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A. KURENMAA Suoret sodat .iättävät aina jälkeensä, varsinkin hä-
vinneelle puolelle, aineellista hålåä ja 'kurjuutta,joiden kintereillä kulkee henkinen lamaannus ja
usein moraalinen rappeutuminen. On hyvin ym-
märrettävää, että maanpuo,lustus ja puolustuslai-
tos eivät sellaisissa oloissa ole suosittuja asioiia,
niitä rkonkeintaan siedetään. Niin kävi meilläkin
toisen maailmansodan ,päätytSd., kävi siitäki,n huo-
limatta, että sa,mainen puolustuslaitos s,aman mies-
polven aikana rkolmasti oli pelastanut maan itse-
näisyyden varmalta näyttäneeltä tuholta.

Vaikka rauhattomuus vallitsi kaikkialla maail-
massa, näytti meidän maanpuolustustamme uhkaa-
van romuttaminen. Puolustuslai,tokselle myönnetyt

Suomen ormeijon ioukkoio kokoontunei-
no kolselmukseen kesökuun 4. pnö I 958

Moonpuolus-
tuksemme

tilosto



mdd.rarahat olivat niin vähäisiä, että ne .juuri ja
juuri riittivät kituvaan elämään päivästä toiseen,
mutta eivät antaneet mitään mahdollisuutta pie-
niinkään parannu,ksiin tai uudistuksiin.

Moskovassa 1948 Neuvostoliiton ja Suomen vä-
lillä solmittu ystävyys-, yhteistoiminta- ja ,keskinäi-
nen avunantosopimus asettaa maanpuolustuksel'lem-
lne huomattavia velvoitteita. Samalla kuin sopimu,k-
sen johdannossa todetaan Suomen puolueettomuus
ja pyrki,mys pysytellä suurvaltain välisten ristirii-
to jen ulkopuolella, Suomi sitou,tuu sopimu,ksessa
kaikin käytettävissään olevin voimi,n torjumaan alu-
eeseensa tai alueensa kautta Neuvostoliiton aluee-
seen kohdistetut aseellisel hyökkäykset Saksan ,tai

muun sen :kanssa liitossa olevan valtion taholta.
Tässä suhteessa sopimus sisältää siis saman ajatuk-
sen, jonka presidentti Paasikivi oli tuonut puhees-
saan julki jo edellisenä vuotena. Suomenhan on joka
tapaurksessa, rnikäli se haluaa pysyä neu,traalina val-
tiona, muutenl<in meneteltävä siten kuin sopimuk-
sessa sanotaan, multa uutta asiassa oli se, että ellei
Suomi omin voimin pysty tehtävästä suoriutumaan,
sen on otettava vastaan Neuvostoliitolta apua. Åvun
laadusta ja määr'ristä on molempien maiden kui-
tenkin ensiksi sovittava. Avun vastaanottaminen
taas johtaa helposti neutraalisuuden menettämiseen,
mikä puolestaan tuo tullessaan monenlaisia kohta-
lokkai,takin seuraamulksia. Luonnollinen johtopää-
tös tästä on, että maarnme elintärkeät edut vaati-
vat meitä ylläpitämään mahdollisimman tehokasta
puolustuslaitosta.

Mitään,tähän suuntaan meneviä johtopäätöksiä
Moskovan sopimuksen meille asettamista velvoituk-
sista ei liene tehty, ,koskapa ,moniin vuosiin sopi-
mtaksen solmimisesta puolustus'tarkoitu,ksiin myön'
netyt varat eivät osoittaneet pieniäkään ,kasvami'
sen merkkejä. Erityisen valitet'tavaa on se täydel-
linen kylmäkis'koisuus, ,jota on noudatettu väestön'
suojelua :kohtaan. Åivan viime aikoihin saakka on
myönnetty enemmän valtion varoia vuosittai'n Si-

rola-opiston tukemiseen kuin koJ<o valtakunnan
väestönsuojeluun.

t95OJuvun puolella alkoi taloudellinen ahdin-
ko,tilamme selvdsti helpottua sotakorvausten ja mui-
den sodasta aiheutuneiden suurten menojen lop-
puessa. Elirlkeinoelämä vinkosi ja hyvinvointi al-
koi kohota. Mielialatkin rupesivat selkiintymän
sodanj äl,keisen masennuksen ja hämmennyksen väis-
tyessä. Kansakunta ikäänkuin havahtui tajuxnran,
että se oli kaikesta huolimatta säilynyt vapa,ana ja
itsenäisenä ja että sitä odotti tulevaisuus.

Maanpuolustuksenkin tarpeet alkoivat vähitellen
saada ,osakseen huomio,ta, mikä ilmeni määräraho-
jen vähäisenä nousuna. Ennen talvisotaa olivat
maanpuolustukseemme käytetyt .vara;t 15-18 /o
kaikista vuotuisista menoistamme, nykyään ne ovat
4-6 % eli suhteellisesti noin ,kolme kertaa vähem-
män. Vertailun vuoksi rnainittakoon, että esimer-
kiksi 1958 Ruotsin puolustusmenot olivat 2o,7 Vo,
Sveitsin 20,6 Vo, Tanskan 17,2 % ja Puolan to /o
valtion kokonaismenoista. Tanskan suhteen on Ii-
säksi huomattava, että se Pohjois-Atlantin liiton,

