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- orrko omaisuutenne
turvassa t
Huoleton lomomieli voi olkoo vqsto sit-
ten, kun tiedätte koiken kotono iöäneen
kuntoon 

- 
kun tiedätte omoisuutenne

olevon turvosso Yhdysponkisso. Sinne
eivot yllö voroien sormet eivätkö "pu-
noisen kukon" kynnet.

Yhdysponkki ottoo söilytettäväkseen
myös orvoesineitö. Pokkootte esim. mot-
koloukkuun orvokkoot hopeonne yms.
io tuotte loukun ponkkiin. Siellö se rekis-
teröitynö io pätevän virkoiliion volvon-
nosso odottoo poluutonne 

- 
eikij koko

lysti mokso juuri mitään' keskikokoinen
mofkoloukku esimerkiksi voidoon säi-
lyttöö voin 300 mk,llo yli koko kesijn!
Moksun perusteeno on tolletetun esineen
tilovuus.

Kun omoisuulenne on turvosso, on iomo-
mielikin toottu!

YHDYSPANKKI

Virallinen kevyt päällystakki
Kangas on korkealaatuista täysvillaista erikoiskangasta, vuori erittäin
vahvaa silkkia. Huoliteltua työtä viimeista tikkia myöten. Ålla ole-
van mittatauiukon perusteella on päällystakki helppo tilata myös pos-
titse. Toimitus postiennakolla.

Kun hihalaatat poistetaan, on takki siviilissä hieno välikausiasu.
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A. KURENMAA

VT]OTTA
SITTEI\

Moskovan rauhan ehdot tuntuivat Suomen kan-
sasta tyrmistyttävän raskailta, ylittiväthän ne mo-
ninkertaisesti meille ennen talvisotaa esitetyt vaati-
mukset, mutta niihin alistuttiin toivoen rauhan eh-
dot tunnollisesti suomalaiseen tapaan täyttämällä
saavamme vihdoinkin elää rauhassa. Hartain halum-
me oli saada aseiden vaiettua paneutua työhön so-
<ian jälkien parantamiseksi.

Tapahtumien kehitys osoitti kuitenkin, että rau-
han teosta huolimatta Neuvostoliitto näytti pyrki-
r,än Suomen täydelliseen nujertamiseen. Tarkoituk-
sena sillä epäilemättä oli turvallisuutensa paranta-
minen silloisen sopimuskumppaninsa Saksan mah-
dollisen myöhemmän hyökkäyksen varalta, mutta
valittu menettelytapa osoittautui lyhytnäköisel<si,

Turun linno poloo 25.6.41
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ja se johtikin ,täsmälleen päinvastais,een tulokseen
kuin oli tarkoitus. Estämä]lä suunnitellun puolus-
tusliiton Suomen, Ruotsin ja Norjan sekä myöhem-
min Suomen ja Ruotsin välillä jo alkuunsa Neuvos-
toliitto sai tosin Suomen ulkopoliittisesti eristetyk-
si, mutta samalla se teki Hitlerille helpoksi hyök-
käyksen Norjaan ja sai siten pian Saksan sotavoimat
mjansa välittömään läheisyyteen Ruijassa.

Keskeytymättömänä sarjana Suomelle esitetyt so-
pimuksiin perustumattomat vaatimukset, avoin se-
kaantuminen sisäisiin asioihimme, voimatoimenpi-
teillä uhkailu ja muut painostuskeinot, välikohtatk-
set, kuten suomalaisen matkustajakoneen alasampu-
minen Suomenlahdella ja helsinkiläisen roskaväen
katumellakat, rajanloukkaukset ja tavan takaa pal-
jastuneet vakoilutapaukset herättivät suur,essa ylei-
sössä paljon kiihtymystä ja suuttumusta. Kesäkuus-
sa tapahtunut Liebtuan, Viron ja Latvian miehittä-
minen ja niiden nimellisenkin itsenäisyyden kursai-
lematon lopettaminen elokuussa heijasti synkeää
uhkaa meidänkin maamme ylle.

Erityisen kohtalokkaaksi meille muodostui kaup-
pasopimuksen irtis,anomiLnen ia kaiken ,tuonnin 1o-
pettaminen Neuvostoliitosta. Varsinkin leipävilja-
tilanteemme kävi tällöin suorastaao uhkaavaksi,
koska sato oli ollut huono ja koska Karjalan mu-
kana olimme menettäneeg suuren osan viljelysalas-
tamme. Tuonti oli mahdollista vain Saksasta, mutta
se merkitsi samalla joutumista taloudelliseen riippu-
vaisuuteen siitä.

Tilanteemme oli täten kesän ja syksyn ,kuluessa

muodostunut kaikin puolin niin ahdistavan uhkaa-
vaksi, että yleisesti pidettiin vain ajan kysymyksenä
aseellisenkin hyökkäyksen, ilmisodan alkamista.
Kuinka lähellä sodan syttyminen tuolloin itse asias-
sa oli, osoittaa selvästi ulkoministeri Molotovin 13.
päiv?inä mamaskuuta 1940 Hitlerille esittämä, mut-
ta vasta myöhemmin tiedoksi tullut vaatimus saada
lopullisesti selvi,ttää välit Suomen kanssa.

Ei siis ollut mikään ihme, että kaikkialla Suo-
messa pantiin suunnattomalla helpotuksen tunteel-
la merkille Saksan vähitellen heräävä mielenkiinto
maatamme kohtaan. Siinä nähtiin se oljenkorsi, jo-
ka vielä saattaisi pelastaa m,eidät.

Syyskuussa tehtiin Saksan kanssa ns. kauttakul-
kusopimus, jolla Suomi salli alueensa kautta sak-
salaisten huoltokuljetuksia sekä lomalaisten ja sai-
raiden siirtoa Kirkkoniemeen ja sieltä pois. Vasta-
palvelukseksi Suomi sai ostaa Saksasta sotamate-
riaalia sekä sai haltuunsa Norjan satamissa saksa-
laisten käsiin joutuneet, talvisodan aikana lännestä
ostetut aselähe§kset. Samantapaisen myönnytykseu
oli Ruotsi jo aikaisemmin tehnyt Saksalle ja Suomi
Neuvostoliitolle sallimalla kauttakulkuoikeuden
Vainikkalasta Hankoon. Saksan kanssa tehdyn so-
pimuksen aiheuttamaan suureeo huojennuksen tun-
teeseen sekoittui kuitenkin epämääräistä huolta sii-
tä, mikä tulisi olemaan avun lopullinen hinta. Mut-
ta mitään muutakaan apua ei ollut näköpiirissä.

Saksan nauttima suosio Suomessa oli näihin ai-
koihin mitättömän vähäinen, ja Saksa puolestaan,
sopimuksesta huolimatta, pysyi Suomea kohtaan
erittäio pidättyväisenä ja kylmän virallisena. Kevät-
talvella ja keväällä l94l saksalaiset kuitenkin suo-
rittivat muutamia varovaisia tunnusteluja, joissa
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suomalaisten annettiin kautta rantain ymmärtää,
että Suomi ja Saksa saattaisivat vielä kerran joutua
taistelemaan yhdessä ja ettå: Suomen tulisi tällöin
käydä Pietaria vastaan. Suomalaiset torjuivat jokai-
sessa tapauksessa jyrkästi ajatuksen. Suomi tulisi
noudattamaan ehdotonta puolueettomuutta. Jot
kimppuumme hyökätään, puolustaudumme päättä-
västi, mutta silloinkaan emme osallistu hyökkäyk-
seen Pietaria vastaan. Liitosta Saksan kanssa ei ollut
puhetta, minkäänlaisia sitoumuksia ei annettu eiki
edes virallisia n'euvotteluja käyty.

Keväällä 1941 Saksan ja Neuvostoliiton välit ki-
ristyivät silminnähtävästi. Suomenkin rajan takana
todettiin Neuvostoliiton vahvistavan joukkojaan se-
kä suorittavan muita sotilaallisia valmisteluja. Kun
tilanne yhä näytti kärjistyvän, Suomi katsoi olevan-
sa pakotettu varotoimenpiteisiin. Suojajoukkojen
reserviläiset kutsuttiin palvelukseen kesäkuun 9.
päivänä, ja L7. päivinä käskettiin yleinen liikekan-
nallepano. Kenttäarmeijamme keskitettiin rajaseu-
dulle paikoitellen jo linnoitetulle puolustusvyöhyk-
keelle. Joukkojemme ryhmitys oli täysin puolustuk-
sellinen eikä meillä ollut muuta sotasuunnitelmaa
kuin puolustus.

Saksan hyökkäys Neuvostoliittoon alkoi 22.6.
r94L, ja jo samana aamuoa venäläiset suorittivat
ilmahyökkäyksiä suomalaisia laivoja ja yhtd ra*
nikkolinnaketta vastaan Turun saaristossa sekä ava-
sivat tulen dlan yli Hangossa ja Petsamossa. Suo-
malaiset joukot eivät saaneet vastata tuleen.

25.6. vendldiset pommittivat suurin muodostel-
min useita Etelä- ja Keski-Suomeo paikkakuntia,
mm. Turkua ja Helsinkiä, ja pitkin rajaa ammut-
tiin kiivaasti puolellemme. Huomattavat henkilö-
tappiot, suuret aineelliset vauriot ja 26 alasammtt-
tua pommikonetta osoittivat kysymyksessä olleen
suurisuuntaisen toiminnan.

Hallituksemme oli tällöin pakko todeta, että Neu-
vostoliitto oli aloittanut sotatoimet Suomea vas-
taan, ja eduskunta antoi hallitukselle yksimielisesti
luottamuslauseen. Suomalaisille joukoille annettiin
vasta nyt oikeus vastata tuleen, mutta rajan ylittä-
minen oli kielletty 28.6. klo 24:ädn saakka.

Tapahtumain vyöry oli täten vienyt Suomen Sak-
san rinnalle - muttei liittolaisena - 5staan §gu-
vostoliittoa vastaan. On mahdotonta kuvitellakaan,
että sellaista olisi voinut tapahtua, jollei sitä ennen
olisi ollut talvisotaa katkerine rauhanehtoineen,
Suomen poliittista ja taloudellista eristämistä ja sii-
hen liittynyttä taukoamatonta painostusta, kiristys-
tä ja uhkailua sekä lopulta suoraa aseellista hyök-
käystä. Mutta kaikki tämä oli tapahtunut eikä meil-
le ollut jäänyt valinnai ttara , ,ei mitään muutx
vaihtoehtoa.

Neuvostoliitto oli pyrkinyt hankkimaan suurem-
paa turvallisuutta luoteisrajalleen ja Leninin kau-
pungille, mutta epäviisaalla menettelytavallaan saa-

vuttanut täysin päinvastaisen tuloksen. Sen stalini-
lainen johto oli tehnyt saman virheen kuin tsaris-
min viimeiset edustajat muutamaa vuosikymmentä
aikaisemmin: se ei ollut oivaltanut, että omassa rau-
hassaan ja vapaudessaar, eldvd loiaalinen Suomi ta-
kaa paraiten turvallisuuden Pietarin porteilla.
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4. Lllkuntasotaa la puolusturta laafalla
metsäalueella

Seuraavan esimerkin olen valinnut kesällä v. L94l
uudelleen alkaneen sodan alkuvaiheesta, jolloin Suo-
men puo,lustusvoirnat, saavr:,ttaakseer.r edullisemmat
strategiset puolustusasemat, etenivät ltä-Karjalaan ja
miehittivät sen. Kaikissa suunnissa Itä-Kar.jalaan
tunkeutuneiden joukkojen taistelut olivat milloin laa-

lernpia milloin suppeampia metsätaisteluja koukkaus-
ja kiertoliikkeineen alueilla, joissa teiden vähyys oli
silmiinpistävä ja liikkumisvaikeudet suuret.

Tällöin joutui itäisen rintamamme keskiosassa
toimiva 14.D suorittamaan noin 150 km pituisen
hyökkäysoperaationsa erittäin laajan, yhtenäisen metsä-
alueen läpi, jossa silla oli käytettävänään vain yksi
ajoneuvoille kelvollinen, koko alueen läpi kulkeva tie,
ja sekin autoliikennettä varten perusteelisen korjauk-
sen tarpeessa. Divisioonan joukot alkoivat etenemi-
sensä heinäkuun alussa valtakunnan rujalta. Kolmessa
eri rivistössä edeten, useita metsäkoukkauksia suorit-
taen ja siten murtaen vihollisen vastarinnan ne saa-
vuttivat noin viikon kuluessa suurehkon vesistölinjan

ja sen länsirannalla olevan Repolan. Edessä olevat jär-
vet näyttivät nyt olevan pahana haittana etenemisen
jatkamiselle. Hyvin suunnitellulla ja valmistetulla toi-
minnalla nämä esteet kuitenkin voitettiin ja divisioo-
nan komentaja pyrki saartdmaan vastarannalla olevan
vihollisen. Tien suunnassa oleva salmi ylitettiin patal-
joonao voimin tykistötulen tukemana. Vihollisen vas-
tarinta oli kuitenkin siksi voimakasta, että tämä var-
sinaisesti sitomistarkoituksessa suoritettu hyökkäys
pysähtyi pian. Noin 10 km etelämpänä metsäisessä
ja tiettömiissä maastossa valmistautui eräs toinen pa-
taljoona ylittämään ruuhilla ja veneillä järven kapeim-
man kohdan. Sen ensimmäiset osat onnistuivat yllät-
täen ylittåimään vesistön ja saamaan haltuunsa sillan-
pääaseman. Vastahyökkäykset torjuttiin ja sillanpää-
a-s9maa laajennettiin, kuo koko pataljoona oli päisyt
yli. Näiden valmistavien toimenpiteiden jälkeen alkoi
hyökkäys eri suunnilta etenemistien läheisyyteen ryh-
mittynytta vihollista vastaan. Järven ylittäneet ja myö-
hemmin vahvistetut joukot katkaisivat tien itään, sa-
malla kun lännestä ja luoteesta tulevat joukot tun-
kivat vihollisen yhä ahtaammalle. Täten taottu saarto-
rengas ns. Omelian motin ympärille kesti lukuisat
venäläisten vastahyökkiiykset. Noin viikon kestäneet
taistelut tekivät lopun venäläisten vastarinnasta. Vain
rippeitä niistä pääsi metsien kautta pelastumaan
itään.

14.D ioutui seuraavien viikkojen aikana jatkaes-
saan etenemistä tällä alueella olevaa edullisinta puo-
lustuslinjaa kohti käymään vielä monta kovaa taiste-
lua. Niissä oli aina metsä vastassa, metsän kautta oli
pyrittävä vihollisen arimpiin kohtiin, sivustaan, sel-
kään ja huoltoelimien kimppuun.

Kun syyskuun alkupuolella saavutettiin linja Onta-

Aseveliet tupokollo. I 4.D:n komentoio,
eversti Rooppono io iuurevo väöpeli



I Rukojöruen kylöö iöhystetäön ennen hyökkäyksen olkuo

v Vonkeio tuodoon Lehmivooron motisto

järvt 
- Ontajoki - Nuokkijärvi, päättyi hyökkäys-

vaihe. Alkoi saavutetun linjan varustaminen puolus-
tusasemafl<si ja joukkojen ryhmittäminen siihen. Puo-
lustusrintama oli laaja, paljon yli 100 km, mutta
alueen kautta kulki vain yksi käyttökelpoinen tie. Tä-
män molemmin puolin levittäffyvällä laajalla metsä-
alueella oli paitsi suuria järviä myös suuria avoimia
soita, joiden yli näkyryys oli hyvä, mikä helpotti puo-
lustuksen ja valvonnan järjestelyä. Yhtenäinen puo-
lustusasema rajoittuikin muutamien kilometrien etäi-
syydelle tiestä. Mitä kauemmaksi tiestä poistuttiin, si-
tä harvemmassa ja sitä pienempiä olivat erilaiset tuki-
kohdat, joiden puolustus oli siiliaseman tavoin jär-
jestetty kaikkiin suuntiin.

Tämän Iyhyesti kerrotun esimerkin rinnalla lienee
paikallaan mainita eräs toisella suunnalla sattunut
taPaus, joka kuvaa metsään tottumattoman avutto-
muutta ja metsään tottuneen joukon ripeätä ,ia neu-
vokasta toimintaa. Poh,jois-Suomessa ioutuivat suoma-
laiset ja saksalaiset joukot jatkosodan aikana monin
paikoin toimimaan rinnakkain ja läheisessä yhteistoi-
minnassa keskenään. Sodan alkuvaiheessa tahtoi eräs
saksalainen joukko näyttää suomalaisille esimerkillistä
hyökkäystoimintaa metsämaastossa. Tämän joukon
elumainen pataljoona ylitti rajan ja joutui taisteluun
venäläisten kanssa. Pian tuli ilmoitus, että venäläi-
set olivat panneet saksalaisen pataljoonan mottiin.
Taempana oleva saksalainen komentaja tuli neuvotto-
maksi, mutta lähellä oleva suomalainen divisioonan
komentaja tarjosi apua. Hän lähetti vahvistetun suo-
malaisen pataljoonan selvittämään tilannetta. Muuta-
mien tuntien kuluttua hän ilmoitti seuraavaan komen-
toportaaseen: "Kaksi suurvaltaa motissa." Metsään
tottumattomat saksalaiset olivat jääneet venäläisten

164



(
\

Xan,rl*1, i

RAAPPANA ,.,))*§ffi,

l4.D,n hyökköysvoihe vuonno 1941. (Kortto leoksesto Suomen Soto l94l-45 5. oso)

I

I
a

I

t--

saartorenkaaseen, ionka metsään tottuneet suomalaiset
pian ympäröivät saaden aikaan kahden suurvallan
joukkoja sisältävän motin.

