johtajana oli
meillä nyt vieläkin elossa olevl Anselmi N'lustonerr
Asikkalasta.

Ålussa matka sujui turvallisesti. sillä r'ähän ennen
meitä oli n-ryös tvkistön prrtio lähtenyt samanla:r-
tuiselle n-rrtkalle ja samasta tukikohtien r'älisestä
raosta, josta olirnme, ei kauan sitten, \,etäytyneet
pois meille kohtalokkaaksi käyneestä kahakasta.
Mutta siitä kahakasta kertokoot jotkut toiset mie-
het - sellrriset, jotkl paremn-rin tunsivat tilanteen.
Sanon vrrin: Olimme lähteneet Homorovitsistr jr
joutuneet paikalle, jossa kaikki meidän kompp;r-
niamme joukkueet alistettiin vieraisiin yksikköihin.
Kun olirnme sitten vetäytyneet pois tuolta ns. järvi-
kannakselta, meitä oli komppaniasta jäljellä noin
kaksikymmentäkaksi miestä.

Ja nyt me sitten teimme matkaa tuolla edellä mai-
nitulla, meille kohtalokkaaksi käyneellä alueelh.
Olihan n-reillä tietysti kompassit ja tuliaseet, joita
kumpiakaan ei olisi tarvittu. Oliko se sitten epäre-
hellisyyttä vaiko aitoa asevel je yttä, kun aloimme
seurata noiden tykistöpartiomiesten jälkiä, jotka
niin hyvin näkyivät yöllä sataneessa nuoressa lu-
messa. Matka oli hyvin rattoisa ja otimme sen aivan
kuin leikin kannalta. Lohduttelimme toisiamme
sillä, että eihän meillä tässä mitään hätää ole, kun

tlkistön partio on erlessämrte. Ä{utta juuri tärnd
iohdutus oli koitua meille turmioksi.

Kun olimme kulkeneet niin pitkälle, että uskoir.r.i-

me olevlntrne jo ainakin vihollisen selustassa j.r

aloimrue noustå r.r.räkeä ylös, kuulimme rohkaiser -rrr

huudon:

- Hei, tulkaa pojat tänncl - Olimme kaikl<i
sitä rnieltä, että n1,t olir.nme sirrrvuttaneet tuon edel-
1ä kulkeneen tykistöpartion ja aloin-rr.r-re nousta ylös
mäkeä. kohti näkymättömiä huuta.iia. Mutta n.ritä

vhräikiLi tapehtuikaan ? Konekir,ääri alkoi syytäai

tulte .rir .rn nreidär.r edessämme. . . Åsia oli näet niin,
että tuoll.r mäellä oli viholliscn konekiväärilsema.
Huuto ei ollutk.ran siis omier.r t1'kistöpartiomiesten,
vaan vihollisen puoleila olevan, suomea puhuvan,
ehkä niin sanotun politrukin huutoa. Voiko ajatella,
parempaa kaatumist.r.rahdollisuutte kuin oli meillä
muutamilla arvottot.nilla ja vihollislinjojen takana
oler-illa miehillä hetkellä, folloin olimme kömpi-

VIIHTYISYYS ON TAATTU

HYVÄSSÄ SEURASSA

t59



mässä kohti vihollisen konekivääripesäkettä? Mutta
täytyy sanoa, että onni oli onnettomuudessa, vaikka
vaikuttavana tekijänä ehkä oli se, että vihollisen
käsi värisi tai että me osasimme vaistomaisesti suo-
jautua ja käyttää hyväksemme rinteen kuollutta
kulmaa vetäytymällä rinnettä alas. Ensin emme
käsittäneet, mihin mennä .la mistä oikeastaan oli
kysymys, mutta tilanne muodostui entistäkin traa-
gillisemmaksi. Kun olimme kulkeneet pienen mat-
kan ja löytäneet uudestaan nuo tykistdpartiomies-
ten jäljet sekä saaneet aivan kuin rohkeutta ja tur-
vaa hätäämme, jouduimmekin yhä vakavamman
kuoleman uhkan eteen.