NATO:n, jdsenenä on vuosien I95L-l»8 aikana
saanut ilmaista sotamateriaalia 500 miljoonan dolla-
rin eli noin 160 miljardin Suomen markan arvosta,
minrkä lisäksi NATO on vielä kustantanut suuren
osan sen sotilaallisista laitteista, kuten esim. laivas-
ton tukikohdista, lentokentistä ja ilmavalvontaver-
,kostos,ta. Missä määrin Puola toisen voimaryhmän,
Varsovan liiton, jäsenenä on saanut ulkoapäin ta-
loudellista tukea, ei ole tiedossamme. Åsukasta koh-
ti puolustusmenot 1958 o,livat Ruotsissa 20.783
mk, Tanskassa (ilman NATO:n apua) 29.061 mk,
Puolassa 4.100 m,k ja Suomessa 3.580 mk. Kaikista
Euroopan valtioista Suomi käyttää vähiten varoja
maanpuolustukseensa. Kun meillä lisäksi on lyhyin
varusmiesten palvelusaika, muodostuu sotilasrasi-
tus kokonaisuudessaankin vähäiseksi. Meillä on so-
tilastarrkoituksiin kyllä Läytetty lisäksi jonkin ver-
ran muitakin rahoja" sillä jorkseenkin ,kaikki uudet
kasarmimme on rakennettu työllisyysvaroilla. Tällä
alalla onkin saatu airkaan paljon hyvää, mistä poi-
kamme antayat täyden tunnustuksen.

Puolustusvalmiutemme suoranaiseen kohottami-
seen tarkoiteftuja perushankintamåirdnhola on
vuodesta 1955 alkaen ,myönnetty keskimäärin 2,1
miljardia markkaa vuodessa, vai,kka laadittu ns.
"hätäohjel.ma" olisi edellyttänyt ,kahta vertaa suu-
rempaa summaa. Rahat ovatrkin riittäneet vain kaik-
kein vaarallisimpien .aukkojen täyttämiseen.

Näillä vaatimattomillal<in varoilla on jo tähän
asti onnistuttu saavuttamaan ,rnonia hyviä .tulo'ksia,
joista tässä mainittakoon muutamia. Ehkä huomat-
tavin edistyminen on havaittavissa panssarintorjun-
nan ala,lla, jolla kotimaisin sinkoasein on pääsry
täysin kansainväliselle tasolle. Myöskin uutta, kor-
kealuokkaista panssarivaunukalustoa on onnistuttu
hankkimaan, joskin vähän, sillä se on kallista ,tava-

na. Ja\kavåtkemme kevyen aseistuksen uusinta on
päässyt alkuun. Kiväärejä korvataan paraillaan ko-
limaisella sekä kerta- että sariatulta ampuvalla ryn-
näkkökiväärillä. Samaten on uuden kevyen kone-
kiväärin, ,joka i'lman ,jalustaa toimii pikakiväärinä,
hankinta alulla. Uuden radiokaluston avulla on vies-

itoiminta ralkaisevasti varmentunut ja yksin'ker-
taistunut. Iknavoimien koulutuskalusto on uusittu
kokonaisuudessaan ja valtakunnan koko alueen peit-
tävä ilmavalvontaverkko on rakennettu. Myöskin
laivaston kalustohaokinnat ovat päässeet vaatimat-
tomaan alkuun.

Maamme puolustuslaitos ei enää o'le materiaalin-
sakaan puolesta mikään halveksittava tekijä, joskin
suuria puutteita vielä on. Meillä on täydet mah-
dollisuudet suhteellisen pienin uhrauksin kehittää
se huomattavan tehok,kaaksi ja iskukykyiseksi, joka
meille ominaisissa erikoisissa maasto- ja sääolosuh-
teissa rpystyy suoriutumaan .tehtävistään'turvallisuu-
temme suojana. Kysymys on pohjimmaltaan siitä,
haluammeko säilyä suvereenisena valtakuntana ia
huolehtia itse koskemattomuutemme suoiaamisesta
vai muodostammeko sotilaallisen tyhjiön, jonka vie-
raat täyttävät heti ukkosen jyrähtäessä 

- tai vä-
hän si,tä ennen.

Muita vaihtoehtoja ei ole.
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-a Ososto Kekkosen miehiä roko-
\ volkeollo Kiimosjörven retkellö

Roion tookse edenneet suomoloisel iou-
kot kohtosivol usein korioloisio pitkä-
portoisio vonhuksio, "siorikoito", iotko
ennen Suomesso köyneinä tunsivot olo-
iomme io kyselivät utelioino entisiä tut-
tuionso

V

UUNO IrIIETTINEN

Raiakomppanian mukana

[arhain aamul,la 6.7.194I jatkui 15. rajakornp-
panian malka. rujan ,tekana,. Tavoirlteena oli his,to-
riallinen Kii,rnasjärven kylä. Tulisirko jäl[een osak-
semme sama J<ohtalo kuin aikaisemmin Itä-Karja-
lan retkirku,nnan o.saksi? Tuskin.

Tie jatkui polkuna tavoitteemme puoleenvälii,n
eli noin 12 km matkan, mutta siel,lä se sitten
parani, niin että sitä olisi voinut ajaa autollakin.

- Tauko. - Edestä kuului laukauksia sekä
teräviä, lyhyitä srrjofa minuutin, parin ajan.

Kosketus viholliseen oli saatu. Kärjen johtaja,
kersantti Knaapila juoksi edestä:

- Missä komppanianpäällilkö ? - Tuolia hän
onl

- Herra J<ap,teeni, tds;tä noin puolen kilomet-
rin pä?issä jorkisillan takaa saimme tul,ta. Rajajad-
käri Raninen kaatui tai haavo,ittui vairkeasti. Jouk-
kue on asernissa joen tiiJlä rannalJa. - Komppa-
nianpääl,likikö lähti eteen ottaoaan tilanteesta sel-
vdd..