5. iletsämaaston hyväkslkäyttöä yll-
volmalsen ylholllsen hyökkäyksen
torfunnassa

Ratkaisevan käänteen tapahduttua itärintamalla ja
saksalaisten jatkuvasti peräytyessä joutuivat Suomen-
kin rintamat vuorollaan kestän.rään mitä ankarinta
painetta. Kesäkuussa 194-1 r'enäläiset murtivat nopeasti
Karjalan kannaksella kaksi ensimmäistä puolustus-
asemaamme. Kannaksen puolustusjoukot ryhmitettiin
kolmanteen puolustusasemaan Viipurin kaupungin ja
Vuoksen vesistölinjan korkeudelle. Näitä joukkoja
oli vahvistettu divisioonilla ja prikaateilla, jotka oli
mahdollisimman kiireellisesti kuljetettu Itä-Karjalan
strategiselta puolustusalueelta. Itä-Karjalan täten hei-
kennettyjen joukkojen entinen puolustustehtävä oli
näin muutettu viirytystaisteluksi ja sen jälkeen puo-
lustukseksi entistä tuntuvasti lyhyemmä11ä ja lyhyim-
mällä mahdollisella linjalla, joka suurin piirtein nou-
datteli vanhaa valtakunnan rajaa Laatokasta poh joiseen.
Viipurin - Vuoksen puolustusasemaa vastaan hyök-
kääjä kehitti koko silloisen aseistuksensa ankaran pai-
non kesä- heinäkuussa noin kuukauden aikana.
Taisteluja käytiin laajoilla rintamilla sekä avoi-
messa maastossa että metsässä. Ne olivat luonteeltaan
sen ajan suurtaisteluja, materiaalitaisteluja, joissa
hyökkääjä käytti valtavia maaria tykistöä, panssari-
vaunuja ja ilmavoimia. Tämän painon alaisena suo-
malaisten asemat taipuivat, mutta eivät murtuneet. Ne
kestivät vahvistusjoukkojen, uusien ja runsaampien
panssarintorjunta-aseiden ja omaksutun joustavan puo-
Iustuksen ansiosta. Äärimmäisin ponnistuksin puolus-
tus kesti tässä Karjalan kannaksen viimeisessä ase-

massa sodan loppuun asti. Vihollisen maahan tun-
keutuminen tältä vaarallisimmalta suunnalta ruli
estetyksi.

Itd.rajao uudelle puolustusvyöhykkeelle vetäytyneet
puolustusjoukkomme joutuivat myös mitä ankarim-
piin ponnistuksiin. Joukkoja oli vähän, ne olivat jo
käydyissä taisteluissa kuluneita ja riittivät vain har-
voissa paikoissa pitkän rintaman yhtenäiseen miehit-
tämiseen. Mutta laajat metsäalueet ja harva tieverkko
tulivat liittolaisiksemme, eräissä tapauksissa lisäksi
myös niukkojen joukkojen taitava käyttö ja niiden
oma taito ja tottumus. Todettakoon tässä yhteydessä
myös, että venäläisten sekä jalkaväki, tykistö että
panssarivaunut olivat sodan kuluessa tuntuvasti edis-
tyneet metsämaaston käytössä taistelukenttänä.

Heinäkuun loppupuolella oli puolustusrintamamme
saatu vakautetuksi kaikkialla muualla paitsi Ilomant-
sissa, jossa suomalaisten oli ylivoimaisten venäläisten
joukkojen painostuksen alaisina jatkettava yhä vetäy-
tymistä. Tilanteen saattamiseksi tasapainoon ryhdyt-
tiin siellä kuitenkin vahvistamaan puolustusta aktii-
visiin sotatoimiin pystyväksi, koska sekä torjuva että
myös joustava puolustus olisivat mitä todennäköisim-
min johtaneet jatkuvaan vetäytymiseen.

Tapahtumain kulku oli pääpiirteissään seuraava.

Kaksi venäläistä divisioonaa, 176.D ja 289.D,
joita myöhemmin vahvistettiin mm. panssarivoimilla,
olivat edenneet Louhivaarun - Lehmivaaran noin
20 km leveälle alueelle pakottaen suomalaisen 21.
Pr:n vetäytymään viivytysasemasta toiseen, kunnes se

lopulta väsyneenä asettui puolustukseen Ala-Vieksi-
järven 

- Sysmäjärven korkeudelle. Suomalaiset saivat
apujoukko,ja: jalkautetun Rr,.Pr:n sekä kolme erillistä
pataljoonaa. Näin muodostetun ryhmän kokonais-
vahvuudeksi tuli 11 pataljoonaa ja 4 patteristoa. Sen
komentajaksi määrätty kenraali päätti saarrostavin
hyökkäyksin eristää vastassa olevat venäläiset kaksi
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llomontsin suurtoistelu
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30.7.-9.8.1944. Piirros E. Kuus-
teoksesto Suomen soto 1941-45)

divisioonaa selustayhteyksistään, tuhota ne erikseen ia
jatkaa sen jälkeen hyökkäystä.

Kun joukot oli ryhmitetry piirroksesta selviävällä
tavalla, alkoi niiden hyökkäys yölla 3Ol)1.7. NIet-
sien kxulta saarrostaen 21.Pr:n päär,oimat etenivät
mainittai'aa vastarintaa kohtaamatta maantien lähei-
s)')'tr'en ja katkaisivat sen Luovejärven eteläpuolella
runsaan vuorokauden taisteltuaan. Osa voimista kat-
kaisi tien lännempänä, kun sinne oli ehtinyt metsäo
läpi luoteesta edennyt Rv.Pr:sta Iähetetty taistelu-
osasto. Täten oli päätiells suunnattujen hyökkäysosas-
tojen r'äliin joutunut huomattavia osia venäläisistä
voin.rista sarrroksiin. Nämä yrittivät murtautua itään,
ja osa yritl'ksistä onnistuikin, koska suomalaisten voi-
mien'r-enyttämisellä oli rajansa.

Samaan eikaan Rr'.Pr:n päävoimat mursivat venä-
läisten sitkeän vastarinnan Ilajanjärven - Luovejär-
ven kannlksella ja etenivät Luovejärven kaakkoispuo-
lelle päätien läheisyyteen. Operaatioalueen pohiois-
osasta eteni 2 pataljoonaa käsittävä hyökkäysryhmä
176.D:n selustaan, jossa se kohtasi lännestä hyökän-
neen prikaatin päävoimat. Venäläineo 176.D tuli
täten eristetyksi selustayhteyksistään, mutta liian vä-
häisten suomalaisten joukkojen hyökkäykset eivät kui-
tenkaan,johtaneet ratkaiseviin tuloksiin.

Lutikkovoorosto soodun sotosooliin
ioukosso oli suomoloisio osetokkeiokin

,;'; #

:#l. , _:.: :.

. :ry ..*.r
d{. o ";.", 

*"
:.1 :::. lli 1

,:;:i itl: Ini: r
*:1,äh ,i

ri:l ffi,' ,å

#
*d

ffiril

'1 ,t,r

ä,
't; ,:i

1'l
i-i,1

RghmriR

lrF - ,t!
;&H.
"qi*;

166



Venäläiset panivat nyt liikkeelle lisävoimia saar-
roksiin joutuneiden divisiooniensa aruksi. Käytiin
kiivaita taisteluja päätien metsissä, mutta rykiitön,
panssarivaunujen ja ilmavoimien tukemat venäläiset
apuvoimat eivät pystyneet murtamaan suomalaisten
muodostamaa uutta puolustusasemaa. Samanaikaisesti
yrittivät suomalaiset saada venäläisten divisioonien
saarroksiin jääneet osat antautumaan tai tuhotuiksi.
Siihen eivät voimat kuitenkaan riittäneet. Venäläisten
elävän voiman pääosan onnistui muutamien päivien
taistelujen jälkeen murtautua ja vetäytyl metsien kaut-
ta omiensa puolelle, mutta he iättivät kuitenkin suo-
malaisten kdsiin suurimman osan raskasta kalustoaan
sotasaaliina, mm. 100 erilaista tykkiä.

Rohkean ja taitavasti johdetun operaation kautta
oli rintama tälläkin suunnalla saatu- vakiinnutetuksi
ja hyökkäysten uhka poistetuksi. Tässä operaatiossa oli
samanaikaisesti suoritettu kaksi kaksipuolista saarros-
tusta omia jo*Aoja tuntauatti uahaempaa uihollista
l)atlddn. Minkään maao ohjesääntö ei tällaista pidä
mahdollisena, mutta käytäntö ja ohjesääotö ovat k-aksi
ert asrua.

Näin suoritetut saarrostusliikkeet eivät varmaankaan
olisi onnistuoeet avoimessa maastossa, koska venä-
läisten ylivoimainen aseistus, tykistö ja panssarivoi-
mat olisivat päässeet tehokkaammin vaikuttamaan.
Toisaalta on myös todettava, että venäläiset olivat
oppineet liikkumaan metsässä, mutta suomalaiset oli-
vat kuitenkin säilyttäneet melkoisen etumatkan.

6. Loppupäätelmlä
Edellä esitettyjen ja kaikkien hyvään lopputulok-

seen johtavien sekä laajoilla että pienimmill?ikin met-
sdalueilla suoritettujen metsätaistelujen onnistumiseen
vaikuttavat ratkaisevasti seuraavat edellytykset ja val-
mentavat toimenpiteet.

1. Taistelutoimintaan metsämaastossa osallistu-
vien joukkojen miehistön hrlee olla tottunut ja kou-
lutettu liikkumaan metsässä. Mitä suurempi tottumus
siviilielåimässä, sitä vähäisempi koulutus riittä. Suo-
malaiset ovat metsämaastoon tottuneita, sillä koko
maan väestö kävelee ja hiihtää elämänsä parhaimpina
vuosina metsässä ja sotilaistamme ainakin 50 /o an-
saitsee joko osittain tai kokonaan jokapäiväisen lei-
pänsä metsätöissä puunjalostusteollisuuden palveluk-
sessa tai omassa taloudessaan. Suomessa toimineista
saksalaisista joukoista puuttui suurimmalta osalta
kokonaan tottumus metsässä liikkumiseen. Puutteen
voi vain pitkä koulutus korvata. Missä vain suoma-
laisia oli saksalaisten läheisyydessä, he joutuivat opas-
tamaan ja lainaamaan kokemustaan taistelutoiminnan
siirtyessä metsään. Suurella osalla saksalaisia tunfui
olevan kammo metsää kohtaan. Usein kuultiinkin
heidän sanovan, että kun he joskus rauhan tulrua
vihdoinkin pääsevät näistä Suomen metsistä, he tule-
vat sahaamaan poikki kaikki omenapuutkin, ettei
enää tarvitse nähdä metsää.

2. Luotettavat suunnistusvälineet, kartat ja kom-
passit, ovat välttämättömät, samoinkuin koulutus nii-
den taitavaan käyttöön. Tottuneiden suuntaosastojen
käyttö ja suunnan merkitseminen puihin on tarpeen.

3. Huollon, erityisesti elintarvike- ja ampumatar-
viketäydennyksen sekä haavoittuneiden evakuoinnin
tarkoituksenmukainen järjestely erikoisvälinein. On

valmistettava tilaoäisiä hevosvetoisia erikoisrekiä, pu-
rilaita, joita voi laahata maastossa. Åutot ja hevbs-
vankkurit eivät voi tulla kysymykseen, ennenkuin
alueella oleva tie tai tiet on taistelutoiminnalla avattu
huoltoliikenteelle.

4. Pioneerien käyttö kulku-urien avaamiseen huol-
toa varten. Nopeasti on kaadettava puita, raivattava
kiviä ja tiheikköjä sekä r,ahvistettava uportavia paik-
koja uralla, jota myöten tilapäiset huoltövälineet-kul-
kevat.

5. Syvälle metsään ulottuvaan toimintaan on otet-
tava mukaan vain tarkoituksenmukaiscsti valittu
aseistus. Se mikä ei voi kulkea läpi raivatulla uralla,
on iätettävä pois. Hevos- ja autovetoinen tykistö voi
tukea vain liikkumisrajaltaan ulotluvaan kantomatkan
päähän. Vain se, rninkä miehet jaksavat kantaa ja
purilaat kuljettaa, voidaan ottaa mukaan metsän
kautta, siis kevyen jalkaväen aseistuksen lisdksi kone-
kivääreitä ja kranaatinheittimiä ammuksineen.

Ennen kuin lopetan, tahdon vielä sanoa pari sanaa
metsien yleisestä merkityksestä maallemme. Viime
vuosisadan loppupuolelta alkaen Suomen laajin ja tä,r-
kein teollisuus on kehittynyt metsien varassa. Metsien
puut ovat olleet tärkein raaka-aineemme, puusta saa-
dut jalostustuottect, sahatavara, paperi, selluloosa,
kartonki jne. ovat olleet tärkeimmät vientitavaramme.
Niiden osuus ulkomaankaupastamme on useita vuosi-
kymmeniä ollut noin 90 /o ja niitä on vanhastaan
pidetty perinteellisinä vientiartikkeleinamme. Vasta
sodan jälkeen on muu teollisuutemme kehittynyt sii-
nä määrin, että sen osuus koko viennistämme on
dsken noussut 20 /o:iin. Metsien varzrssa on talouselä-
mämme vaurastunut, metsien tuotteet ovat rauhan
vuosina luoneet vankan pohjan tulevaisuudelle. Met-
sät ja tottumus niiden sotilaalliseen hyväksikäptöön
vaikuttivat ratkaisevasti myös sodan aikana. Metsäm-
me olivat sekä taloudellisia että sotilaallisia liittolai-
siarnme, jotka tehokkaasti rnyötävaikuttivat siihen, et-
tä maamme pelastui uhkaavalta tuholta.

KTIKKARO.PEKKA JA LÖYSÄ VÅTSA.

Pekka kuului etenemisvaiheen aikana EKM I:n
miehistöön. Hiinelle ja eräälle toiselle sotamiehelle oli
uskottu vankien kuljettrs Viipurista Tienhaaran myl-
Iylle. Aamulla kello 5 oli haettava )0 "russki soldat-
tia" aputyövoimaksi varastoille ja illalla vietävä heidät
takaisin. Kaksi aseistettua vartijaa oli märä olla aina
mukana. Mutta Pekka jakoi työt vuoropåiivätyöksi ja
liihti eränä aamuna yksin matkaan olalla ruostunut ki-
väri, jolla tuskin oli enää aikoihin ammutlu.

Pekka sai )0 vankia, ja matka alkoi parijonossa
kohti Tienhaaran myllyå Pekan kävellessä joukon jäl-
jessä. Matkalla teki vatsa kuitenkin tepposet. Pekka
huusi joukolle "stoi!" ja näytti viittomiskielellä, että
hän käy tuolla puunjuuella. Hän tarjosi kiväd.riän
perimmäisille vangeille, mutta vangit sanoivat: "njet,
njet". Silloin Pekka kirosi, pani kivärin puuta vas-
ten pystyyn, toimitti hätälaskun ja matka jatkui. Pe-
rille tullessaan Pekka oli vieliikin tuohkeissaan van-
kien moisesta kieltäytymisestä, kun eivät kanna vanhan
miehen kivääriä.
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ALOITETTUA^N suurhyökkäyksensä Karjalan
kannaksella venäläiset joukot etenivät yöllä 12/13.
6. 44 mennessä taistellen Kivennavan itäpuolelle
Siiranmäen edustalle. 2. divisioonan lohkolla puo-
lusti Siiranmäen alalohkoa Osasto Ehrnrooth, johon
kuuluvalla Jalkaväkirykmentti 7:n 2. komppanialla
oli oma puolustuslohkonsa Siiranmäen aukeassa ku-
peessa. Komppaniassa oli jäljellä vain kourallinen
taistelukuntoisia miehiä, sillä etuasemassaan Inke-
rissä Ohdan etelälohkolla ja nyt käydyssä viivytys-
taistelussa se oli kärsinyt raskaita menetyksiä. Olin
säästynyt tästä verileikistä, koska olin hyökkäyksen
alkaessa vuorolomalla. Sieltä palatessani 11.6. päi-
sin junassa Kanneljärven asemalle asti, jonne juuri
saapui pitkänä jonona 2.D:sta haavoittuneita tuovia
auto,ia. Siirrettyämme eräästä autosta haavoittuneet
sairasjunaan pääsin autossa jatkamaan matkaa Vuot-
taalle.