Silmäimme edessä seisoi äkkiä nuori aliupseeri
kivääri ojennettuna meitä kohti ja sormi liipaisimel-
la. Katsoimme toisiamrne silmästä silmään, ei vi-
hollisia, vaan omia miehiä, ja sairnme hätäytyneinä
sanotuksi:

- fmms me teitä ampuneet. Tuo tykistöprrtio
oli näet käsittänyt, että me ammuimme heitä silloin
kun he, samoin kuin mekin, olivat käyneet tuon vi-
hollisen konekir'äärin tulikasteess;r. He olivat siihen
joutuneet ensin ja raskaarlmin kohtaloin, sillä pian
selvisi, että heiltä makasi ylisi mies äänettömänä
hangella - 

ja toista sidottiin, hänen elän-rästä ja
kuolemasta kamppaillessaan saatuaan vihollisen ko-
nek ir'äärisuihkun ruum iiseens.r.

Kun olimme uhkaavirsta tilasta selvinneet ja lyö-
r.reet aseveljen kättä, lähdimme takaisin kohti omia
:rsemiamme. Ihmeellisellä tavalla selviydyimme sin-
ne mitään vastusta enää paIuun.ratkalla kohtaamattir.

Kunnon vihto

jo reilu polo

HAYIN
SAUNASATPPUAA

- siinö ne löökkeet, jotko

tekevöt suomoloisesto

sounosto noutintojen

nqutinnon I

HAYTN OY
Riih imöki

Konsikuvo:
Lyhennetty kenttäkonuuno tuliosemosso

NUMERO 5:n KIRJOITUKSET

K. L. ,Oesch

NfE-I'SÄI'AIS'IEI-UISTA I OSÅ .

r\Iatti Tuomi
RATSLRI'T LÄHITÅISTELUSSA ...,,,.

Anton Ottonen
PISIN TAKAISINVALTAUS I OSA ...

Veikko Pesonius
III ARMEIJAKUNNAN SOTÅTOIMISTA
POHJOTS-VIENÅSSA r OSA

Tauno Laine
KOHTALOKAS ILTÅ

Tenho Ojanen
RYTÄKKÄ ROUHIAISENIVTÄELI-Ä

Viljo Vikanti
NÄÄTÄOJA II OSA

Matti Mikkola
KOHTÅLON SÅATTO xrv osA .....

E. I. Pimiä
KOHTALOKKAALLA PÅRTIOT,TATKALLA

Aikokouslehdessä "Konso toisteli -miehet ker-
tovot" iulkoistujen kirjoitusten, korttoien io
piirrosten osittoinenkin loinoominen io iulkoi-
seminen on kielletty ilmon toimituksen lupoo.
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Tämä tunnus merkitsee
Tei!!e Pauligln
85-vuotis-
lahjaa

lmatran
Yoima Oy

Sonto§-colombiq-voittoincn sekoitus

MAINE
Colombiq-voittoincn voimqkqs sekoitut

HUOlrl lO
K.skiqmerikkqloinen voimqkqs rekoitui

,uHrA
Kuuluisq voliokohvi

295 mk

32O mk

33O mk

39O mk

LAATU KAHVIA

PAULIGIN
Yiitosten

laatua yhä
Pa?ennettu
85-vuotistunnus Pouligin viiiosisso merkitsee, ettci
viilosten lootuq on yhci poronnettu: voimqkkoiden
1o porempien kohvilootujen osuulto on entisestoon
lisöliy. Vijloset ovot yho malttavampla seko
somqllo rllttolsampia, mutto hinnot ovot entiset.
Kokeilkoo itse, qntokoo mokunne rotkqisto !

Yalltkaa Paullgln rilttolsat YIITOSET
Kohvin louhotuksello on suuri merkitys iise juomon
mokuun, Kokeilkoo sitokin ! Ostokoo kerrolloon
koksi pokettio Pouligin Sinettio jo ontokoo koup-
pioonne louhoo toinen tovollisto hienommoksi .yo
toinen toos hiemon korkeqmmoksi. Arvostelkoo
tulosto 1o volitkoo mieleisenne.

PAULA
suomen cuorituin kqhvischoitur 26O mk

SI NETTI

tietsstt PÄllrfrCrn
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Yes Sir, on olemassa koneita, jotka voivat tehdä

puhtaampaa tupakkaa.

Nämä koneet p\'örivät jatkuvasti Boston-tehtaalla.

Yes Sir, on mr'ös taitoa, joka voi tehdä puhtaampaa tupakkaa.

Tämä taito kä\'ttää koneita Boston-tehtaalla.

Näin svntlr- etusivun uutinen. Sellainen kuin tänään Boston,

entistä puhtaampana, entistä parempana.

Yes Sir: -
etusivun arvoista

Tänään: Boston 104 mk
Boston King Size f08 mk

BOSTON
flSTON

,rnailrs

lrtonumero 70 mk Helsinki 196'l Sonomq Osqkeyht;ö