- Valmistautukaa - liikkeelle!
Tästä se varsirnaisesti aLLoi. Ryhmilystä harven-

nettiin. Tiedustelupartioita 1ähetetti,in sivustoille
ja eteen. Kun tuli,mme jokisillalle, vihollinen oli
lähtenyt, mfita" rujajdäkäri Ranis'ta ei löytynyt kaa-
tuneena eikä haavoiftuneena, eikä hänen kohta-
loaan tunneta vieläkään, paitsi että hänen nirnensä
on kaatuneiden marmoriilaatassa. . . Eteneminen
jatkui, ku,nnes tulimme kahden järven väliselle
kannakselle ja jokisillalle. Tähän jätimme painavat
reppumme sillan oikealle puolelle järven ran,taan
ja naamioimme ne. Kantamuksernme o,li todella
pai,nava, s,illä kun huol,to ei r oirnut seurata lähi-
mainkaan meitä, muona ja patruunat oli varattava
piukäksi aikaa eteenpäirn selliäreppuihin. Oli selvää,
että Kii,rnasjärven kylä oli miehitetry ja hyökkäys
sinn.e edellytti rnyös valmisieluja ja ennen kai,kkea
tankan suunnitelman tekoa.

Joukkoomrne oli matkan varrella, mistä lienee
metsdstä, yhtynyt eräs siviirliukko, paiLkallisia asuk-

)*::
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kaita hänrkin, koska sanoi tuntevansa nämä tienoot
tarkasti. Ukkelimrne tarjosi auliisti apuaan ja lu-
pasi opastae joukkon.rme mitä tietä tahansa Kiinias-
järven kylään. Hän kertoi kylässä olevan varuste-
tut asemat ja noin 400 "solttua", joilla oli "kuula-
ruiskujakin". Tullakseen prremmill huomirtuksi
äijä kiipesi kannon päähän ja sieltä, l:orkealta pai-
krltaan, viittoi ja selitti. I,lmeisesti hän luuli itseään
tärkeäksi tekijiiksi ja sotaho,rnman mener'än myt-
tyyn ilman häntä. Siinä hän puhui innostuneesti
meille kuin konsanaan suuri sotapäällikkö yllyt-
täen joukkojaan taisteluun, eikä hän suostunut
jäämään pois joukostamn-re, vaan halusi välttä-
mättä päästä mukaan. Suhtauduimme tietysti vir-
rauksella hänen puheisiinsa.

Hyökrkäyssuunnitelma hahmottui seuraavaksi:
Yhden joukLkueen tuli hyökätä tiensuunnassa si-
toakseen vihollisen. Komppanian pääosan tehtä-
r'änä oli kiertää oikealta kylän sivulle ja taakse
saartaakseen kylän ;ärveä r,asten ja hyökätäkseen
sieltä samanai,kaisesti yllättäeo kaiki,lla voimillaa,n.

Sulutuqjoukkueestamme lähetettiin yksi ryhmä
kylän taakse tielle, tehtär,änä hävi,ttää siellä eräs
purosilta, murrostaa tie sekä tuhota puhelinlangat
ja es,tää n.rahdollisten lisäjoukkojen tulo kylään.
f'oiminta o.li aloitettava silloin, kun kylässä alkaa
rähinä.

Tämän suunnitelman mukaan lähdimme yöllä
kiertämään runsaan kymmenen ki,lometrin pituisen
lenkin viholrlisen selustaan. Liirkuimme äänettömäs-
ti pysyäksemme salassa ia yllättääksemme vihol-
lisen. Kai,kkialla olirkin hifjaista. Vain jostain kau-
kaa eteldstä kuului kumea jylinä kertoen sotrtoi-
mien alkaneen tosi teolla.

Olimme tavoitteessamme aamul{a 7.7. kello j
seudussa. Joukot ler.ittäytyivät hvökkäysryhn-riti'k-
seen, ja eteneminen kylää kohti alkoi. Pian oli
edessämme avointa maastoa, jossa kasvoi matalaa,
nuorta männikköä. Sen takaa näkyi jo talojen har-
maita kattoja. Kylästä alkoi kuulua koirien hau-
kuntra. - Merkitsiköhän tuo sitä, että yrityk-
scmme olisi paljastunut?

Prrrr...prrrr...prrrr... ta tr ta ta taPrrr...
Vihollisen aseet aloittivat yllättäen toiminnan.

- Maahan - tultal
Oli kuin horna olisi revennyt. Jokaisen ase

puhui kuumaa kieltään. Vihollisella oli etulyönti
jr se oli käsittääkseni paha asir. Se oli saanut vihiä
aikeistarnme ja miehittänyt asemansa ennakolta.

- Ensimmäinen ryhmä etuoirkealla olevalle
liumpareelle, mlrrs-milrsl Toiset - tlrltill

- Kolmas r1'hmä notkon yli ensimmäisen ta-
s;rlle asemlan I

- Toinen ryhmä suorlan eteen, mars-mars I

Sau,utimme pienen kumpareen, josta oli hyr'ä
näkyvy1's ja tulitusmahdollisuus vihollisen asemiin.
Mutta sarnalla peljrrstuivat viho'llisen asemat i.r
etumaasto,n epäedullisuus hyökkäyksemme jalkr-
misclle ilnan raskaiden lseiden lulisa - 

ja niitä-
hän meiltä puuttui. Etumaasto oli tasaista, puh-
taaksi rair';rttua, ja sen tal<ana olir-at vihollisen
h1'r'in'r'arustetut asem&t vahvoine miehityksineen
ja lseistuksineer.r. Eri aseet syytir'ät nyt sieltä tul-
taan kiihtyr'ä[ä r'oimalla.
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Nlukanlmmc olevat klksi konekir ääriä sijoitet-
tiin mehdollisimman edul lisiin asemiin, j;r niiden
tulen turvin yritimn-re jarkae hyökkäystä, sillä rrrt-
kaisu oli sxatavJ. nopeirsti r,rjoitetun prtruuna\'.r-
rastomme takia.

Pian voitiin todeta, että hyökkäy,ksen jatkami-
nen ei tuottanut toivottua tulosta. Kompprniln-
päällikkö luopuikin enemmistä yrityksis'tä j.r antoi
joukoille irroitt.rutumiskäsltyn. Oikealla oler.at
komppanian oset llrkoivatkin heti siirtyä taakse,
muttir minä sain tehtäväksi suoj;rta ryhn.rineni aluk-
si irroittautumistr. Lopulta Iähdimme mekin ja
Iiityimme noin kilornetrin päässä komppani;r.in.