Uhkaavat sodan merkit enteilivät raskaita koet-
telemuksia. Etulinjasta kuului taukoamaton ukko-
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senkaltainen jyminä. Taivaanrantaa reunusti sakea
savu, ja sen äärellä kieppuvat lentokoneet näkyivät
taiv aalla lukemattomina pisteinä.

Saavuimme L2.6. lllalla komppanian komento-
paikkaan Siiranmäen juurelle. Komppanian pääl-
likkö, kapteeni Lauri Iil(ralden antoi heti lomalta
palanneille puolustettavdksi tukikohdan ja asetti mi-
nut sinne päälliköksi. Tukikohdan oikeana rajana
oli mäen rinteessä Seppälän talo ja vasempana Veh-
maisten tie. Meidän tuli kuuden miehen voimalla
siis vastata parinsadan metrin levyisen rintama-
osuuden puolustamisesta. Raskaita aseita ja enem-
män miehiä luvattiin tukikohtaan myöhemmin.
Olimme Kannaksen toisen puolustusvyöhykkeen
(VT-linjan) asemissa, joista ei sovinnolla luovuttaisi.

Komppanian päällikkö totesi, että asemien kes-
keneräisyydestä ja maastosta johtuen rneillä ei ve-
näläisten hyökätessä olisi tukikohdasta yhteyttä
taakse eikä mahdollisuutta irroittautumiseen. Hän
käski varata paljon käsikranaatteja korsuun ja pe-

oo o(
Veikko Pojunen

I oso

SIIRANMAELL/
säkkeisiin, jotta niissä voitaisiin tapella sitten, kun
venäläiset murtautuvat esteiden läpi taisteluhau-
taan. Myöhemmin illalla sain tukikohtaan vahven-
nukseksi vajaan konekivääriryhmän, jolla oli kaksi
konekivääriä. Komppanian lohkolla oli meistä oi-
kealla Seppälän talon toisella puolella alikersantti
Arvi Ketolaisen erillinen pesäke, johon meillä ei
ollut yhteyttä taisteluhaudan puuttuessa. Vasem-
malla oli kersantti Touko Niemen tukikohta, jonne
yhteydenpitoa haittasi taisteluhautalinjalla kaksi
kaivamatonta kannasta. Åloitimme kiireesti tuki-
kohdan parantamisen ja varustamisen. Sytytin pala-
maan ampuma-alaa parantaakseni suuren halko-
varaston ja taisteluhaudan päästä Seppälän tilan
päärakennuksen, jonka arvelin vetävän tykistön
tulta tukikohtaamme. Olisi tarvittu työaseita ,ia rä-- 

tukikohdon oikeono rojono oli
möen rinteessii Seppölän tolo 

-
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Elonleikkuulo Siironmöellö ennen kuin sodon vorio vielö oli levitiöytynyt Korjolon konnoksen ylle

KOETTUA
jähdysaineita, mutta oli vain yksi kenttälapio, jolla
yritimme tehdä välttämättömintä, kaivaa poikki
halkovarastolle johtavaa tietä.

Tiehen oli saatu vasta matala ura, ioka oli liian
kapea ryömittäväksi, kun varhain aamuJla 13.6.
suuri osasto tiheässä ryhmiryksessä olevia venäläisiä
lähestyi asemiamme palavan halkovaraston suun-
nasta. Malttamaton kiväärimies jossakin vasem-
malla avasi tulen, ennen kuin maalit olivat kone-
kivääriemme ampuma-alalla. Kaksi kärjessä kulke-
nutta vihollisen ratsumiestäkin, kaiketi upseereita,
pääsi takaisin metsän suoiaan. Päivällä vihollisen
tiedustelijat liikkuivat julkeasti etumaastossa, mutta
näiden mitättömien maalien takia emme paljasta-
neet vähäisiä konetuliaseitamme vastapäisellä Suur-
selän mäellä oleville tähystäjille, joille alempana

sijaitseva tukikohtamme oli kuin tarjottimella.
Röyhkeimmät tunkeilijat vain häädettiio kivääri-
miesten yksittäistulella. Lähelle metsänkärkeen pe-
siytyneille vihollisille pyysin pataljoonan kranaa-
tinheitinjoukkueelta muistutuksen kuolevaisuu-
desta. Se ampuikin ainoalla taisteluissa säilyneellä
putkellaan vänrikki Jaakko Ketolan johtaessa tar-
kasti tulta. Iltaan mennessä vihollisen tiedustelutoi-
minta huipentui panssarivaunujen tukemaksi hyök-
käykseksi Vehmaisten tien ja palavan halkovaras-
ton suunnassa, mutta hyökkäys torjuttiin. Samaan
aikaan vihollinen alkoi koota eteemme Suurselän-
mäelle vahvaa tankkipirssiä. - Mutta saimme vah-
vistusta mekin. Hämärissä saapui naapurirykmen-
tistä "väliaikaisesti lainaksi" vajaa. puolijouk-
kue levänneitä miehiä. Aioin nukkua väsyneiden
miesteni kanssa korsussa keskiyön, ja uudet miehet
jäivät hautaan. Heidän johtajansa palasi pian kor-
suun olkavarsi verta valuen, sanoi vihollisen ampu-
neen ja lähti taakse.

Tämä oli ensimmäinen tappio tukikohdassa. Haa-
voittumispaikalla oli haudan seinässä verta. Paikka
oli yksinäinen ja haudan kohta niin syvä, ettei vi-
hollinen voinut sinne tähdätä. Tapauksen todista-
jia ei ollut. Oli mahdotonta torjua epäilystä, että
mies haavoitti omalla aseellaan itseään pelastuak-

169



seen helvetissä,
masti alkava.

vuorenvar-

Notkosta Suurselän edustalta oli noussut sumua,
ja sen läpi kuuluva telaketjujen kolina rikkoi kesä-
yön hiljaisuuden. Nyt uhrattu hiki säästäisi verta,
mutta emme olleet saaneet luvattuja työaseita. -Kävin Ketolaisen pesäkkeessä. Sinne oli mentävä
talon kivijalan, kärventyneiden pihapuiden ja aitta-
rakennuksen suojassa sekä kontaten ja ryömien
tien ojassa. Viimeiset kolmekymmentä metriä oli
juostava julkisesti alas rinteessä olevaa tietä, ennen
kuin pääsin taisteluhautaan. Komppanian varapääl-
likkö, upseerikokelas Lahtinen oli eilen kaatunut
samalle tielle pyrkiessään pesäkkeeseen. Paluumat-
kalla tarvittiin vielä enemmän onnea, kun oli juos-
tava vastamäkeä.

Åamun koitteessa 14.6. saapui tukikohtaan lo-
malta palannut oman komppaniani kersantti Sakari
Sandroos, jonka tunsin luotettavaksi kumppaniksi
tiukan paikan tullen. Päässälaskun mukaan olisi nyt
tukikohdassa pitänyt olla puolustajia 21 miestä.
Kaiketi jo tänään vihollinen hyökkää suurin mas-
soin meitä vastaan saadakseen sisäänmurron. Minkä
paikan se valinneekin sisäänmurtokohdakreen, siinä
on huonosti aseistettujen puolustajien keskentekoi-
sissa asemissaao joka tapauksessa taisteltava viimei-
seen mieheen.

Aurinko nousee j" ,-;- hälvenee. Tankkipirssi
Suurselänmäellä on yhä vahvistunut. Nyt siellä on
kymmenittäin panssareita.

- Miksi rykistömme ei ammu niitä? Nehän ovat
tulenjohtueen edessä yhtenä rykelmänä. Niitä t ä y-
tyy nyt ampua, muuten ne tulevat ruhjomaan
meidät hautoihimme. Emme ole onnistuneet saa-
maan niiden varalle yhtään liihitorjunta-asetta. Pa-
nen lähetin viemään §Taldenin komentopaikalle
Siiranmäen taakse ilmoitusta panssareista. Jalka-
väen mies haluaisi nähdä panssareita ammuttavan,
vaikka tykistön kranaatit eivät näitä rumiluksia pal-
jonkaan häiritsisi. - Ne liikkuvat ja asettuvat ri-
viin, niitä on myös hajallaan mäenrinteessä. Ne
asettuvat tuolla tavoin sitä varten, että takimmai-
se1 pääsisivät ampumaan etumaisten ylitse. Niideo
putket on suunnattu uhkaavasti meihin. Nyt on
joka miehen lähdettävä vankasta korsusta, koska se

on taaksepäin nousevassa rinteessä ilman yhteys-
hautaa ! Haudassa tarpeettomat miehet ahtautukoot
keskityksen ajaksi konekivääripesäkkeen suojakam-
mroon.

Kello tulee kahdeksan. - Kylläpä aamukahvi
maistuisi ! Samassa venäläisten puolelta tulvahtaa
lukemattomista putkista kuin synkkä huokaus. Se

yltyy äkkiä pikajunan pauhuksi kranaattipilven eh-
tiessä päälleni. Suurselänmäellä leimuaa. - Jo on
Saatana valloillaan ! Kaikenlaisten tykkien syökse-
mät kranaatit iskevät sateena Siiranmäen kamaraan.
Kranaattien räjähdykset sulautuvat hirvittäväksi jy-
rinäksi. Panssarien tarkka suorasuuntaustuli Suur-
selänmäeltä kohdistuu tukikohdan koko taistelu-
hautaan ja erityisen voirnakkaana sen oikeaan sii-
peen, joka mäenrinteessä viettää Suurselän suun-
taan. Puilla verhottujen haudan seinien pystytukien
väliset kitapuut, jotka haudan tekijä on kiinnittä-
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nyt lapsekkaasti naulaamalla, sinkoilevat irti, ja
hauta sortuu muuttuen pirstaleiden täyttämäksi,
vaikeakulkuiseksi murrokseksi. - Miksei oma ty-
kistö jo ryhdy vastavalmisteluun? Tiheänä ryhmänä
tulittavat panssarit olisivat vieläkin hyvänä maa-
lina. Onko tulenjohtue takanamme Siiranmäen
laella jo toimintakyvytön vai ovatko sen kaikki yh-
teydet taakse katkenneet?

Samaan aikaan toiset panssarit ampuvat Veh-
maisten tien suunnasta. Suorasuuntaustulen vain het-
keksi heiketessä kuulen räjähdysten lomasta muun
tykistön taaksemme ampumien kranaattien katkea-
mattoman ulvonnan. Yritän liikkua pirstoutuvassa
haudassa. Joskus tähystän varovasti nähdäkseni
ajoissa, mistäpäin venäläiset hyökkäävät. Miltei
täysosumana ulvahtaa silmieni editse kranaatti,
jonka näkeminen lennossa on uskomattomalta tun-
tuva aistimus. Pari miestä on tähystämässä. Heidät
on siirrettävä puilla tuetusta haudan osasta, missä
sinkoilevat puut ja seinien luhistuminen lisäävät
va u.a. Eero Brännäsvik makaa tajuttomana pirsta-
leiden seassa saatuaan iskun selkäänsä Seppälän
aittarakennuksesta lentäneestä hirrestä. Maan mu-
kana paiskautuu eteeni hautaan pieni huumaantu-
nut lintu. Otan sen kämrnenelleni, ja silittäessäni
linnun höyheniä ajattelen sillä olevan näkymättö-
rnän suojelijan. Ajatus on helpottava. Toinnut-

Siironmäen tilonne 14.6.41 oomullo
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tuaan pelästynyt lintu viipyy hetken kädessänr,
kunnes ravistaa mullan höyhenistään ja pytähtad ta-
kaisin lentoon kadoten tuohon maan ja teräksen
myrskyyn.

Tykistövalmistelun raatelevaa helvettiä on kestä-
nyt jo tunnin. Sen yhä jatkuessa venäläisten mahta-
vat panssari- ja jalkaväkijoukot työntyvät kohti ase-

miamme Suurselänmäen peltoaukeilla Kekrolan
tien itäpuolella. Nyt alkaa joukko valmisteluun
osallistuneita panssarivaunuja siirtyä mäeltä hyök-

Ponssorintoriuntotykkiö työnnetöön tuliosemoon

käy'sn'hmit1'kseen, ja suorasuuntaustuli heikkenee
aotaen tilaisuuden tähvstää turvallisemmin.

Ilma on lämmin, mutta vihollisen jalkar'äkimie-
het ovet pitkissä mantreleissaf,n. Niideo ja prnssari-
vaunujen r'ärir sulautuvar auringon pais:eessa toi-
siinsa, niin että hyökkäär'ät joukot näyttär'ät yhte-
näiseltä, vyöryvältä massalta. Valtava näky panee
ajattelemaan, onko heikossa tukikohdassani kylliksi
lujuutta vastaanottamaan noin suunnattoman yli-
voimaisen paineen; onko sen puolustajissa tarpeeksi
henkistä voimaa vielä kestääkseen äärimmäisen suu-
ria järkytyksiä ja kuluttavaa hermojen jännitystä.

- Mutta miksi oma tykistö ei ammu ? Venäläiset-
hän pääsevät tulemaan häiritsemättä liian lähelle.
Voisiko lähetti viedä tulipyynnön ?

Hehtaareja peittävät hyökkäysportaiden tiheät
massat ovat Suurselän rinteellä tähystyspaikastani
hyvin näkyr,ällä aukeamalla, kun ne vihdoin saavat
raivokkaan tuli-iskun tykistöltämme. Kranarttien
räjähtäessä lakoaa hyökkäävä jalkaväki maahan
miesten yrittäessä suo jautua. Helpotusta tuntien
näen monen panssarivaunun pysähtyvän, mutta sa-

malla on karmivaa katsella, kun ihmisten raajoja
ja riekaleita lentelee korkealle läpi sankan savu- ja
multapilven, joka äkisti verhoaa venäläiset pimen-
toonsa. Kranaattiemme lentäessä virtana ylitseni on
niiden pauhu minun mielestäni kuin urkujen soit-
toa. - Tykistötuli on hirvittävän tehokasta. Tuolla
heittää paineaalto ylös sotilaan mantteleineen. Sen
Ientäessä toinen aalto repäisee manttelista liepeen.
Lu,teenruskea repale nousee korkealle ja alkaa lie-

hua paineen synnyttämässä ilmavirrassa kuin sota-
lippu. - Kranaatit räjähtelevät tantereella yhtenäi-
senä sulkuna. Hyökkäysryhmitys hajoaa, mutta ty-
kistötulesta vähiten kärsinyt ensimmäinen hyök-
käysporras on jo pääsemässä tukikohtamme aseiden
tulenavauslinjalle, joka on parinsadan metrin pääs-
sä. Emme saa paljastaa konetuliaseitamme ennen
kuin viime hetkessä, kun on estettävä vihollisten
pureutuminen edessämme notkon pohjassa olevaan
olaan.

Etulinjaan kohdistunut tykistötuli lakkaa yltyäk-
seen entistä raivokkaammaksi takamaastossr. Sa-

malla iln-restyy kuin pilvinä maataistelulentokoneita
pehmittämään asemiamme. Niiden tykkien kranaa-
tit ja q'hjentyneet hylsyt raastavat mäen kuvetta
sataen siihen kuin nauhaan ripustettuina sarjoina.
Laaja Siiranmäen kumpu on pölyn ja kitkerän sa-

vun kaameassa verhossa, mikä hämärtää auringon
valon.

Torjuntatulestamme huolimatta vihollisen hyök-
käävää jalkaväkeä pääsee edustallemme suojaiseen
ojaan. Pikakiväärimme onnistuu estää venäläisten
konekiväärin tuliasemaan meno. Mutta pian vihol-
linen kohdistaa tulensa pikakivääriin, ja sen on
pakko vaieta. Parvi venäläisiä, joista eräät ovat
heittäneet yltään hulmuavat manttelinsa, jatkaa ohi
ojankin hurjia syöksyjään kuopasta kuoppaan. Vä-
hitellen joukko harvenee, ja tarkasti tähdätty kerta-
laukaus päättää matkan viimeiseltäkin syöksyjältä.

- Hyökkäys tukikohtamme oikeassa laidassa näyt-
tää pysähtyneen. Samoin on pysähtynyt Vehmais-
ten kylästä päin Niemen tukikohtaa painostanut
hyökkäys, jonka torjuntaan on tul<ikohtani vasen
siipi konekivääreineen osallistunut.

Aurinko paistaa kuumasti osoittaen iltapäivän
alkaneen. - Miten lienee tilanne Ketolaisen pe-
säkkeessä mäen juurella, jossa Vehmaisten tie en-
nen Kekrolan tien risteystä jälleen leikkaa komppa-
nian asemat? Olemme yrittäneet tulellamme tukea
häntä niin paljon, kuin huona ampu,ma-alamme hä-
nen pesäkkeensä eteen on tehnyt mahdolliseksi.
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Veneille juuri hypätessämme tuli luutnantti
berg ylös salongista sanoen:

Puo-
ylös !