Nyt liener'ät kaikki koolla, puheli krrpteeni Kek-
konen rauhallisesti.

- Sinne kaatui Honkrrrlerr.

- Ja Rytköncnkin kratui tai h;uvoittui vai-
keasti j.r sc vrrusmicsalikers,r"ntti.

- No niin, s.rttuuhan sitä sodassa, rauhoitti
päälli,kkömnre. Ilutt:r r.r1't menr.rään repuille, keite-
tään kunnon k.rhlit. levätään je suunni,tellaan uusi
sotejuoni. Eipäs törmäillä enää. - Hän lrtrili
piippu;u.n jr tarjosi Ånkkuri-topan minullekin:

-- Pannrrlnh.rn n1e piippumiehet piippuun -nuo polttakoot noitii kitkupillcjään . . .

Lähdimme paluun.rat)<alle ltohti reppujarnme r'ä-
srneinä ja nälkäisinä. Nluttr l<Lrr.r lrihestvirnme rep-
pujen kätköpaikk.rr, sieltä kur-rlui teppelun rähinää.
Mitä kr.rrnmar?

Ticn slruntrrrn lähetetty joukkue «rli ehtinyt
p;rirk;rlle ennen n.reiti. mlrtt.r kun se lähestyi rep-



pura, se sai vastaar,rsa tulta. Viho,llinen oli hiipinyt
jostakin kätköllemme ja kaivautunut asemiin våi-
jymään.tuloamme. Ja siellä kun oli jo,kaisen muo-
na:i.arat ja muuta maallista omaisuutta. Aloitimme
heti sisu,kkaan hyökk,käy,ksen, r,aikka saimmekin vas-
taamme,Iiiivasta tulta. Hyökkäsimme, päällikköm_
me näyttäessä rohkeasti edellä esimerlikia 1a am-
puen kainalostaan,konepistoolillaan, kiikari rinnalla
roi.krkuen.

- Tälle ku,mpareelle asemaan - tulta !

- Vi,elä yksi pieni notko edessämme, ja si,bten ol-
Iaan,kin jo vihollisen niskassa. Reput täytyy saada
haltuumme hinnalla millä t.r.hansr, oti 'jtkaise.,
vakaa päätös..Henkilökohrainen omaisuus ja nälkä
antoivat vauhtie hyökkäykselle. Tulitirnme kii-
r aasti.

Vasemmalla lierelläni sai eräs varusmies osu-
man päähäruä, krarui. Oikealla rajajädkd,ri Kettu-
sen jalka murskaanrui räjähtäväs,tä luodis,ta. Sitter.r
seu_rasi kuin sopimuksesta pieni tulitauko.

Oikealla edessä ole.r'a p[etti,tkOmme nousi pol-
villeen, otti kiikarin, tähysteli etumaastoa kään-
täen päätään ja kiikaria vasemmalle.

Siiloin se tapahtui, ja. nåin sen ,kaiken.

- Ohoh I taisipa käydä huonosti I kuulin kap-
teenin_sa.r,ovan hillaa. Samassa hän vaipui maahai-r.

- Lääkintämies ! Lääkintämiehet nöpeasti tän-
nel Kapteeni haavoittuil -

- Jaal,kola. Nopeasti. Kekkonen haavoi tui.

- - Kapteeni haavoittunut 
- päällik.kö kaatunut.

Kekrkonen kaatunut.
-_ Olkaa huutamatta I Ei ole kaatunu,t, ei ole

tapahtunut rnitään.
Huhti lensi ja paisui. Tiimä oli kenties suurin

isku joukollernme ,ko,ko sodan aikana. Emme o,lleet
osilnneet ajatellakaan 

.f 
oukkoamme iln-ran häntä

johtaj"rne. Ei siis ihn-re. ertä.joukot liikehtivät
hermostuneesti. Kompprnien upseerit järjestelir,ät
hyökkäyksen fetkoa j.r. onnistulvarkin. Kuitenkin
oli 1'rit1'ksestii. terä poissr. Osa joukoista lihti kier-
tämään I'asemntalla oler-.rn jän en r-ntpäri.

Lopulta vihollinenkin katsoi parhiaksi ottair kä-
pälät alleen ja häipyi. Paikaltr-tar.aftiin muutama
kaatunut vihollinen ja 

- tuhat tulin.rmaista 
- rep-

pumme ja niiden sisältö oli tuhottu käyttökelvol-
tomaksi.

. Väsyneinä, nälkäisinä ja alakuloisin mielin pala-
simme takaisin Luvajän,elle. Alakuloisuus ei iuin-
_kunl jo,htunut niinkään epäo,nnis,tuneesta hyök-
käyksestä kylään tai reppujän menetyksestä, vaan
komppaniamme päällirkön vai,keasta haavoittumi-
sesta. Meni \rarmaan näkö ikipäiviksi, ja selviäisikö
hän ollenrkaan vaikeasta vammastaan ? Kovin pa-
halta näytti luodinreikä ohimossa.

Haavoibtuneet kannettiin Luvajärr.elle, josta hei-
dä1 noudettiin lentokoneella pois.

Viimeksi koettu kahina sai "Reppus,i,llan" tap-
pelun nimen. Sen muistavat elär.äiti varmaankin
kaikki mukana olleet.

Kormppania järjestettiin toistaiseksi puolus,tuk-
seen erääl'le jokilinjalle , rhm itään Luvajärvel,tä.
Puolustuslinja nimettiin uuden komppanianpääl-
likön, luutnantti Taskisen mukaan "Taskis-lin j aisi ".

"yl- - ,, MM,r ,. .i*;,:.,.

fuHo YUoRENSELKÅ

EI Seljon Teppo noita ollut. Eikä pakana. Sellainen
vanhan kansan tietdjä ja, yrttivoiteilla parantaja hän
oli. Ristitty mies, jolla oli oikea papin antama nimi ja
sitä myötäär,ä kirkon siunaus pitkäa elamäänsä var-
ten.

Siellä Pohjolan erämailla jossain Märkäjärven pe-
rukoilla, kohisevan könkään partaalla kyyhötti hänen
harmaa tupansa. Siinä eli tämä korven sitkeä asukas.
Yksikseen eleli, metsästeli ja kalasteli eikä paljoakaan
piitannut muun maailman menosta. Hän seuraili vain
iuonnon tapahtumia ja luki niistä tulevia asioita. pa-
ranteli valmistamillaan voiteilla lähimmäistensä kipu-
ja, sillä ainapa joku avuntarvitsija löytyi sielläkin. . .

joku jätkä oli sipaissut kirveellä jalkaansa tai poromies
saanut luuvaloa ,id.seniinsä rähmiessään kylmässä erä-
maassx.

Harvoin, perin han,oin eksyi tuonne erämaan kolk-
kaan lantalainen, etelän asuliki. Joskus saatioi joku
pussihousuinen lohenonkijaturisti kurkistaa äijän mö-
kin matalasta ovesta sisään ja ihmetellä, että on paikan
itselleen valinnut Lapin eläjä. Kauempaa tuoti mök-
kiä ei havainnutkaan, sillä niin se oli imeytynyt yrn-
päristönsä maisemaan kiinni.

Vielä han,emmin eksyi äijä itse ihmisten ilmoille.
Kahdesti vuodessa, kun tuli tupakan ja ruudin tarve,
nakkasi erakko reppunsa pykälään ja talsi kinttupolku-
ja pitkin lähimmän maalikylän osuuspuotiin osta-
maan tarvitsemiaan aineksia. Suolaakin ja kahvia. . .

noin juhla-aikoja mielessään pitäen.
Tällainen oli Seljon Teppo. . . Lapin noita ja tie-

täjä. Rehellinen, erämaan hiljaista rauhaa rakastava
äijä. Sitkeä ja voimakas ikäisekseen. Oikea vanhan
kansan ten,askanto.

Sitten syttyi sota - Jatkosota.
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Etäisillä Lopin perukoillo jo koiroillo on oino oikojonso elellyt
vonhojo erokkolo. Yksindisyyteensä iyytyväisinä he ovot siellä
omosso rouhossoon rikosto vedenvilloo pyydelleet, metsön-
riistoo soolistoneel jo helmiö kolostelleet 

- 
ssnksin voin on

huvittonut

Tihruisin lappalaissilmin tiiraili Seljon Teppo erä-
maassa tapahtuvia muutoksia. Sinne ilmestyi sarka-
pukuisia miehiä. Tiukkakatseisia sotilaita. Rakensivat
teitä, iotka murskasivat kallioita, ylittivät vellovia soi-
ta kapulasilloin. Tunkeutuivat erämaan sydämeen, mi-
kä kätki divisioonia, sotatarvikevarastoja ja kenttäsai-
raaloita. Vaarojen kupeille valettiin betonibunkkerei-
ta, kaivettiin ampumahautoja. Panssarit jyrisivät, ja
ilmassa surrasivat kiukkuiset hävittäjäkoneet kuin jät-
tiläispaarmat. Vieraita kasvoja. Vierasta puhetta. Vie-
rasta meininkiä.

Seljon Teppo ihmetteli. Hän ei oikein käsittänyt
asioita, siksi hän r.ain ihmetteli eikä puhunut mitään.
Odotti. Aavistus sanoi: Jotain tuossl on. . . eir,äthän
ne järker,ät ihmiset muuten tänne hyttysten ja aurin-
gonpaahteen piinattavaksi noin vain lule tuollaisella
joukolla turistikesää pitämään. Jotain siinä on takana.
Rajrlle oli matkaa. . . sinne päin se katse veti, noin
niinkuin vanhasta tottumuksesta. Siellä sitä ennen-
kin. . . ,joskus aikojen takaa, oli r.alkeita sybytetty. Sil-
loin isoisien aikoina, .ioista tarinoita oli kerrottu. Jo-
tain semmoista se oli nytkin, tuumaili vanha metsä-
läinen.

Ja sitähän se olikin.
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Pian tärisi maankamara, ja luotipyssyt paukkuivat
idän suunnalla.

Åsia ei kuulunut erämaan asukille. Hän pysyi loi-
tolla ja eleli edelleen omaa elämäänsä. Teki tosin
kauppoja sotamieheksi lyöttäytyneen jätkän kanssa.. .

aivan kuin rauhanpäivinäkin. Myi riistaa ja kalaa. Sai

markkoja poronkivespussiinsa. . . oikein Lapinlisän
kanssa saikin.

Että ei siinä mitään.
Mutta silten eräänä syyskesän päivänä sai Seljon

Teppo tuntuman sodan toiseen osapuoleen. Hänen
siinä r'erkkoaan paikatessa ilmestyi pihaan viisi ou-
don näköistä miestä. Ei tarvinnut Lapin eläjän ilmaa
nuukaista. Tiesi n-ruutenkin mistä nyt o,li kysymys.
Sisse;ä, hampaisiinsa asti aseistettuja rajantakaisia oli-
vat. Sen Seljon Teppo oivalsi oitis.

Kookkain miehistä murahti pyssyään ojentaen:

- Painu edellämme tupaasi. Tan'itsemme tietoja.

- J^r, että tietoja. Joo, kylliihän minä, r'astasi
erakko ja lön§sti tupaansa miesten seurltessa uh-
kaavina hännillä.

Suomea taitava aloittr:

- 
Mitä ne rakentavat tuonne? Mies

sa yli lännen suuntaan.