Sax-

- Vanjat ovat nousseet yöllä maihin Suur-Pisiin
ja miehittäneet sen eteläkärjen. Vartioteltta on tu-
hottu ja useita suomalaisia mennyt sen mukrna.
Täysaseistus aluksille. Ottonen saa alukseensir li-
säksi alikersantti Veikko-Olavi Suomalaisen, Irkki
Suomalaisen, alikersantti Erkki Kääriän, Rantlla
Iuutnantti Santalan. Lähtö hetil "Rautavillejä" on
jo kolme saaren ympärillä, älkää niitä tulittako I

Veikolla ei ollut mitään asetta, kun lähdimme jo-
nossa kapeasta Syväsalmesta ulos.

- Jokainen aseelleen! määräsin.
Annoin Veikolle vara-aseeni, ukkomauser-pistoolin,
ja hän otti 8 munakäsikranaattia taskuihinsa.
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VM-vene sumuttoo

Noin puoli mpk ajettulirnme tuli vastaamme
"rautaville' hinaten perässään vihreäksi maalattua
moottorivenettä. Eräs meidän po.jistamme istui sen
hytin katolla konepistooli kourassaan ja vene oli
täynnä piippolakkisia.

- V;rnkeja tulee, sanoin Villelle. - Kyllä tämä
on tosi tap.lus, jokos, Veikko, uskot nyt?

Ajoimme ohi, pojat heiluttivat meille aseifaen
päänsä päällä jrr Leo Suomalainen huusi ton.elia:

- Kovat ajat, pojrt, paljon vanjoja on saarissa.
Tuomme Tulikouran sissit toisessa portaassa. Sain
juuri määräyksen komentajaltamme.

Kiersimme Pien-Pisin itäpuolelta, jossa kaksi
pikavenettä tulitti konekivääreillä ranto ja, mistä
tuiskutteli paikka paikoin suihkuja aluksiimme
päin. Suur-Pisin eteläpuolen kallionkielekkeellä
näimme oman miehemme vatsallaan makaamassa

fl eräsimme "Vestan" sireenin hälytykseen.
len tuntia olimme ehtineet torkkua. Nopeasti



ihan sen reunalla. Häntä ammuttiin männiköstä
käsin. Kalliossa paukkui, kun luodit sinkoutuivat
siitä takaisin vinkuen päittemme yli. Åjoimme täy-
dellä vauhdilla pitkin rantaa tulittaen kaikilla aseil-
Iamme rannan puihin, joista huomasimme valojuo-
vien suihkuja.

- Toivoton on tuon pojan pelastus, sanoin Veik-
ko-Olaville. - Jot yrittäisimme vetää hänet alas
kielekkeeltä. Me jätämme sinut tuohon karikkoon.
Suojaat meitä pikakir,äärillä. Ammu puihin, joista
nuo suihkut tuler.at. Me yritämme tuon kielekkeen
alle, jossa aseveljemme makaa. Koetamme vetää hä-
net alas alukseemme. Jos onnistumme, koukkaamme
sinut pois luodolta ja vientle haavoittuneen Hans-
kin laituriin, jossa on Jsp.

Kurvasin lähemmäs rant.1x, aseemme soittelivat.
Ulos ja luodon viereen. Veikko hyppäsi rannalle,
Ville heitti kuusi lipasta patruunoita hänen jäl-
keensä. Pakkia nopeasti. Tulittaen konekiväärillä
pujottelimme kivien välistä kielekkeen alle.

- Onnistui I

- Käännä aseesi ylös, yritän päästä pojan luo
tuota halkearnaa pitkin! Hoida sinä, Vili, ruori ja
ota poika vastaan, kun lasken hänet heittoliinalla
alas, sanoin pojillekin.

Konepistooli kaulaan, köysi olkapäälle, sitten
aloitin nousun. Olli oli kääntänyt aseensa pystyyn,
jos sattuisin tarvitsemaan tulitukea.

Nostin päätäni. Samalla sain suihkun isosta petä-
jästä. Painoin pääni takaisin kallion suojaan. Vielä
oli metri matkaa poikaan, jonka vieressä oli veri-
r iiru ja edessä konepistooli. kai tyhjäksi ammut-
t u n,r.

Yei.:ko oli rloittrnur tulituksens.r. Uusi I'ritys I

Onnistuin ;ilsemään hravoittuneen r iereen. Pujo-
tin kör'den k.rin.rloiiten rlle. n'ömin trkrisin. kier-
sin \övden i rivrispetilln vm;ir:lle ir rl,,in lör's.i:I
sitä. \'ili oli keulrssr odotrrmrssa. Hrvin onnrsrui
llskerninen Ollin tullessr. Viliä lutt.lm.1ln.

Siellä oli haavoittunut .lseveljemme nrt kalpeana
pressun päällä r-eneemme pohjalla, asetaliki tah-
lTleassa veressä.

Kiireesti alas. Ei kulunut kuin muutama minuutti,
kun olin aluksessa. Otin keulakajuutasta ensiapu-
laukkuni ja annoin sen Villelle sanoen:

- Koeta sinä hoitaa poikaa Hanskiin saakka.
Kun saamme Veikon pois tuosia luodolta, ajan tåy-
dellä. Siellähän on Jsp., jossa hänet voivat parem-
min tarkastaa ja hoitaa. Veikko saa auttaa sinua.

Täydellä pakkia. Olli tulitti kalliolle kaksoiskone-
kir'äärillään. Veikko olikin kivikossa odottamassa,
heitti keulatäkille tyhjät lippaat, si,rten pikakir'ää-
rin ja hyppäsi itse viimeiseksi keulalle.

- Peruutus, täysi irti moottoreista I

Rätinä räiskyi tyynessä ilmassa. Pari karikkoa
kierrettr'ämme olikin Hanskin kalastuskylän laituri
i00 metrin päässä suoraan keulan edessä. Siellä las-
trttiin iskujoukkuetta kahteen moottoriveneeseen
kuljetettar'.rksi Pisiin vastaiskuun.

Katsoin kun pojat sitoivat haavoittuneen. Vili
oli leikannut hänen pusakkansa halki puukolla.
Pressu oli paksussa 'r'eressä. Surkean näköinen oli
aseveljemme, suolia riippui osittain ulkona, koko

vatsa oli sirpaleen repimä. Veikko piteli kainaloista
kiinni .fa Vili yritti parhaansa mukaan sitoa.

- Kunpa eläisi tuonne rantaan saakka, ajattelin
itsekseni.

Kurssi täydellä VMV t2:n ahteriin. Siinä olikin
pari alikersanttia punainen risti käsivarressaan.
Olinhan emälaiva "Vestalle" ilmoittanut eetterin
kautta haavoittuneen kuljetuksesta. Se oli viestittä-
nyt sanoman edelleeo Hanskin Jsp:aan. Kiitos pur-
simies Juuso Kääriän nopeasta toiminnastal

Haavoittunut kannettiin paareilla rannalle.

Tokoisin vollottuo soorto volmistoudutoon puolustomoon

- Heitä, Ville, se pressu tuohon kaijan viereen
likoamaan, sanoin Villelle.

Oman osastomme meriväenluutnantti Rissanen
hyppäsi alukseemme j;t senoi:

- Ottonen, anna mennä nopeasti Suur-Pisiin,
sinne Iännenpuoleiseen lahteen. Viholliset ovat
kasapanoksella tuhonneet koko vartioston kello
3.10 yöllä, ja ne, jotka olivat itärannalla vartiossa,
tuokin jonka toitte, ovat joko haavoittuneita tai
tulen alla. Se vihreä vene, jota "Rautaville" I hi-
nasi, oli vihollisen apujoukko, joka napattiin Ulko-
tammiosta tullessa Pisin eteläkärjestä. Yksi heistä
puhui suomea, ja saimme tietää heidän suunnitel-
mastaan miehittää ensin Pisin saaret ja sitten Mus-
tanmaansaaren. Emme tiedä, paljonko vanjoja on
Pisissä maissa.
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Suomenlohden sooristosro sootuo sotosoolisto

Irroitimme ja aloitimme täysillä kierroksilla mat-
kan Hanskinniemen ohi Pisejä kohden.

Luutnantti Rissanen ryhtyi ohjaamaan alustam-
me. Me laitoimme uudet lippaat aseisiin ja vara-
lippaat käden ulottuville.

Olimme kiertämässä Pien-Pisin pohjoisnientä,
kun huomasin erään oman pikaveneen liputtavan
uudet ohjeet! Rissanenkin oli huomannut ja kur-
vasi sitä kohden. Pysäytimme koneet ja kel,luimme
AV t2r:n kylkeen. Ruorikatoksesta nousi oma ko-
mentajamme, kapteeniluutnantti Jääsalo. Hän hyp-
päsi veneeseemme. Luutnantti Helmer Saxberg, ad-
jutanttimme, seurasi häntä.

- Niin, poiat, ny,t mennään katsomaan mitä vi-
hollisemme ovat saaneet aikaan saarissa. Siellä on
12 meidän poikaamme etelänpuoleisesta niemestä
käsin painamassa vihollisia pussiin, ja pohjoisesta
tulevat kapteeni Tulikouran iskuosaston miehet pai-
nostamaan rakoa umpeen. Me menemme länsipuo-
len lahteen ja täytämme avoinna olevan reiän. Sii-
hen, mistä sen haavoittuneen poimitte, on tarkoitus
motittaa viholliset, y'otka siellä ovat vielä jäljellä,
hän sanoi.

Otin ruorin luutnantti Rissaselta, starttasin ja
viikset kuohuen käänsin aluksemme lahtea kohden.
AY L29 seurasi vanavedessämme ahterissa.

Siinä oli,kin lahti edessämme. Hiljensin ja kysyin:

- Ajammeko laituriin vai kaislikon reunaan?

- Aja kaijaan! sanoi päällikkömme.
Keula karahti rannan soraan, "Vanha Ville"

kiinnitti aluksen laiturin pollariin.

- Ketjussa maihin, sinä Rissanen otat vasemtnan
siiven, minä olen tämän puoleisessa. Ottonen ja
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Suomalainen, ottakaa pikakivääri, Ville ja Olli,
kantakaa varalippaita. Saxberg on yhteydessä kum-
mankin siiven kanssa kenttäpuhelimella. Aseet var-
mistamatta, lähdetään ! sanoi päällikkömme.

Koukkaus alkoi. Vartioteltan ohi mennessämme
katsoimme iätteitä, jotka kasapanos oli jättänyt.
Vaatteiden palasia ja vartiomiehistön irrallisia
ruumiinosia oli pitkin kannasta. Äkkilähtö heille
oli tullut. Kahdella kumiveneellä viholliset olivat
klo 3-) aikaan yllättäneet täydellisesti vartioston.
Tuo oli siirtä seuraus. Vatsassa tuntui vähän tyhjältä,
kun jatJ<oimrne haravointia.

Vasemmalta siiveltä kuului konepistoolin räti-
nää, olivat saaneet siellä kosketuksen viholliseen.
Samoin eteläniemen puolelta kuului "nakujen"
sutsutus sekä iatkuvaa pikakiväärin soittoa.

Kiirehdimme puolijuoksua kallion laelle, jonka
takana tietojen mukaan vihollisemme piti olla ase-

missa.

Veikko asetti pikakir,äärin katajapensaan viereen.
Lipas kiinni, painoin täyden sarian matalaan petä-
jikköön. Samassa sieltä kuului kirkaisu, oli kai jo-
honkin viholliseen osunut. Neljästä pisteestä ru-
vettiin suihkuttamaan as€maamme, kaksi niistä oli
puiden oksien välissä.

- Katsos iivanaa, sanoin luutnantti Rissaselle,
joka kiikaroi vieressäni. - Niinhän nämä ovat
kuin talvisodassa Teikarinsaaressa!

Jo olivat Tulikouran iskuosaston pojatkin saa-
neet kosketuksen viholliseen. Joka puolelta rengas
kiristyi: vihollisen selän takana oli jyrkkä kallion-
kieleke, kolmelta taholta suomalaiset supistamassa
mottia.



Kaksi tuntia kului, ennen J<uin pieni, mutta sisu-
kas motti laukesi. Tuloksena oli 12 vankia, jotka
tappelivat viimeiseen saakka kallion reunalla, sekä
t0 kaatunutta, suurin osa puista alas ammuttuja.

Kävelimme kaatuneitten ohi. Edessä kulki pääl-
likkömme, sitten luutnantti Saxberg ja luutnantti
Rissanen, minä "Vanhan Villen" kera viimeisenä.
Konepistooli riippui kaulastani lonkalla. Neljä
kaatunutta makasi polun vieressä. Upseeriemme
sivuutettua ne huomasin erään nahkatakkiin puetun
kaatuneen nostavan päätään ja vetävän pistooliaan
kotelosta. Meistä oli upseereihin 15 metriä väliä,
joten hän ei huomannut meitä. Hän sai pistoolin
ojennetuksi luutnantti Rissasen selkää kohden. En
ehtinyt nostaa asettani, painoin lonkalta sarjan sa-

lakytän selkään. Siiheo retkahti pää takaisin Suo-
men karuun sammaleeseen.

Upseerit kääntyivät ja katsoivat, kun Ville käänsi
ampujan selälleen. Venäläinen kapteeni se oli.

- Mitäs sinä kuollei,ta ammu,tT kysyi Rissanen.

- Jos en olisi tarkannut tuota kuollutta, olisit
sinä kaatuneitten kirjoissa. Katso, sillä on vielä na-
gani puristettuna käteen. Se piti sitä selkääsi suun-
nattuna, kun painoin konepistoolistani sarjan sen

selkään, r'astasin.
Kaikki tulivat katsomaan. Saxberg koetti vaina-

jan kättä, joka oli vielä ihan lämmin.

-. Niinpä näkyi olevan, senkin valekuollut, hän
sanol.

- Kiitos sinulle valppaudestasi ! Päällikkö kään-
tyi puoleeni sen sanoessaan. Samoin Rissanen kiitti
tarttuen toisella kädellään olkapäähän ja puristaen
oikeaa kättäni sanoessaan:

- Veljellinen suurkiitos sinulle, muistan tämän
ikuisesti' 

* * *

Edellä olen selostanut ensimmäistä jatkosodan
aikaista kosketusta viholliseen. Olihan osastossam-
me nuoria poikia, joille "Pisin operaatio" jäi ehkä
ikuisesti muistorikkaaksi elämykseksi.

Kymmenen omaa aseveljeä sai sankarikuoleman
Pisissä. Vihollisen tappiot olivat 10 kaatunutta,
t2 vankia saaren valtauksessa, moottorivene, jossa

12 miestä merijalkaväen valiojoukkoa vankina, sa-

ma, jonka "Rautaville" kaappasi, ennenkuin viholli-
nen ehti nousta maihin Pisiin.

Jatkoimme partiointia melkein joka yö, Koivis-
ton saarten miehitykseen 10.11.41 saakka. Moni
hyvä aseveli ehti matkansa päähän tuona aikana'
Toiset ovat ikuisesti invalideja. Ylipäällikkömme
Mannerheim sanoi 15.10.41 tarkastusmatkallaan yk'
sikössämme:

- Te, pojat, olette tehneet suurmiesten tekoja
tun'ananne vain alustenne noPeus ja usko Juma-
laan. Kiitän teitä ia ylemmän portaan kaikkia mie-
hiä. Jumala teitä suojelkoon tulevissakin tehtävis-
sänne I

Yeil«ko Pesonius

lll ormeijokun-
non sototoimis-
to Pohjois-

Yienosso
ll oso

Armeijakunto hyökkäö kohti Muurmonnin rotqa

O -r"*urau etukäteen varmuutta suomalaisten tu-
levasta asenteesta sotatapauksessa saksalaiset eivät
strategisia hyökkäyssuunnitelmiaan alunperin teh-
dessään voineet varmuudella ottaa suomalaisten
joukkojen panosta hyökkäyksessä huomioon. Tämän
vuoksi ja ehkäpä myös siksi, etteivät salamasotaret-
kien suorittajat osanneet aluksi luottaa suomalais-
ten joukkojen taisteluarvoon, kai olivatkin suoma-
laisten y'oukkojen tehtävät saksalaisen johdon vii-
meisissäkin hyökkäyssuunnitelmissa lähinnä sen

luontoisia, ettei sotatoimien onnistuminen näyttänyt
olevan suomalaisten panoksesta olennaisesti riip-
puvainen. Koko suomalaisen III armeijakunnan
päätehtäväksi olikin suunniteltu lähinnä saksalaisen
armeijan eteläsivustan operatiivinen varmistaminen.

Ulios näkymö Alokurtin itäpuolelto

I

I

I

ooooooooooooooooooo
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Pohjoisempana Kemijärven-Sallan sekä Petsamon
suunnalle puolustusasemiinsa keskitettyjen suoma-
laisten, III AK:sta tällöin irroitettujen joukkojen,
6. divisioonan sekä Erillisosasto Petsamon tehtä-
väksi ann'ettiin aluksi niinikään ao. saksalaisten
hyökkäysryhmien eteläsivustoilla vain varmistus-
luontoiset sotatoimet.