- 
Ka, kun enpä tiiä. Ei oo tullut

viittasi olkan-

kayrya nfllla

- Vaiti I karjaisi mies. Nyt puhutaan eikä venku-
ioida.

- Joo, kyllähän minä, vastasi Lapin mies.

- Montako divisioonaa tuolla on ?

- Ettäkö tusinoittain. . . ei, en mä oo ollu laske-
mas.

I{ies railostui, je hänen toverinsa ojentelivat tas-

kupyssyjään. Lapin mies katsoi ihmeissään. Häntä pe-
loittikin tuollainen aseitten pal.jous.

- Ellet saa suutasi auki, poronkuohija, niin sinun
käy huonosti, uhkasi mies pahasti äityneenä.

- Kuka on divisioonan komentaja, sano nopeasti!

- Kah, eikö se liene se Mannerheim ,tai olisko itte
Sivinhuuti. . . en mee sanomaan kumpika.

- Ukko on hullu I Ei siitä ole mihinkään, ärisi
ovella vartioiva sissi. - Otamme hänei kyytiin, kun
lähdemme.

Julmistunut johtaja tarkasteli
tuvassa. Löysi kahvipurnukan ja
Sanoi sitten:

- Olet kiero äijä. Mutta säästämme henkesi, kun
lasket meidät veneelläsi koskesta alas.

Mies kaivoi esiin kartan 1a näytti siitä paikkaa.

- fu6nns noin. . . siitä jatkamme matkaa jalan.

- Joo, kyllfiän minä lähen, mutta maksun vaain

etukäteen.

- Vai maksun! mies ärjäisi ja pukkasi pyssynsä

perällä äijää ki'lkeen. - Tästä lähtee maksua. Ja ala
laputtaa veneesi luo !

Mentiin peräkanaa. Ukko edellä ja aredt sissit pe-
rässä.

.: J^ muista, että pelleilyt pois! r'aroitti johtaja-

slssr.

Kun saavuttiin suvannon rantaan, näki Seljon Tep-
po, että hänen vanha mökkinsä teki l2ihtöä. Miehet
blivat tuikanneet tulen sen nurkan alle. Nyt arvasi

erakko, että miehet eir'ät säästä häntäkään. Mutta hän

ei ollut näkcvinään tuhotyötä. Puuhaili mälliään pu-
reskellen veneensä vaiheilla. Viirytteli ja mietti.

paikkoja pimeässä
pisti sen reppuunsa.

.::::*: I
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- Eikö ala,tulla valmista? ärjäisi johtaja. 
- No-

peasti vene kuntoon ja matkaan !

- Joo, joo, mutta eihän tdssä kissan selässä olla.
Koski on kiukkuinen ja oikukas. .. tdytyy varoa.

Miehet tunkivat itsensä ahtaaseen veneeseen. Ukko
istui pit?imään perää, ja vene solui hiljalleen suvan-
nossa kohti ärjyväi koskea. Miehet olivat totlumatto-
mia Seljon Teppo neuvoi:

- Pitäkää silmällä kareja. . . niitä on aina edessä,
ei takana.

Tuo sai miehet tuijottamaan virtaa, ja se oli erakon
tarkoituskin. Kun vene oli jo virran nielussa, äijä
ohjasi sen likeltä rantaa ja loikkasi yhtäkkiä maihin
potkaisten veneen lasteineen keskemmälle.

Siinä syntyi metakka. Sissit posottivat aseensa pen-
saikkoon tyhjiksi ja havaitsivat liian rnyöhään, että
airopeli olisi ollut paljon parempi. Vene pujahti kos-
ken nieluun karjuvine sisseineen ja murskautui sinne
kuin jättiläiskouran musertamana.

Mutta Seljon Tepolle piti kiirettä. Mökki kärysi jo
nurkastaan valtavassa liekissä. Onneksi vesi oli lähellä.
Omin voimin selvisi Lapin eläjä, omin voimin pelasti
mökkinsä rulelta.

Tuumaili sitten perässä:

- Vai että tivisjooneja laskemaan tdssä, mokomat.
T?imä oli yksinäisen erakon sotaa. Eivät tästä aika-

laiskirjat eivätkä mitkään raportit mainitse. Ei ole so-
ta-arkistoissa siitä kertomuksia.

Eikä Seljon Teppo kenellekään asiasta tuoreeltaan
maininnulkaan mitään. Kun uteliaat kyselivät, että
mikä mökin nurkan on hiilelle nuolaissut, erakko
tuumi:

- Että tuoko tuossa.. . sehän sattu jo ajat sitten.
Mistä lie ylin ukko päälleni tuohtunut, kun antoi pit-
käisen iskeä.

Ja siinä se hiili vieläkin kimaltelee Pohjolan väsy-

mättömän auringon kilossa.
Äijä itse on jo poissa.

I

I

I

!

I

;
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Toivo Korhonen

JELJÄRVELLÄ
PALOI

I OSA

TÅLVELLA 1943 hiihteli ja oleili Rukajärvellä
rintamarnme selustassa JR 10:n eräs pataljoona.
Ihmeteltiin ja pohdittiin, rniihin tehtävään tätä,jou,k-
koa tarvittaisiin. Pataljoona oli levossa, iia se oli
täydennetty nuoril,la, hyväkuntoisilla miehillä. Se
suoritti päivittäin pitkiä hiihtomarsseja ja harjoit-
teli erilaisia sissitoimintaan viittaavia tehtäviä. Pa-
taljoonan komentajana toimi paljon kokenut ja
monesta,taistelusta voittajana selviytynyt majuri.
Pataljoonan har joittelun tarkoitus selvisi allekir-
;oittaneelle vihdoin saman kevään maaliskuussa,
jolloin sain käskyn saapua Tiiksjärvelle 14.D:n
esikuntaaan.