Asenteiden selviäminen kesäkuussa l94I ja hyök-
käyksen alkuvaiheiden tapahtumat heinäkuussa
muuttivat sitten olennaisesti saksalaisen johdon ar-
viointeja ja suomalaisten .joukkojen saamia tehtäviä.

III armeijakunnan tuli suorittaa em. tehtävänsä

- v41111i5[4a offensiivisesti Sallan-Kantalahden
suunnalla hyökkäävän armeijan painopisteryhmän
oikea sivusta pitäen yhteyttä Suomen Pidmajan alai-
siin joukkoihin aikaisemmin mainitun saksalaisten
vastuualueen etelärajalla - lyömällä vihollisen ra-
janvarmistusjoukot, saavuttaa lähinnä linja Uhtua

-Kiestinki 
ja edetä sen jälkeen Uhtuan kautta Vie-

nan Kemin suuntaan. Osia voimista oli suunnatta-
va Kiestingin kautta Louhea kohden.

Pohjois-Suomen aluetta puolustamaan valmistau-
tuneella III armeijakunnalla oli erittäin epätäydelli-
nen käsitys nyt hyökkäyskohteeksi muodostuneesta
maastosta valtakunnanrajan itäpuolella, sen tiever-
kosta, venäläisistä joukoista .ia muista olosuhteista.
Yllätykset eir,ät hyökkäyksen alettua 1.7. antaneet-
kaan odottaa itseään. Eräin paikoin huitaistiin hyök-
käysvalmis,teluilla ilmaan, toisaalta taas oli vastarin-
ta odottamattoman sitkeä. Virheellinen käsitys tie-
olosuhteista rajan takana muutti kaavaillun etene-
mistahdin ia pani muuttamran monet suunnitelmat.

Kenraalima.iuri Siilasvuo oli aikonut suorittaa

Soksoloisten johdosso Pohiois-Suomesso
olleet soksoloiset io suomoloiset joukot

tehtävänsä etenemällä aluksi kahdessa pääsuunnas-
s.r. Eversti F. U. Fagernäsin komentaman J. divisi-
oonan pääosan, Ryhmä F:n, oli aluksi edettävä pää-
osin Raatteen-Vuokkiniemen ja osin Juntusrannern

-Vuonnisen 
slrunnassa sekä everstiluutnantti Jussi

Turtolan komentaman vahvistetun JR 53:n eli Ryh-
mä J:nt), päär'oimin aluksi Pisto;än'en suunnassa.
Viimeksi mainitun ryhmän pääosa aiottiin sitten
johtaa Pistojän,en tasalta kaakkoon armeijakunnan
painopisteeseen osallistuakseen selustasta Uhtuan
valtausoperaatioon. Sohjanan-Kiestingin suuntaan
etenisi vain noin pataljoonan vahvuinen osasto.
Koska oletettua tieyhteyttä rajan itäpuolella armei-
jakunnan hyökkäyksen kahden pääsuunnan välillä
ei kuitenkaan ollut olemassa, oli tehtär'ä uudet pää-
tökset viime tingassa. Ryhmä J:n pääosa suunnat-
tiinkin nyt Sohjanaa ja Kiestinkiä kohti. Sen hyök-
käys menestyi hyvin. .ia mainittu tien puuttunrincn
johti lopulta r'älillisesti siihen, että sivutehtä\'än
saaneen III armeijakunnan sisäinen sivutoiminta-
suunta, jossa aluksi oli aiottu edetä vain pataljoonan
voimin, muuttui asteittain koko armeijan päähyök-
käyssuunnaksi. - Erämaasota alkoi Prljastaa yllät-
tär,iä erikoispiirteitään.

Ensimmäiset taisteluviikot olivat näet osoittrneet
saksalaisen armeijan johdolle, että salamasodan ai-
katauluja ei pohjolan metsä- ja suomaastoissa voida
noudattaa. Saksalaisten painopisteessään suorittlln,r

1) Lyhennykset Ryhrnä F ja Ryhrnä J perustuvirt ao.
komentajien nimiin. Koska kirjaimet F ia T muistuttavat
toisiaan ja erehclvkset kirjoitetussa tekstissä olisivat olleet
rnahdollisia, jälkimmäinen lyhennys muodostettiin evers'
tiiuutnantti Turtolan etunimen avulla. Tämä kantautui
nryöhemmin myös Divisioona J:n ninreen.

vuenhK'':
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den voimien siirto pohjoisesta suomalaisen pääa.'-
meijan ja samalla koko itärintaman sivustaan. "Ar-
meija pyrkii tähän tavoitteeseen Louhen seudulla!"

Elokuun aikana alistettiin III armeijakunnalle
lisää saksalaisia joukkoja, joten pääosa kuluneesta
SS-Division Nordista, tulivoimainen erillinen kone-
kivääripataljoona sekä eräitä pienempiä joukko.ia
tuli kuulumaan kenraalimajuri Siilasvuon komen-
toon. Tämä armeijakunta alkoi saada täten yhä eri-
koisemman kokoonpanon. Jo heinäkuun puolessa-
välissä kuljetettiin aluksi uudeksi painopistesuun-
naksi muuttumassa olevalle, suuria järvialueita ja
jokireittejä käsittävälle Kananaisten-Sohjanan--
Kiestingin kaistalle Pohjanlahden rannalta kalas-
tajamoottoriveneitä, muodostettiin erityinen vene-
laivasto Ryhmä J:hin "Tuoppajärven amiraalin"
nimen saaneen luutnantti Ville Isolan ,komennossa.
Osa moottoreista varustettiin 20 mm:n panssarin-
torjunta-aseistuksin "tykkiveneiksi", jollainen valta-
si myöhemmin kovassa myrskyssä vihollisen hi-
naajan uudeksi "amiraalilaivaksi" Pääjärvelle. Osa
moottoreista järjestettiin saattoveneiksi konekivää-
ri- ja ilmatorjunta-aseistuksin jne. "Lair.asto" teki
sittemmin huimia partioretkiä, saattoi ylimenopont-
toneja, kuljetti kaukopartioita ja haavoittuneita
sekä varmisti Tuoppajärven ja Pääjän,en suunnilla
hyökkäysryhmän pitkiä, avoimia sivustoja jne. Myö-
hemmin komennettiin armeijakunnan esirkuntaan
merivoimista meriupseereita johtamaan yhä laa.ie-

nevia "vesioperaatioita" vesitse suoritettavine huol-
tokuljetuksineen Kiestingin (Tuoppaj årven ja Pd'd'-

jän,en) ja etelämpänä Suomussalmen (Kiantajär-
ven) suunnalla.

Saksalaisten salamasotakokemusten mukaisesti
muodostettiin sekä Ryhmä J:ssä että Ryhmä F:ssä
moottoroituja. mm. panssarivoimin vahvistettu.ia lä-
pimurto-osrstoir. iotk:r .riottiin heittää nopeihin, sy-

viin iskuihin heti. kun slvemmällä edessäpäin saa-

r-utett.risiin prren-rpi tieverkosto. Irämaa lukematto-

Tykkivene Tuoppoiörvellä

Telotierö rokennetoon

hyökkäys kilpistyi venäläisten loimakkaaseen puo-
lustukseen S.rll.rssr eikä Jäämerenkään rannalla pääs-
tl rrtk.risuun. \'iikon kestäneiden teistelujen jä1-

keen lenr:.rlievers:i r'. F:.lkenhorst totesi z.r. Sal-
lan suunnrn vriieude; se.iä suuret r.rppitrr 1r lru-
sui toivc.mu.isec. et:l suom.rlris:en III -rrmeij.rkunre
lisäisi prinostusrlln Sohjrnrn suu!1:.1trn. Kenr,rrli-
everstin 19.-. rnrrmrsr.r armeijlkiskrsri näivi tä-
mä uusi ajatus vhä täsmällisempänä (ore suomen-
noksena):

- Armeijan hyökkäyksen edisty'essä
vain hitaasti venäläisten vasta saamia lahvistuk-
sia vastaan XXXVI armeijakunnan ja Vuoristo-
armeijakunnan kaistoilla on (suomalainen) III
armeijakunta menestyksellisellä hyökkäyksellä
onnistunut lyömään vihollisen Vuonnisessa ja
Sohjanan suunnassa. (Suomalaisen) III armeija-
kunn;rn on, käyttäen n'renestystään hyr'äkseen, en-
si til;rssa saa\.utettava ja katkaistava Muurman-
nin rrta Louhen luona. (Suomalaisen) III ar-
meijakunnan nopeaa iskua varten Kiestingin
katrtta Louheen kuljetetaan ja alistetaan 21.7.
mennessä

Nämä r'ahvistukset käsittir'ät Sallan taisteluissa
suuria tappioita kärsineen moottoroidun SS-ryl<-
mentin, SS-patteriston, kevyen panssarivaunujouk-
kueen ym. Joitakin päiviä myöhemmin antamassaan
käskyssä kenraalieversti v. Falkenhorst totesi "ko-
ko laajan itärintaman taistelutoimien siirtyneen rat-
kaisevaan vaiheeseen je vastustajrn tuoneen esiin
viimeiset resen'insä". Armeijan oli saavutettava ja
suljettava Muurmannin rata r'ähintään yhdessä koh-
dassa, jotta estettäisiin venäläisten tai liittoutunei-
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mine tiekapeikkoineen ja vihollisen erittäin sitkeä,
syvyyteen porrastettu puolustus pakottivat kuiten-
kin pian luopumaan tällaisista sotaliikkeistä, jotka
jo omalla puolella olivat saaneet aikaan vähälu-
kuisten ja kapeiden teiden tukkeutumisia sekä vaka-
via liikennevaikeuksia. - Karu luonto määräsi tääl-
lä sodankäyntitavat, eikä muista olosuhteista tänne
tullut ihminen mielensä mukaan !

Eteneminen jatkui kummallakin suunnalla aluksi
heikompaa vihollista, mutta äärimmäisen vaikeita
tie- ja maasto-olosuhteita vastaan. Joukoista oli
useinkin suurempi osa tietöissä kuin taistelukoske-
tuksessa. Mitä kauemmaksi rajasta hyökkääjä ete-
ni, sitä määrätietoisempaa oli venäläisten puolus-
tus ja sitä aremmiksi kävivät harvojen teiden tai
tientapaisten suunnassa etenevien voimaryhmien
avoimet sivustat. Turvattomuuden tunne lisääntyi.

Etenemis- ja hyökkäystavoitteet eivät olleet taa-
javäkisten eteläisten seutujen tapaan vaihtelevia
asutuskeskuksia, teollisuuslaitoksia, liikennesolmu-
ja yms., joiden valtauksista viralliset tiedoitukset
kertoivat ja ,joista kotiseudulla puhuttiin. T'dnllä
oli kohteina useimmiten pari mökkiä käsittävä tyh-
jennetty kylä, uusi vesistölinja, uusi suo, uusi met-
säpalon polttama kivikkokukkula tai lieterantainen
puro hirvineen, lintuineen, kaloineen, keloineen,
jopa väliin karhuineenkin. Ihminen ja sotajoukko
tunsivat pienuutensa ja eristyneisyytensä. - 

"Unoh-
dettu armeijakunta!"

Vastarinta vahveni yhä. Kiivaita taisteluja käy-
tiin Ryhmä F:n kaistalla mm. Vuonnisen-Pisto-
joen maastossa, Eldankajänen-Kis-Kisjärven lin-
jalla ja Ryhmä J:n suunnalla Sohjananjoella, Kies-
tingin seudulla ja sen koiliispuolell.r. Puolustuksen
ollessa keskittyneenä aluksi 1ähinnä teiden suun-
tiin liittyi moneen taisteluun aikaa vieviä koukkauk-
sia ja myös laajapiirteisiä r'esistöjen ylimenoja, jol-
loin rykmentinkin vahvuisia osastoja kuljetettiin
vesitse vihollisen sivustaan ja selustaan. Varmistus-
toimenpiteet tehostuivat ja taistelukaistat alkoivat
levitä. "salamasota" yhä hidastui. Lopulta hyökkää-
jän voimat tyrehtyivät etelässä syyskuun alussa ve-
näläisten puolustusasemien eteen Uhtuan länsi- se-

kä luoteispuolelle, ja pohjoisempana Pysäytti hyök'
käyksen iamaan aikaan venäläisten Arkangelista
Louhen-Kiestingin suunnalle heitetyn divisioonan
vastahyökkäys.

Nopeasta iskusta Muurmannin radalle ei Louhen-
kaan suunnassa tullut mitään.

t(ottrALo^
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xv osa

fangit pääsivät aikanaan karanteenista ja painui.
vat ilman esittely;ä suomalaisten parakkiin. He va-
rasivat itselleen lavitsasta kohdan, .jossa oli vähiten
rakoja, ja jäivdt odottamaan ruokailua. Kuulumisia
kotimaasta he kertoivat sitä mukaa kuin heiltä niitä
kysyttiin:

- Missä asti ovat jo tulossa 7

- Jäivät Kiestinkii. Vuan eihä ne ennää ettäälä
ole. Kertovat sielä vitjassa, että rautatiekalusto koo-
taa rajapintaa viimistä härkävaunuu myöte. Pieta-
rii kuulema vielä marssitaa, vuan siitä tulloovat iu-
nala rautatietä pitki. Koha ilmestyyvät sankarpojat
tänne, pyyvvetää litterat Pietarhovvii ja vietetää oi-
kee venetsialaine loma.

- Lomakeskus on lähempd.nä. Ja sinne pääsee
ilman Iitteraa. Vankkureilla vievät.

- Ei kannata kaverin leukailla. Jos aiot lomalle,
niin juo suolavettä ja paiski normiporukoissa töitä.
Täällä on talvi oltu, ja kun toinen ollaan, et hy-
myile.

- Vuan teettääkö ne invaliitillä töitä? Minnoon
kuullu, että ko toine käs on pois, nii invaliititeetti
on sitarosenttine. Eihä sitä sillo tarvihte, ko syyvvä
j.r sr-leksii kattoo.

- Jo on pimee äijiä.
Eräänä aamuna seurasi komendantti vahvuustar-

(astusra. Häneo seurassaan oli suomalaisten komi-
sarrio, joka toimi samalla tulkkina.

- Hyvää huomenta !

- Hyvää huomenta, toveri komendantti !

Ensimmäisenä rivissä seisoi Iso-Perkiö. Hänen
lähes kaksimetrinen vartensa oli kumara, ja hänen
lapaluunsa törröttivät asetakin alla kannattaen sel-
käkappaletta kaukana hänen vyötäröstään. Kasvot
olivat vahankeltaiset, eikä leukaperissä ollut parran
haiventa. Hänen polvensa olivat eteenpäin taipu-
neet, ja näytti siltä, kuin hän tuuskahtaisi turval-
leen.

- Missä olette työskennellyt viime aikoina? ky-
syi komisaario Isol,ta-Perkiöltä.

- Minä olen verstaalla vakituisena työntekijä-
nä. Keittiömiehet särkee astioita joka päivä. Töitä
saa painaa hiki hatussa, kun leirillä ei ole muita
ammattipeltiseppiä.

Selitys oli hyr,äksyttävä.
Ison-Per,kiön vieressä seisoi Kuikka. Hän oli s,iinä

kuin kääpiö. Mutta hänen ovela ilmeensä korvasi
pienuuden. Kuikka ei enää yrittänytkään sitoa ken-
gännauhojaan, ja tarkastuksessa n-rr.r:' 

"t.g2,kkinsaoli aina hartioilla kuin ratsastusviitta.

- Missä työskentelette?
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- Kahtokeeha, komisaario, ko minä oon inr'.1-
liiti. Ne teijjä pojat tturdytti tiän toisen käin olka-
piästä poikki. Sitä on vua pien töpökkä, ja se on
vielähii niin mahottoman kippee.- Joka askeleela
koskoo nii, että silimät tulta isLöö. Minä sitä teki-
sinnii mielellää työtä. . . Suututtaa vua niin mahot-
tomast, ko ei voi mittää ropotella. Eihä se sataro-
senttine invaliiti. . . Ja oha se tynkä vielä aukihii.
Visva vua tippuu riepuloihi.

Kuikka olisi selittänyt vaikka aamupäivän sur-
keata kohtaloaan, mutta komisaario silrtyi eteen-
päin.

- Komendantti haluaa tietää, mitä olette tehnyt
viime ai'koina, kysyttiin Räihältä.

- Komisaario. Olen työskennellyt viime aikoina
sairaala-alueella. Siitä huolimatta, ettei jalkani ole
vielä terve, suoriudun varsin hyvin annetusta teh-
tävästä. Työni Paavolan kanssa on vielä kesken, jo-
ten sallinette suorittaa tehtävämme loppuun.

- Mitä olette tehnyt?

- Eilen kannoimme multaa sairaalaparakin lä-
heisyyteen, johon on tarkoituksemme tehdä kuk-
kapenkki talvehtiville kukansipuleille. Sitäpaitsi
alueella olevat kukkapenkit ovat kovin ruohottu-
neet. Jos vain saisimme keittiöltä vettä, voisimme
suorittaa riittävää kastelua.

- Mikä on ammattinne? kysyi komendantti saa-
tuaan kuulla Räihän selityksen.