Il,moittauduin siellä tiedustelu-upseerille, majuri
lVehaselle. Hän selvitteli:

- Sinulle tuttu reitti, mubta ylen vaikea tehtävä.
Vähän hölmistyin ja kysyin:

I 4.D,n koukoportio hiihtohorioituksisso

- f{s1r4 majuri, minkälaiset vinlieet muodosta-
vat tehtävän erikoisen vairkeaksi, sillä ovathan
yleensä kaikiki sotatoimet enemmän tai vähemmän
v'ai,keita ?

- Istu ja kuuntele, esimies sanoi sekä jatkoi:

- JR 10:stä lähtee pataljoona Jeljärvelle. Pa-
taljoonan ,komentajana toimii majuri T. J. Puustinen.
Tehtävänä on Jeljärven kylässä olevien viho,lli-
sen huoltolaitosten tuhoaminen. Sissiosasto lähtee
pataljoonan mukaan, tehtävänä opastus ja Jeljär-
ven rautatieasema-alueen tuhoaminen varastoineen.
14.D:n kaurkotiedusteluosaston eli sissiosaston vah-
vuus oli puolisensataa miestä ja sen päällikkönä oli
luutnantti E. Penttilä.

Kun perusteelliset valmistelut oli suoritettu,
alkoivat kauniina maaliskuun 14. pn iltana lkulje-
tukset Ondajärvelle, jossa ko,ko retkelle lähtevä

795



jou,kko ryhmitettiin sekä muut mahdolliset loppu-
valmistelut suoritettiin. Koska luutnantti Penttilä
oli tehnyt tiedusteluretken kohteeseen ja tunsi koh-
dealueen, joutui hän usein olemaan majuri Puus-
tisen esikunnassa ja minä sain johtaa osastoa.

Komentajan retkeä varten antamassa käskyssä
toistui osaston tehtävä, ja siitä selvisi samalla, että
rettki suoritettaisiin yhtäjaksoisesti ilman pitempää
lepoa. Hiljakseen rohkenin epäillä, miten nuoret
miehet jaksaYat suoriutua tehtävästä, sillä matkaa
kertyi edestakaisin yli 100 km. Toisaalta ,torjuin
l:yllä mielestäni tällaiset ajatukset, sillä olihan pa-
taljoonan komentaja kokemuksiensa perusteella
todennut miestensä kestokyvyn. Osaston miesten
tiesin kestär,än kaikki matkan rasitulkset, sillä he
olivat alallaan kuin ammattilaisia.

Niin koitti tuona iltana pimeän tullen lähdön
hetki kello 21.)o, ja pitkät jourkkorivistöt työn-
tyivät Korpilahden kylän pohjoispuolelta laajan
Ondajärven jäälle. Jonot,kiemurtelivat pimedssä
kuin aavemaiset valkoiset käärmeet. Kaikkien hiih-
dosta ja sauvan liikkeistä kuvastui rpäättäväisyys ja
tietoisuus tehtä\,ästä.

Puolen yön maissa osas'tomme saavutti ensim-
mäiset vihollisten ladut, jo,tka poikittain,katkaisivat
menosuuntamme. Seuraavan päir,än (1r.3.)'kulues-
sa pidettiin erämaassa pitempi taurko. Me hiih-
dimme itään ia vihollisen varmistuslatu suuntautui
etelään. Matkan varrella havaittiin vahvoja vihol-
lislatuja, jotka kertoivat, että venäläiset olivat var-
mistaneet selustansa erittäin tiheällä latuverkos-
tolla.

Osasto saapui t6.3. aamulla päir'än valjettua Jel-
jän'en etelänpuoleiseen maastoon pienen puron
varteen, jonne järjesteltiin toiminnan tukipai,kka
ja jossa pidettiin ruokailutauko. Tässä tarkistettiin
samalla päätehtävän eri rkäskykohdat ja hyökkäyk-
sen aikalas,kelma. Se oli tarpeen toiminnan yhte-

l4.Drn vohvon hövitysreikikunnon motko Ondo-

iörveltö Jeliörvelle, iosso se tuhosi 16.3.1943
vihollisen erittöin törkeön huoltokeskuksen

näisyyden vuoksi, koska patal,yoonalla oli tavoitc
r.roin 3-5 km rkauempana ,kuin sissiosastolla.

Toiminnan alkamishetki oli muistaakseni kello
10.1). Hr'ökkäi's oli suoritettrr'.i siis kirkk.rallr päi-
r'ällä. Ajateltiin, että jos kerr;rn on onnea, niin
"rohkea rokan syö" 1

Pataljoonan päävoimat lähtivät heti Jeljän'en
kylää ko,hden. Niistä eteni kal:si ,komppaniaa kylän
länsipuolelle valtatien varmistukseen ja toiset kaksi
hyö,kkäsivät,kylän huoltokeskukscen.

Määrätyllä hetkellä sissiosrstomme taas ryhmit-
tyi aseml-alueen ympärille. Yksi osa, noin 2o
miestä, sai tehtä\'äkseen varmistaa asenran länsi-
puolen, etenkin rautatien suunnan, je p.rnostae
rautatiesillan sekä räjäyttää sillan sen jälkeen, kun
pataljoonan jäl'kiosa paluumatkallaan on ylittänyt
rautatien. Pääosan tehtävänä oli, kuten mainittu,
tuhotrr rautatieasema kaikkine laitteineen ja varas-
toineen.

Kun toiminnan hetki oli tullut, hyökättiin koh-
teisiin. Edessä oli avoin asema-alue, jonrka yli juok-
senteli miehiä. Vartiomies seisoi erään 1'araston
nurkalla. Osaston saavuttua asema-alueelle kaiah-
tivat aseman takana olevalta kumpareelta ensim-
mäiset laukaukset.