- Åmmatiltani olen varastoapulainen, mutta
olen ollut puutarhaharjoitteliiana.

- Hyvä on. Saatte jatkaa tehtäväänne. Ilmoitan
keittiölle vedestä.

-_ Kiitoksia, komisaario.
Työnjako tapahtui tähän tapaan. Jokaisella oli

työtä ja tehtävää riittämiin. Parikymmentä suoma-
laista hajaantui työniaon jälkeen, kukin tehtäväänsä
täyttämään.

Ison-Perkiön verstaalla oli ruostuneita pellin pa-
lasia, vasara ja varastettu viila. Lattialankun alla
oli kätkössä leirille salaa kuljetettu pokasahan terä,
josta hän valmisti parin tuuman mittaisia puukkoja.
Hinta oli suomalaisilta kaksisataa grammaa leipää.
Maksun sai suorittaa kahdessa erässä. Saksalaiset
saivat puukosta maksaa leipä- ja sokeriannoksen il-
man vähittäismaksuehtoa.

Räihä ja Paavola olivat maanneet sairaalaparakin
alla varjossa monta päivää. Keväällä tehdystä, täh-
den muotoisesta kukkapenkistä he ottivat liian ruo-
kamullan ämpäriin ja kantoivat sen toiseen paik-
kaan. Åurinko oli polttanut sekä kukat että rikka-
ruohot tähtien sakaroista, eikä keittiön vesi olisi saa-
nut enää eloa näihin kukkapenkkeihin.

Parakin alle näkir,ät Räihä ja Paavola alueella
olevan kaalimaan, ja he pohtivat nyt sen verotta-
mista:

- Tieltä käsin ei voi lähestyä aluetta, ja portti-
kin on yöllä lukossa.

- Mutta poliklinikan takaa voisi päästä.

- Paikka pitäisi tutkia, mutta se herättää huo-
miota.

- Haetaan sieltä multaa.

- Ei käy. Se vaikuttaa tekaistulta, totesi Paavola.

- Kuta reilummin menee, sen r'ähemmän he-

rättää huomiota.
Vangit kävivät välillä ruokailussa. Se ilmoitettiin

torven soitolla, samoin .kuin herätys ja vahvuuslas-
kenta.

Iltapäivällä Paavola keksi idean:

- On yksi tapa olemassa, ja se ei herätä huomio-
ta: me lähdemme korjaamaan tuota piikkilanka'ai-
taa. Jos poliklinikan takana on oja, silloin reitti on

selvä. Ja sen me tutkimme.
Räihä otti ärnpärin käteensä ja lähti Ison-Perkiön

verstaalle vasaran hakuun. Oli jo sovittu siitä, ettei
sitä lainata ilmaiseksi ja jos tan'e vaatii, otetaan
Iso-Perkiö osakkaaksi.

Räihä kertoi asiansa, koska hän vaistosi, ettei va-

sara lähde verstaalta muuten. Iso-Perkiö punnitsi
ehdotusta.

- Tuuma on hyvä, mutta oletteko ottaneet huo-

mioon riskin ?

- On uskallettava.

- Jot siitä teosta saadaao kiinni, se on vähin-
täin viisi vuorokautta Putkaa.

- Eikö se ole aivan sama, missä täällä makaa,

sanoi Räihä vastaan.

- Ei ihan. Putkassa saa joka toinen päivä leipää
ja joka toinen päivä keittoa. Leipäannos on puolet
normaaliannoksesta. Siis kaksisataa grammaa päi-
vässä. Kahden viikon putkareissu on sama kuin kuo-
lemantuomio.

- On riskeerattava.

- Eräs asia vielä. Leirillä on pari miestä, jotka
ovat Suomen puolelta Ioikanneet. Kaikki ylimää-

Kunnon vihto

jo reilu polo

HAYIN
SAUNASAIPPUAA

- siinö ne löökkeel, jotko

tekevöt suomolqisesto

sounostq noutintojen

noulinnon !

HAYIN OY
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räinen ruoka, olkoon se varastettu tai ei, on syö-
tävä salassa. Nälkäinen vanki on kateellinen, ja si-
täpaitsi Ioikkarit myyvät leipäpalasta vaikka oman
sielunsa. He ovat vasikoita. Varo, mitä puhut, ja oie
hiljaa siitä, mitä teet.

- Voiko se olla totta, että ihrniset tulevat tänne
vapaaehtoisesti ?

- Harhaan johdettu mieli ja kuoleman pelko
teettävät tyhmyyksiä. He selittär'ät avoimesti, ettei-
vät he halua taistella työläisiä \';rstaan. Se on selitys.
Tosiasiassa näillä miehillä on ollut arkuus housus-
sa, ja se on heidät pannut tekemään ratkaisunsa.
Venäläiset eir'ät anna heille kuitenkaan sen suurem-
paa arvoa kuin muillekaan vrngeille, ja se on heille
pettymys. Heillä olisi pal.yon opittavaa venäläisten
isänn-raallisuudesta. Luulen r'.rin. että mies, jokr orr

tapellut ja tänne rarjarikkona joutunut, on venäläis-
ten silmissä luotetumpi kuin loikkarit.

Iso-Perkiö nosti Lrtri.rl;rnkkua ja otti kätköstään
puukon.

- Kaalia ei saa ottaa juurineen. Se on leikattava
veitsellä siten, ettri kant.r ja aluslehdet jäävät pai-
koilleen. Vartiomiehillä on varmasti luku kaalin-
päistä. Aluslehdet pitä\'ät luvun täytenä, vaikka itse

kerä olisikin poissa.
Vangit painuivat touhukkaan näköisinä portille

vasara mukanaan.

- Hei siellä! On tullut määräys korjata aita.
Tarvitsen kaksi mies,tä avukseni, huusi Iso-Perkiö

Paavolalle. Hän huitoi käsillään puoleen ja toiseen
tehden siten työn vakuuttavaksi.

Kolmisin he nahisivat paalujen kimpussa, tukivat
niitä kivillä sekä irroittivat, kiristivät ja naulasivat
uudelleen lankoja. Iso-Perkiö otti mukaansa muuta-
man rautanaulan, mutta hän käytti niitä säästeliääs-
ti. Työ edistyi hitaasti, mutta varmasti. Huomaamat-
taan he tulivat poliklinikan taakse. Siinä he nahi-
sivat tavallista kauen.rmin: lankoja taas irroitettiin
ja naulattiin uudelleen. Tuettiin paaluja, ja välillä
kokeiltiin niiden tukevuutta. Tornivartio seurasi
ajankulukseen miesten työtä siihen puuttumatta.
Kun työ oli tehty klinikan vieressä olevan ojan koh-
dalla, jäi alimmainen lanka niin ylös, että sen alta
vo,isi ryömiä takertumatta siihen. Työ jatkui leiriri-
taan saakka. He ylittir'ät haravoidun vaara-alueen,
korjasivat rridan ja palatessaan tasoittivat jälkensä
"kuoleman vaon" mullassa, joksi vaara-aluetta kut-
suttiin.

Vangit palasivat r,ähin äänin verstaalle. Iso-Per-
kiö antoi Räihälle ja Paavolalle kappaleen sahan
terää:

- Tehkää itsellenne puukot ja pitäkää ne pii-
lossa. Jos parakin tarkastuksessa ne löydetään, suo-

ritetaan takavarikko. Sahan terä on täällä kallista
tavataa.

- Onko parakeissa tarkastuksia?
-- Kuten sanoin. Se on sitä ennakkoehkäisyä kar-

kaamisten varalle.

W yrä
kel pee kyllä
- sillö Ryhti-poito ke$äö
kobeen io vertoilun

Kun honkitte poidon, honk-
kikoo oito Ryhti-poito - niin
ovot io sodottuhonnet teh-
neei.

Huomootte heti, miksi tyy-
tyvöisten Ry hti-m ieste n

luku kosvoo pöivö pöivöltö.
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Molo io Tohko

TAHKO

m aanPuolustusk)rvyn
Puheenvuoron ottaa ensiksi "filosofian majuri"

haastellakseen pari sanaa syotyjä syviä.
Muutamat tunnetut, melkeinpä selviöiksi tunnus-

tetut väitteet sopivat tässä johdatukseksi asian yti-
meeo.

"Elämä on liikettä", siinä on sen ole-
mus, sanoi Aristoteles.

"Elämä on taistelua", kuuluu ank;lr.I
luonnonlaki.

Myös taistelu, ja juuri se, jos mikään, on liikettä.
Siinä on taistelutaidonkin olemus. Sotahistorian tär-
keimpiä opetuksia on se, että milloin taistelutoi-
minnassa liike kokonaan tyrehtyy, silloin on käsillä
taistelutaidon rappio. Missään sodankäynnin la'
jissa, puolustuksellisimmassakaan puolustuksessa ei
menestyminen ole mahdollista hyökkäämättä, vii'
meistäänkin vastaiskuin, ja juuri hyökkäykselle on
tunnusmerkillisintä liike.

Kenttäohjesääntömme määrittelee taistelun te-

kijöiksi tulen ja liikkeen. Tämä iäriestys ei ole nii-
den historiallisen iän eikä tärkeyden mukainen,
vaao sen on kai määrännyt sanonnan poljento, sillä
järjestys: "liike ja tuli" ei sointuisi yhtä somasti.
Asiallisesti ajatellen liike on vanhempi ja yhä vie'
läkin tärkeämpi tekijä. Aivan tarkasti ottaen tules-
ta puhuminen edes taistelun toisena, saatikka en-

simhäisenä tekijänä, on niinsanottua tautologiaa,
saman asian toisin sanomista. Onhan tuli sekin vain
"projisioitua" eli "eteenheitettyä" liikettä..ja heite-

tyn kappaleen yhteisnimenä projektiili, "heittiö" I

- Ja tirlihan "vain" tukee liikettä, joka on pää:c'r'
tävänä ratkaisun saavuttamiseksi.

Urheilu ia li

,?sto
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ikkumakunto
yll äpitäii nä

Ei käy tekeminen olennaista eroa tulen ja liik-
keeo välillä senkään perusteella, että "taistelutu-
len" teossa tekniikka on viime vuosisatoina esiinty-
nyt ruudin leiskauksin näkyisämpänä kuin liikkeen
suoritus. Kun ajatellaan kyllin pitkälle taaksepäin,
oivalletaan, että myöskin "tulen" alkutekijöinä on
ollut ihmisvoima nyrkin tai nuijan taikka kiven-
ja keihäänheiton välityksellä. Yhä vieläkin taisteli-
jalle on tarpeen jaksaa ja osata heittää.

Ja onhan taistelukentälläkin - eikä r'ain sen
takana, yhteyksiä ylläpitämässä - ammoisista ajois-
ta lähtien ollut mukana tekniikkaa, ja tietenkin yhä
kasvavassa määrässä. Tätä kehitystä kuvaa pitkä te-
kijäin sarja hevosesta, r'eneestä ja suksista polkupyö-
rään, maasto- ja hyökkävsvaunuun sekä lentokonei-
siin.

Mutta kaikessa tässä, sekä tulen ohjaamisessa että
liikkeen suuntaamisessa ja suorituksessa on ollut ja
on päätekijänä ihminen erilaisine hengen ja ruu.
miin ominlisuuksineen, voimineen ja kykyineen.
Niiden r,älillä ei ole mitään erottavaa rajra, vaan

ne kuuluvat yhteen ja ovat keskinäisessä vuorovai-
kutuksessa tavalla je määrässä, jota voitaisiin kar-
keasti verrata esim. kumirenkaan ja ilman yhteis-
vaikutukseen polkupyörän ilmarenkaan käyttökel-
poisuudessa. Jos rengas on rikki eikä siis pidä, ei
sillä ole paljon virkaa, mutta eipä myöskään ehjällä
renkaalla, jos ei siinä ole iimanpainetta. Vasta "hen-
ki tekee eläväksi", liikuttaa. Vanhojen kreikkalais-
ten viisauksiin kuului sellainenkin sanonta, että
"sielu on se, mikä liikuttaa".

Vastoin vallitsevaa sivilistikäsitystä aseitten ja
kulkuneuvo,ien teknillinen kehitys ei ole suinkaan
vähentänyt, r,aan päinvastoin tehostanut taistelijan
omien kykyjen merkitystä, ja niiden kykyjen ehkä
suurin yhteinen tekijä on liikkumakunto. Ns. kone-
soiaa ei pidä ajatella yksipuolisesti vain metsästäjän
kannrlte, kuvitellen, että kuta kauemmaksi pyssyni
kanta.r. sitä mukavampi istuakseni vain ja ampuak-
seni. On muistettava, että vihollisella on yhtä hyvät
ja 

- r'.r1i:etta'r'asti - paremmatkin aseet ja me siis
olemme rhtä paljon riistan asemassa. Juuri ascitten
kehitys on johtanut taistelukentän ja koko sotatoi-
mialueen h.rlentumiseen ja sen mukaisesti yhä suu-
remman sisun. liikkuvaisuuden ja liikkumakunnon
vaatimukseen. Joukkoyksiköitten on nykyisin pys-
tyttävä vuoroin keskittvmään laajoilta alueilta tais-
telutoiminnan polrtopisteisiin, vuoroin hajaanfu-
maan tulen "sederta pitääkseen". Vaikka tässä käy-
tettäisiinkin mahdollisuuksien mukaan konevoimai-
sia kul.ietusvälineitä, ei omavoimaisesta liikkuma-
kunnosta ole tinkimistä. tr{oottoroiduiltakin jou-
koilta kysytään jopa entistä suurempaa ketteryyttä
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ja ripeyttä siirtymisessä istumakyydistään taistelu-
järjestykseen sekä itse taistelussa tarvittavan taidon
ohella "raakaa" voimaa ja kestävyyttä pelkästään
tulivoimankin kehittämiseksi äärimmilleen kannet-
taessa ja käsiteltäessä aina sittenkin painavia aseita
ja. valtavia ammusmääriä vaikeissa olosuhteissa.
Niinpä täydellisimminkin moottoroitujen joukkojen
valmennukseen kuuluu edelleenkin jalkaväen kou-
lutus ankarine marssiharjoituksineen. Ja joudutaan-
han meidän oloissamme niin pitkälle, kuin tulevai-
suuteen on nähtävissä, niiksi tullen edelleenkin käyt-

Ruko järvellii hiihdetöön

DUN[OP
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TASOITTAA TlENNE
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tämään omavoimaisia liikkumisr,älineitä aina "apos-
tolin hevosesta" suksiin ja polkupyörään saakka.
Eivät edes ilmavoimat ole poikkeuksena liikkuma-
kunnon vaatimuksesta. Päinvastoin juuri ne tarjo.r-
vat valaiser.imman esimerkin siitä, että kuta hie-
nommat voimavehkeet, sitä kovempikuntoisia mie-
hiä niiden käyttäjiksi tarvitaan ja i',rlikoidaan. Ja
myös huolehditaan, että nämä pvslr.ät kunnossa.
Niinpä An-rerikassa rauhanaikaiste.kin r-almiusparti-
ointia suorittavista taistelulentäjistä n.r.rinitaan, että
heidän on vuorokauden kestär'ille lennoilleen läh-
tiessään aina suoritettava 200 m:n pikrjuoksukoe
ja leuanvetonäyte.

Tässä yhteydessä on erityisesti huomett,rva lä-
hinnä liikkumakunnon ylläpitämiseksi t;rrioitettu-
jen har joitusten korvaamaton merkitys n'rr'öskin
taisteluhengen vahvistajana. On tnnnettu.r, miten
joukko taistelee marssista vertyneenä, jopa i-äsvnee-
näkin, paremmin kuin kylmiltään. Toisaalta taas
tiedetään hyvin, miten vaikeaa taisteluhengen säilyt-
täminen on "istumasodan" eli asemasodan aikana,
sehän ei olekaan sodankäyntiä. Surullisena esimerk-
kinä siitä oli Maginot-linja. Ja saatiinhan meillä-
kin nähdä, että vaikka "puhdetyöt" olivat sentään
jotakin, niin hiihto oli toki toista, varsinkin toista
kuin viihdytyskiertueitten istualta katselerninen tai
lekotteleminen urheilun .ia auringonpalvonnan ni-
missä.

Sittenpä sallittakoon sana sivilisti-Tahkolle.
Liikuntaa ian'itaan toisenlaisessakin, näköjään

helpommassa, mutta sitä pitkällisemmässä, kerras-
saan ikuisessa taistelussa elämän puolesta. Siihen
kuuluvan terveytemme ahdistajia, sairautta, väsy-
mystä ia pelkoa vastaan, mitkä Nobelin palkinnolla
kruunattu ("Tuntemattoman ihmisen", "Elämän
ikuisten lakien" ym. tekijä) Alexis Carrel on lei-
mannut sen suuriksi vihollisiksi.

Niinkuin elämä on liikettä, on myös liike elä-
mää, sen sekä eittämättömimpänä tuntomerkkinä
että yhtenä perusedellytyksenä. Tämän pitäisi olla
ymmärreltär,ää katsellessa aikaisimpia, kuolemaa en-
teilevän vanhentumisen,näkyvimp,iä naerkkejä, sel-
laisia kuin kömpelöksi ja hengäsrymiselle alttiiksi
käymistä. Syyt ovat selvät. Aikuisiksi ehtiessään
Suomen mies joutuu elämänmenossaan terveydelli-
sesti katsoen kohtalokkaaseen murrosvaiheeseen.
Samalla aikaa kun ravinnon tan'e ja kulutus vähe-
nee toisaalta sen johdosta, että kasvaminen on päät-
tynyt, ja toisaalta taas siksi, että heretääo lasten ia
nuorten tapaan riehumasta ja liikkumasta, syö-
dään kuitenkin niinkuin ennenkin, vieläpä enem-
mänkin. "Nälkä kasr-aa syödessä!" Totta kai tämä
sitten lihottaa. Muutaman tuhannen kävely- ja
juoksuaskelen vähennys ja muutama suupala liikaa
päivässä riittää petollisen huomaamattomasti kuor-
mittamaan ruumiin kymmenkiloisella rasvataakal-
Ia, joka sydämen ja köko verenkierron sekä selkä-
rangln ja nivelien pääsemättömänä rasituksena toi-
mittaa sellaisenaankin täyden taudin viran. Sen
kintereillä pakkaa vielä seuraamaan kaikenlaisia sa-

telliittisairauksia, esim. verenpaineen nousu. sokeri-
tauti, reuman lajeja. Ja tällaisen tilanteen tueksi li-
havuutta pidetään hyvinvoinnin ja arvokkuuden
merkkinä. Sen todellista luonnetta kuvaa kuitenkin
tayallaan mm. se tosiasia, että sotavuosina ruoan
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puutteen vallitessa tilanne sydän- ja muiden veren-
kiertotautien alalla oli keskuudessamme huomatta-
vasti parempi kuin nykyisen korkeamman elintason
ja "aterialistisen" hyvinvoinnin vallitessa.

Virallisen ja vartavastisen ten'eydenhoidon tais-
telu tätä kehityssuunta;a vastaan näyttää melko toi-
vottomalta. Se pysyttelee etupäässä puolustuskan-
nalla, on asemasotaa, jonka Maginot-linjana ovat

yhä paremmin varustetut sairaalat ihmeaseineeo ja
eteentyönnettyinä tukikohtina muuten yhä parem-
mat asunnot, paitsi että niissä ei ole liikkumatilaa.
Tällaisissa asemissa käydään terveyden makuu- ja
istumasotaa. Siitä puuttuu täydellisesti hyökkäys-
henki. Pulma on niinkuin muudan suuri lehti lähi-
Iännessä kerran siitä totesi ylen yksinkertaisesti yhtä
huolestuneena kuin toivottomana: miten saada ih-
miset syömään vähemmän ja liikkumaan enemmän

- mutta osaamatta ehdottaa mitään menettelyä
pulman ratkaisemiseksi.

Niin, millä voimalla saataisiin parannus tapah-
tumaan ? Näyttäväthän vaikeudet todella toivotto-
man ylivoimaisilta. Kun korkean elintason kan-
soilla viimeinkin on ruokaa mielin määrin käden
ulottuvilla, niin miksi ei sitä syötäisi siitä somasti
kasvavan ruokahalun ja samalla ikävän asettami-
seksi, miksi ei herkuteltaisi varsinkin sokerilla ja
voillaT Mitäpä väliä huomisesta mahanpaisumuk-
sesta, sehän on sen ajan murhe. - Ja liikunta puo-
lestaan. Yhtä ilmeisesti kuin se onkin ihmisen pe-
rustarpeita, on kautta vuosituhansien ihmiskunnan
perustoiveena ollut päästä mahdollisimman vähällä
liikunnassaan, joka mielessämme yleensä kantaa
työn raskaan raatamisen vieroksuttavaa leimaa. Pyr-
kimys tuon toiveen täyttymiseen on varsinkin vii-
me vuosisatoina ollut punaisena lankana koko tek-
niikan kehityksessä. Tässä se onkin erityisesti mei-
dän vuosisadallamme edistynyt päätä pyörryttäväs-
ti. On tapahtunut kemassaan luonnonmullistuksen
tapainen vallankumous. Aikaisemmin oli vuosi-Moostomorssi Konnoksello
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Korhumäen holkiiuoksu. Löhtöloukous

keiden suitsuttamisen asemasta selän ojentelu, rap-
puien ravaarninen tai juosta kipaiseminen.

Urheilu ei nykyoloissa endä täytä tehtäväd,nsd "ai-
kamme suurimpana nuorisoliikkeenä". Nykyisin,
kun aikuisilta liikkumatyö on siirtymässä histo-
riaan, urheilua tarvitaan liikuttan.raan kaikkia ikä-
luokkia "kehdosta hautaan" saakkr. Siihen on ope-
tettava ja opittava pienestä pitäen, rokotettava sillä
koko elän.rän kestävästi laiskamato;r vasta;in, joh-
datettava jokainen käymään sen avulla liikkuvaa
viivytystaistelua vanhe nemista vastaan. Ei liikku-
masta lakata sen takia, että vanhennutaan (r'uosien
lisääntyessä), vaan vanhennutaan (suonien hauras-
tuessa) sen takia, että lakataan liikkumasta. Laka-
taan, r,aikkei siihen ole mitään pakkoa. Ei ole mi-
tään asiallista aihetta toiselle tai kolmannelle vuo-
sikymmenelle päästessä heretä juoksemasta ja ru-
veta lihomaan. Vai senkö takia, että juokseminen
on lapsellista ja mahan kasvattaminen arvokasta?
Ovathan pikkulapset kaiken pystyssäoloaikansa len-
nossa, levähdellen vain pienin hetkin, jaksaakseen
taas siinä paikassa juosta kipaista tai kipittää. Tä-
hän sopii Mestarin neuvo: "Ellette käänny ja tule
lasten kaltaisiksi, ette taida taivasten valtakuntaan
sisälle päästä" - myöskään nuoruuden liikkuma-
kunnon kadotettuun paratiisiin. Sen paratiisikun-
non käytännöllistä arvoa kuvaa sattuvasti eräs sak-
salainen sanonta: "mies on terve ja puolustuskykyi-
nen (vain) niin kauan kuin hän juoksee vaivatto-
masti" - pystyy siihen ja pitää sitä tapana n,
juosta kipaista, kipittää tai hölkytellä.

Tuollaisessa koko kansakunnan tarpeita vastaa-
vassa laajuudessa ei urheilua aikammL liikunnan-
vastaisissa oloissa (autot, mopot!) synny ja kasva
itsestään tai nykyisin ottein huippu-urheilun ohella
sivutöiksi hoidettuna tai tilapäistempauksin. Sii-
hen tarvitaan urheilun asiallisten arvojen mukai-
sesti vartavastista, tehokasta ja jatkuvaa huolenpi-
toa perusteellisesti harkittujen suunnitelmien mu-
kaisesti, joiden päätarkoituksena ei ole tämän tai
tuon edustusurheilun edistäminen, vaan kaiken kan-
san terveyden ja kunnon kohentaminen. Ne suun-
nitelmat tarvitsevat eri juttunsa.

kymmentuhansien kuluessa vallinnut sääntönä, että
kuta liikkumakuntoisempi mies, sitä paremmin hän
menestyi elämässä. Nykyisin on asianlaita melkein
päinvastoin: kuta paremmin palkattu jokin työn
laji, sitä keveämpää on siihen sisältyvä liikunta,
korkeimmilla tasoillaan vain "nuppi-, näppi- ja
pepputyötä". Mutta tällaisenkin työn tekijä tarvit-
see kunnossa pysyäkseen Iiikuntaa, niinkuin len-
täjä juoksemista ja leuanvetoa.

Kun siis sekä ruokahalun jarruttaminen että
moottorimme käyttäminen on noin vastenkarvaista,
mistä siihen avuksi sisua eli, aikamme terveyden-
hoidolle ominaista apteekkikieltä käyttäen, "tah-
donvoiman pillereitä" tai pistoksia syömään vähem-
män ja liikkumaan enemmän?

TÄSSÄ on URHEILUN ydintehtävä aikanamme,
jolloin autot, automaatio ja ydinvoima pyrkivät la-
mauttamaan liikuntaa. Kaiken muun liikuntapitoi-
suutensa takia vieroksutun ponnistamisen vastakoh-
tana urheilu tarjoaa harjoittajalleen päinvastoin
"PONNISTÅMISEN ILOA". Huipputasollaan sii-
nä pyritään, tunnettua olympiatunnusta lainatak-
semme, (liikkumaan) "nopeammin", (ponnista-
maan) ".korkeammalle" ja yleensä suorittamaan kil-
pailussa tehtävät yhä "väkevämmin", kiivaassa kil-
pailussa kansojen valioiden kesken.

Mutta kelpaapa kilpaileminen alemmillakin as-
teilla, ei siis vain kansojen valioille, r,aan myös
oman maan kaikelle kansalle, niinkuin on nähty
marssimaaottelusta, prosentti- ja kansanhiihdoista,
laturetkistä, kansanuinneista tai suunnistamisen
voittokulusta. Toisen olympiatunnuksen mukaisesti
tässäkään "ei voitto ole pääasia, vaan osanotto"
(kilpailuun), muttei loppujen lopuksi sekään, vaan
harjoittaminen. Vasta sitten urheilu täyttää valta-
van tehtävänsä "koko kansan" kunnon, sisun ja
ilon lähteenä, kun sen innoittama liikunta olosuh-
teisiin sopivasti annosteltuna saa sijansa kansalais-
ten tavanomaisessa elämänmenossa, niin että esim.
viikottaisen saunottelun rinnalla siihen kuuluisi pit-
kä lenkki, naamanpesun ja parranajon pareina koti-
jumppa ja työssä käynti (-kävely) taikka savuk-
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Neliännen

kirjoitus-
kilpailumme

tulos oli runsas

ia arvokas
Kansa taisteli-lehden viime joulukuussa julliai-

semaan kirjoituskilpailuun oli osanotto ilahdutia-
van.runsas_. Lähetetyt kirjoitukset olivat yleensä
arvokassisältöisiä ja sotiemme vaiheita sekä ölosuh-
teita.monipuolisesti kur.aavia. Lausumme parhaim-
mat kiitokset huomattavasta harrastuksesta kaikille
muistelmien kirioittaiille.

Kilpailuun lähetettiin L76 kirjoitusta, joista
useimmat olivat sisällöltään ja muodolliselta puolel-
taan tyydyttävän tasoisia. Hyviä, julkaisukeipoisia
kirjoituk_sia oli paljon enemmän kuin jaettaviä pal-
kintoja. Kun lähes kaikki kirjoitukser tullaan aika-
naan julkaisemaan, on niiden kirioittaiilla, ,niin pal-
kiruilla kuin palkitsemattomillakin, mahdolliirus
saada täysi kirjoituspalkkio.

Kaikki kirjoitukset säilytetään ja luovutetaan
rnyöhemmin sota-arkistolle.

Palkinnot jakautuivat seuraavasti:

l. 40.000:- Veikko Pajunen, rakennusmestari,
Tampere, "Siiranmäessä koettua".

2. 2r.000:- T. Korhonen, luutnantti, Kuhmo,
"Jeljärvellä palaa".

3. 10.000:- Veikko Savolainen, piiriesimies,
Savonlinna, "Viimeinen kaukopartio".

4. 4.100:- Toimi Taipale, maanvilielilä, Åhon-
mäki, "Se oli myös kosketus kuolemaan".

1. 4.5O0:- Reino Penttinen, majuri evp,
Joensuu, "Kolmio miehin".

6. 4.500:- Jorma Nurmi, kapteeni wp. Eskils-
tuna, "Kyllä tää sota on lustii".

1. 4.5O0:- Lauri Leikkonen, rovasti, Viro.
lahti. "Palionko on pjät?"

8. 4.)00:- Olavi Järveläinen, myymälän-
hoitaja. Kutaja, "Meteliä Mäntyselässä".

9. 4.500:- Veikko Sar.olainen, piiriesimies,
Salonlinna. "Tie poikki".

10. 4.500:- Ensio Sallinen. erityisopettaja,
Tampere, "Taputin kenraalia olka-
päälle".

11. 4.)00:-- Olavi Tuonristo. metsätalousneuvo-
ja, Rauma, "Vuorokausi Vuosalmen te-
räsmyrskyssä".

72. 4.100:- Onni Kuuluvainen, lentomestari
evp, Merstola, "Väkivaltainen tiedus-
telu".

11. 4.5oo:- Hcikki Virtanen, hallinto-opin
kand. l{aunula, "Entiseen malliin jouk-
kueittain eteenpäin".

Seuravat kirjoittajat saivat lehtemme vuosikerran
lahjakortin:
Onni Kuu luvainen, lentomestari evp, Merstola,"Viimeinen lento".
V ei k k o J o kel a, sahanhoitaja, Kuortane,

"Taistelulähetti".
Villo Vikanti, ylietsivä. Turku 16,"Nuosjärven kiirastuli".
Ha.r.r y §{z gc k s t r ö m, apulaisosastopäällikkö, Hel-

sinki, "Kukkula 76,6".
L a ur i H a n n i k a i n en, maalaiskirjeenkanta.ja, Ka-

jaani, "Elämän ja kuoleman motti".
O. Å. Heikkinen, rajavääpeli, Kuhmo,

"SS-Rottenfiihrer muistelee".
Ei.lq f ehtoranta, maanviljelijä, Vimpeli,

"Miinakenttää etsimässä".
L auri Ala- Jääski, Kouvola,

"Kohtalokas kolmastoista".
Leo Viiliäinen, merkonomi, Hämeenlinna,

"Sieppaajat".
Erk k i Kesk i nen, ylietsivä, Tampere,

"Vartiomiehen kaksi tuntia".
.Pentti H i unu, maanviljeli.lä, Haapajärvi,r. "JR lo:n I pataljoonan 3. komppanian päällikön, kap-

teeni Raevaaran viimeiset askeleet"_
Kyllikki Pahkamaa, rouva, Kemi,

"Viipurilaisen koulutytön päiväkirja".
Veitk o M o i I an en, varastomies. Kuopio.

"Äkkilähtö Ronnunkylästä".
Toivo Vuorela, yliluutnantti, Ämmänsaari,

"Raate syl<syllä 1919".
Pentti O ksanen, luutnantti, Mäntyharju,

"Viteleen suunnalla".
E i no H ä i k i ö, veturinkuliettaja, Oulu,

"Komppanian korpivaellus".
Kal evi Kal kas, opettaia, Haapaiärvi,

"Kaksikymmentäyksi vuotta sitten".
Ilmari Reiman, työniohtaja, Kemi,

"Tapahtui Melasaaressa".
Arvo Rantanen, sosiaalisihteeri, Pieksämäki.

"Vasikan paisti".
Olavi Veneso.j a, työntutkija, Lappeenranta,

"Karhunräkeä r,altaantassa".
Erkki Ansa, kansakoulunopettaja, pyydetään ilmoit-
tamaan osoitteensa, "Siskon nriesten parissa".

TOIMITUKSEN PALSTA
Toimitus kinnittää KÅNSA TAISTELI - miehet

kertovat-lehden arv. tilaajien huomiota siihen, eLtä
osoitteen muutokset sekä mahdolliset huomautuk-
set lehden saapum,atta jäämisestä tehdään osoitteel-
la Korkeavuorenkatu 28, Helsinki, puh. t9367.
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Antti Luotonen

PTENT TILANNE
SU U RESSA
SODASSA

Y kriktO-*e Kss.K kuului 10. divisioonaan.
Elokuu L94l oli puolivälissä ja kauneimmillaan,
kun etenemisemme Itä-Kannaksella jatkui päivästä
päivään. Mutta nyt vihollinen pisti vastaan Räisä-
lässä, kirkonkylän pohjoispuolella. Se oli kaivau-
tunut maantien varrelle eikä aikonut siitä peräy-
tyä. Eihän peräytyminen suinkaan ole hauskaa min-
kään valtakunnan sotureille.

Eräs vihollisen konekivääreistä toimi kallioisella
kukkulalla sen notkelman vastapuolella, jonka ylit-
se meikäläisten piti hyökätä. Kukkulalta oli erittäin
hyvä näkyväisyys, ja tuon konekir,äärin miehistö
vaikutti kerta kaikkiaan kovapintaiselta.

Savunheittoryhmämme oli saanut käskyn ampua
suojaavaa savuverhoa mainittuun notkelmaan tu-
keakseen JR 2:n hyökkäystä. Harhasavutusta ja ek-
sytystä, kuulin myöhemmin. Joukkomme eivät siis
hyökänneet savuverhon kohdalta, vaan .iostakin si-
vummalta. Savuverhon ,tuli vain kiinnittää viholli-
sen huomio puoleensa, ja sen se tekikin. Vastapuo-
len konokivääri kohdisti tulens.a juuri s,avunheittä-
jiimme. Ja minä pelkäsin lujasti, harhasavut tuotti-
vat minulle täyttä sodan tunnelmaa.

Olihan nimeksi kyllä käyty jo sotaakin. Tämä
tilanne oli vain jatkoa Unnonkosken taisteluille,
joita oli käyty 10-12.8. vihollisen saarrostamiseksi
ja koettu kovia vastaiskuja kärsien menetyksiä puo-
lin ja toisin. Silloin .jäi ampumatta savuverho, jon-
ka suojassa olisi pitänyt ylittää juuri Unnonkoski.

Nyt me,kahlasimme hei'ttimiemme kanssa kukki-
rien kylvöheini,kköjen lär'itse asemiimme ja hikoi-
limme armottomasti. Unnonkosken taisteluitten jäl-
kiseuraukset tuntuivat täällä hyvin tuoksuvina. Vai-
najia ei niinkään näkynyt vahvasta ruohikosta, mut-
ta tuoksut tiedottivat, että tuolla ja tuollakin...
Suviseen sotaan liittyi täten inhoittavia lisäpiirteitä.

Mutta vänrikki Tyrni ei pelännyt. Hän viittilöi
mäen päällä hikoilevalle ryhmälleen:

- Tänne päin! Tänne päinl Tuohon!
Hän oli nuori, joustava ja innostunut. Minä -ja moni muu - raskaissa töissä kolhiutunut sen

sijaan epäiler'äinen ja pelkäär.äinen. No, minä siu-
nasin joka tapauksess;r sitä n-r;ranviljelijää, joka oli
joskus kaivanut ojaa suvisissa n-rietteissään ja jaoi-
tellut mäen päällä sijaitsevrn niittypottinsa kol-
meen, neljään sarkaan.

Heittimet perättäin ojaan. KannLrsle\')'t hutkit-
tiin pehmeään multaan. Korkeutta ja lentorataa sää-
dettiin heilahtelevilla astemittareilla, jotka olivat
hitsatut putkien alakylkiin. Mutta mikähän siinä
oli, että ne heittimet olivat vaikuttavinaan jotenkin
keskencräisiltä keksinnöiltä? Laukaisukin tapahtui
kyljestä liipaisimen ja nuoranpätkän avulla. Ja kier-
relukot pakkasivat aiheuttamaan tapaturmia, kun

Pesökkeen voltous sovuverhon suojosso

"puolijenkoihin" takertui hiek,kaa ja ne eivät aivan
tarpeeksi kiertyneet hätiköidessä, niin että perus-
panos saattoi sylkäistä koko lukon läpi kämmen-
ten.

Sitten alkoi tilanne - kullekin yksilölle erilainen
hermostonsa kunnon mukaan. Siihen vaikuttivat
tarmokkuus, rohkeus, pelko, saamattomuus ja muut
inhimilliset seikat. Minä toimin laukaisijana, ojassa
kyljelläni, kaikki aistimet tiiviisti ruohon ja mullan
tuntumassa. Ja vieressäni oli nuorukainen, joka pu-
dotteli putkeen ei-ballistisia savuammuksia. Hän oli
tanakka mies ruskeine, pienine silmineen, rauhalli-
nen ja r'ähäpuheinen - sotilaslakkinsa lippa oli
vääntyillyt jotenkin kieroon hänen käsissään, noin
pysyvästi, silmäänottavasti.

Kaikki yrittivät toimia kylkikyyrysillään ojassa,
sillä vastapelurit eivät säästäneet patruunoita, koska
olivat ilmeisesti huomanneet meidän tulomme
mäen päälle. Vyö vyön perään ase tärisi tuolla jos-
sakin. Konekivääri vaikutti ilkeältä keksinnöltä,
kun sen piippu työntyi vaipastaan meihin pdin, ja
kun tiesi, että ampujat olivat tosissaan ja yrittivät
tappaa. Tämä ei ollutkaan mitään leikkisotaa, ku-
ten joskus palvelusaikana ammoin varuskunnassa.
Etumaastossa oli matalaa vesaikkoa, pajunvarpuja
ja lepikkoa, siinä napsahteli ja ritisi, rätkähteli, kun
dum-dum luodit hajosivat herkästi kohteissaan. Seu-
railin silmilläni, kun pieniä nikkelin sirusia iskey-
tyi of an multaiseen penkkaan. . .

Edessä sijaitsevaa heitintä laukoi Vilho Tulkki.
Minä olin käynyt hänen kanssaan hyvin persoo-
nallista keskustelua, jopa täistäkin, kun olimme
hankkiutuneet ahnaasti kylpyyn jonkun isännättö-
män savusaunan lauteille. Katso ! sinä sanot, että
siinä on vain jotakin irtautunutta vaatteennukkaa,
mutta minä sanon, etteivät puuvilla-molekyylit lii-
ku sentään jalkapelissä paidanliepeessä. Mutta nyt
hänen punertavat kasvonsa hymyilivät minulle ky-
pärän alta: älä välitä. . ! Hän aavisteli ilmeisesti, et-
tä minun sieluni hyppi hätäisesti vasten kylkiluita-
ni. Ja hänen kasvojensa liikkeet merkitsivät minulle
hyvin pal.jon, jop" taisin myöhemmin sanoa, että
hän osasi hymyillä sotahistoriallisesti. . .

Takana sijaitsevaa heitintä syötteli Einari Susi,
Karjalan poikia. Häntä olin nimitellyt "Summan
sankariksi", koska hän oli talvisodassa toiminut
mainitulla seudulla. Ja hän oli edelleenkin sanka-
ri - minun silmissäni. Sillä mitä hän teki, siinä si-
vusse, pudotellessaan tasapäisiä savupurkkeja put-
keen? Hän lauloi! Se oli mielestäni ylen merkillis-
tä tässä tilanteessa. Vihollisen aseitten suihkut nuo-
leksivat ritisten pensaikkoja. Nastolan patteristo
rankaisi jymeästi räjähtelevillä kuusituumaisilla
vastapuolen kalliota, niin että kimmokesirpaleita
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hurahteli ja mätkähteli meidänkin niityllemme kuin
kirveenponsia. Ja yläpuolellamme jurrasi vihollisen
laivue, noin kahdeksantoista konetta, ikäänkuin jät-
timäisten raatokärpästen parvi silmä kovana, minne
sopisi munia. . I Mutta Einari vain huuteli:

- Hei, hei !

Kun minun hiestä ja pelosta himmertävät sil-
mäni etsiytyivät silloin hänen kypäränsä alle, niin
Ieveä, hohtavahampainen suu nauroi ja lauloi:

- Vain kukkivat kummut kalmistojen.. .

Minun piti nauraa, vaikka se oli hyvin väkinäis-
tä kohteliaisuutta taholtani. Eihän pelko itketäkään,
ihme kyllä. Se tuntuu vain muuten ilkeänlaiselta
ololta. Peloissaan luulee ja uskoo, että minä vain
yksin pelkään, muut eivät laisinkaan. Sen vuoksi
tulee näytellyksi, etten minäkään vallan kauheas-
ti pelkää. Mutta tällainen voi kiskotuttaa vyötä tiu-
kalle, jotta vatsahermot pysyisivät kurissa. Olen
ktritenkin laiha ja vyöstäni tahtoivat loppua reiät.

En minä niitä konekiväärin luoteja niinkään pe-
lännyt, enhän minä vielä toki niin löyhkä ollut,
sillä käsitin hyvin, että ojanpenkat kestävät, vaikka
olisivat takoneet niitä lopun ikäänsä luodeilla. Mut-
ta pelkäsin kuvitelmiani, että kun savut alkavat
pöllähdellä, niin sieltä voi tulla kranaatteja, voivat
aueta "tuliputket alla Viipurin vihannan".

Niin myös konekivääri ahkeroi meikäläistenkin
rinteellä edessämme. Se ei ollut näkyvissä, mutta
kyllä kuultavissa, sillä hekin polttivat lujasti ruu-
tia ja naurattivat asettaan piikkipäisin hammasri-
vein. He eivät saaneet kuitenkaan silmiinsä r'iholli-

sen pesäkettä, koska sen naamiointi oli hyvin on-
nistunut. Oli kasattu kokoon harmaita kiviä har-
maalle kalliolle.

Kaikkien ei sopinut yksisiään kyykkiä ja toimia
ojassa. Kersantti Hemmo piti yhteyttä savuverhom-
me kehitystä tähyilevään vänrikki Tyrniin. Hän
myös passaili meille lisää ammuksiakin ja joutui
tällöin liikahtelemaan vesaikossa kyyrysissään. Säi-
kähdin äkkiä kovasti, kun kuulin hänen huudahta-
van aivan lähelläni:

- Minä haavoituin!
Todellakin ! Hänen poskestaan sirisi verta siel-

td tääLtä. Ja hänen Värtsilä-kypäräänsä - 
juuri ohi-

mon kohdalle - oli lyöttynyt noin sormenpään ko-
koinen painautuma. Siihen oli iskenyt dum-dum-
luoti, täräyttd.en ja hämmentäen, mutta kypärä oli
säästänyt hengen. Jumalan kiitos! Ei hän ääneensä
kiitellyt, mutta sieti tulla tuommoisiin päätelmiin,
kun näki, miten ihmisen ilmeet vuoroin heikkeni-
vät ja kirkastuivat. Kova luoti olisi suihkaissut il-
meisesti kypärän lävitse, eikä meillä olisi ollut
enää Hemmoa, näyttelijää teatterien palkeilta. Mut-
ta nyt oli vielä. Vain pikkuriikkiset siruset olivat
iskeneet kasvoihin vertatihkuvia haavoja, kuin no-
peasti Iiikkuva kupparinkirves.

Åmpumamme savuverho häälyi laaksossa par-
haassa hallassaan, kun meikäläiset hyökkäsivät. Kuu-
lui vaimeata huutoa ja hurraamista jostakin si-
vummalta. En käsittänyt tarkoin heidän ryntäyksen-
sä suuntaa, mutta sen kylläkin, että mainittu tulit-
tava vihollisen konekir'ääri ,jäi asemiinsa ja ampui

Nyt juodaan

PURKKI.
KAHYIAI
Kohvin oromit purkin säilöstö
tuoreino ponnuun

Peliirosioon poinepokotlu kohvi söilyttciö moku-
vivohleenso oino oiloino. Peltirosio tokoo osloiol-
le, eltö kohvi on poohtoluoreito jo oikein jouhet-
tuo. Ruotsin kohvislo on yli 46 % jo USA:n yli
65 % pokotlu pelliin. Nousu jotkuu.

Pyytököö kouppiooltonne todello hyvöö suomo-
loisto purkkikohvio. Se on vormosti iuoretlq, siis
riitloisom poo.
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yhä jatkuvasti. En ole selvillä semmoisen aseen tek-
niikasta, mutta olen kuullut paljonkin syöttöhäi-
riöistä, jäähdytysveden lämpiämisestä, patruunain
loppumisesta, mutta heille ei tuntunut fapahtuvan
mitään rikettä ohjelmassaan. Kun mesavuttajat olim-
me tehneet tehtävämme ja siirryimme istuskelemaan
läheisen kiviaidan kupeelle, niin sarjat aloittivat
piirtelynsä kivien kylkiin. Huomasivat ilmeisesti
Iiikehtimisemme, vaikka se ei ollut mitään uljasta
pystykäyntiä.

Mutta eihän kivi läpäise. Eikä eräs meikäläisen
konekiväärin mies välittänyt koko tulesta. Hän oli
ottanut mukavaa kävelylomaa aseensa luota ja jut-
teli siinä meillekin, että kun ei sitä naapurio kone-
kivääriä saa tähtäimeen. Hänellä oli sitäpaitsi täh-
dellisempääkin toimitetta.vaa - etsiskeli sikaa ! Hän
oli nähnyf mäen päällä isohkon sian, mutta alku-
tilanne ei ollut sallinut lähteä sitä etsiskelemään.
Nyt hän etsi ja katosi vitikkoon kypärä kallellaan.
Huokasi lähtiessään, että kunhan löytäisi. . .

Koko tilanne päättyi myös vähitellen. Jossakin
edessämme saarrettiin joukkoja, tuhottiin, otettiin
vankeja. . . Myöskin meidän nuori, notkea vänrik-
kimme lähti sinne, mutta me työssä väsähtäneet
vanhukset palailimme takamaastoon, kukkivan hei-
näpellon Iär'itse teltallemme.

Erds Lantta-niminen nuorenpuoleinen sotilas,
tutkiskeli teltalla lähemmin leipälaukkuaan, kun
joku oli huomauttanut paluumatkalla, että hänen
pitäisi mennä "rättimikon" puheille saadakseen eh-
jemmän Iaukun. Niinpä oli, kovakantinen kulmake

oli niistetty nätisti tiehensä, ja hänen väljähköissä
housuissaan oli lonkan kohdalla sekä pieni sisään-
että suuri ulostuloreikä, koska luoti oli sivuuttanut
hyvin läheltä lihaa. Hän mutisi jotakin, epäselviä
kirosanoja, ja hänen valjuhkoja kasvojaan kirkasti
omituisen puhdas hymy.

Aurinko laski. Maantieltä nousi pölyä, kun jouk-
ko sotavankeja marssi selustaan. Kaksi valkoista
hevosta veti perässään lyhytputkista, pienireikäistä
rykmentintykkiä, joka muistutti jotenkin muinai-
sia aseita, Iaivojen kanuunoita. Se oli yskinyt tois-
taiseksi yskänsä.

Kävelin katselemaan vastapelurien konekivääri-
pesäkettä. Mikä hylsyjen paljous! Niitä on pesäk-
keessä, ja niitä oli paljon sen ulkopuolellakin.
Aseensa olivat naapurit vieneet mennessään. Katse-
lin kallionpintaan jauhautuneita kuusituumaisten
paukaleitten räjähdysjälkiå, joita oli vieri vieressä
pesäkkeen ympärillä. Yksi suurikokoinen va.inala
lepäsi kalliolla selällään, ehkäpä yksi heistä.

En unohda sotakaverieni inhimillistä osanottoa
kuolemanpelkooni, joka oli ilmeisesti liioiteltua sil-
loisessa tilanteessa. Suuni ei jaksanut sysätä iloisia
juttuja, niin tunnettu suunsoittaja kuin olinkin vä-
hemmän sotaisessa ympäristössä teltalla ja taustassa.
Heidän piti minua nostaa ja rohkaista omalla ta-
vallaan.

Einari Susi nauroi hohtavin hampain, ja Vilho
Tulkki sanoi, että kyllä se on vain vaatteennukkaa,
joka kihisee. Myönsin nöyränä, että niin se oo,
mutta kerrankos ihminen erehtyy.

VaKUUTUS PoHf oLAssA r
YAKUUTUS YAN KOISSA KÄSTSSÄ

VAKU UTUSOSAKEYHTIö

POHJOLA
- KAI KKIA

VAH INKOVAKU UTUKSIA

t91



TUH&Ail
T,UU'TUA

Uusi, roikos jo löylelöinen juh-
lolikööri. Drinkinö jöön kero

- kohvin kero -cockloileissq...
N:o 5249 I lp 1.100:-
Tilovuus % 40

rr)

t92

Konsikuvo:

Soto syttyi koupunkejomme vos-
loon suoritetuillo pommituksillo

NUMERO 6:n KIRJ OITUKSET

A. Kurenmaa:
20 VUOTTÅ SITI'EN

K. L. Oesch:

METSÄTAISTELUISTÅ II OSÅ

Veikko Pajunen:

SIIRANMÄELLÄ KOETTUA I OSA

Anton Ottonen:
PISIN TÅKAISINVALTÅUS II OSA

Veikko Pesonius:
III Ä,RN{EIJÅKUNNAN SOTATOIMISTÅ
POHJOTS-VTENASSA II OSA

I{atti Mikkola:
KOHTÅLON SÅÅTTO XV OSÅ

Tahko:
URHEILU JA LIIKKUMAKUNTO MÅÅN.
PL'OLUSTUSKYVYN YLLÄPITÄJrNÄ ......

Antti Luotonen:
PIENI TILANNE SUURESSÅ SODÅSSA

Aikokouslehdessö "Konso toisteli -miehet ker-
toyot" iulkoistujen kirioitusten, korttoien jo
piirrosten osittoinenkin loinoominen ioiulkoi-
seminen on kielletty ilmon toimituksen luPoo.

t61

168

r72

175

779

r82

189



Taas
säilörrrlTrc>
kclsän
vitalTriinit
varrTlaarr
talteenrrr
I LVES tölkkiin

lati 0s



.t?'?'
t,lHo

., .,. ,.,'... :l

k
ät

rA
-WI ENILÄISKARAMELLI
NYT SEKÄ IRRALLAAN
ETTA PUSSISSA
Wiener BonBons - wienilöisen roikos
hedelmökoromelli I Hienon hienot moku- ffi
[*x**ffi*ll:;

fl::;1T..1 * Sil$S 'trt\E*BotuBo,rs W

ffi;'
S5:-/Puss; -- }Dlew

sanokaa fA|er| kun haluatte hrrvää

lrtonumero 70 mk Helsinki 1961 Sqnomo Osqkeyhtiö