Silloin syttyi taistelu! Sissien konepistoolit alkoi-
vat äkkiä laulaa kiivasta musii.kkiaan, ja elämä
sammui asemalla muutamassa minuutissa. Noin
10-1i lihollismiestä yritti hyökätä hallussamme
olevalle asemalle, mutta luutnantti Penttilä oli
sissien kanssa äärimmäisenä oi'kealla ja lopetti ase-

man takaisinvaltausyritykset lyhyeen.
Tähän aikaan al'koi myös Jeljärven kylästä kuu-

lua valtava taistelun melsike. Aseiden äänet rkai-

kuivat asemalle yhtenä myrs.kynä, räjähdyksiä kuu-
lui, ja pian alkoivat kylästä nousta valtavat savu-
patsaat.

0 io ,o
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Monnerheim-ristin ritorit, luutnontti Eino Penttilä {oik.) io vön-
rikki Toivo Korhonen korsussoon koukoportion leiriolueello

Meidän oli rnäärä tuhota ,kohteemme sen jäl-
keen, ,kun patalioonan taisteluosat olivat irtaan-
tuneet Jeljärven kylän alueeLta. Tätä hetkeä odo-
teltaessa panostettiin aseman vaihdelaitteet, rata-
kisJ<ot ja asemalla oleva pitkä ammusvarasto.

Åsemarakennusta tarkasteltaessa löytyi asema-
päällikkö piiloutuneene erään huoneen säng1'n alle.
Hän uikucri rivao peekutisti, niin kuio hänrä olisi
piiskrttu. No. eräs sisseistä sti prprn houkutelluksi
pois sängvn alta. Tup.rkan s.1rtu3ln mies rruhoirrui
ja lähti ulos toisten asemepihelle koioontuneiden
venäläisten joukkoon.

Jeljärven kylästä, jonne pataljoona oli hyökän-
nyt, kuului yhä taistelu ja valtat,a savu verhosi
koko alueen. Samanaikaisesti saapui sieltäpäin ase-

malle lauma ryysyihin pu:keutuneita ukkoja, ak,koja
ja lapsia. Lapsille sissit jakoivat surklaata ja papoille
tupakkaa, jonka jäikeen heitä kehoitettiin poistu-
maan sanoen:

- Asema-alue on vaarallinen, kohta räjähtää.

Jonkun ajan kuluttua annettiin irroittautumis-
merkki. Räjäyttäjiä ja asemarakennuksien sytyt-
täjiä lukuunotta.matta alkoivat silloin keikki siirtyä
kello 12 tienoilla alueelta kohti kokoontumispaik-
kaa, jo'ksi oli määrätty radan eteläpuolella oleva
parakkikangas, missä olevassa tukipaikassa patal-
joonasta oli erottukin. Viimeisten rniesten päästyä
metsän suoiaan sytyttäjät ja räjäyt[djdt juoksivat
heidän peräänsä, mikä toimenpide tiesi rytinän
pian alkavan asemalla.

Pitkä ammusvarasto räjähti hirvittävällä voi-
malla kohti korkeuksia. Räjähdys nousi aivan kuin
tulimerenä irti maasta, hajotti ympärillään olevat
pienemmät rakennu,kset ja levisi ympäri ratapihaa.
Åsemarakennukset, ratakiskot ja vaihteet pauk'kui-
vat ja sinkoutuivat kamalasti voivottaen päittemme
yli kauas metsään. Muutamassa hetkessä oli hävitys

pyyhkäissyt koko Jeljärven asema-alueen kuin ylös-
alaisin. Savuavat rauniot kertoivat vain, että suo-
malaiset sissit olivat jälleen ol.leet asialla.

Pataljoonankin tehtävät olivat onnistuneel,hy-
vin, sen näki komentajar. tyytyväisestä olemuksesta.
Yksi upseeri oli haavoittunut, muita tappioita ei
ollut. Tämä upseeri oli luutnantti Åhvenainen,
kelpo poirka, joka ;kuoli matlkan aikana.

Kokoontumispairkalta kello 1) lähdettäessä,kuu-
Iui vielä r,oimakas räjähdys. Siinä sortui eräs rau-
tatiesilloista, jonka pojat lähtiessään räjäyttivät.

Tällä hebkellä al,koi itäiseltä taivaalta kuulua
voimakasta pommituskoneiden ääntä. Koneet saa-
puivatkin näkyviin ja lensir,ät radan suuntaisesti
etsien suomalaisten jälkiä. Oliko sattuma vaiko
järjestetty siten, että samanaikaisesti tuli lännestä-
päin paikalle omia Messerschmidt-hävittäjia. Ne
hyökkäsivät venäläisten &irnppoon, ja pian metsä
rytisi. Ensin pudottivat pommituskoneet pomrninsa
metsään, mutta saman ,tien syöksyi kuusi näistä
koneista alas meidän hävittäjiemme ampumina.

Näytös oli silloisille silmille herkullista katsel-
tavaa. Olihan ilmataistelu kuin pieni viihdyke vi-
hollisen maaperällä tuhoamistöiden jälkinäy-
töksenä.

l4.D'n koukoportio löhdössö

l4.D:n koukoportio levosso

l4.D'n koukoporlio soopunul lukkikämpille



Suomolqislen veläytyessä Aunuksestq kesällö I944
qseliui Vchv.LD. heinökuun olusso ylipöällikön kös-

kystä Söömöiäruen-Vuohtiöruen tosolle puolustukseen.

5öömäiäruen pohioispuolello, iosso Vuohtiörven-
Tsolkin tien suunnqlls kövi viivytystoisleluo Osqsto

Wohren (lllJR 33, Er.P I ym.l, kehiryi tilonne eriitöin

uhkoovoksi, sillä venälöiset pyrkivät vohvoin voimin

kotkoisemqon ososton yhleydet lönteenpäin löhinnä

Onkomuksesso tsi Tsolkisso. Vanälöiset työnlyivöt 4.7,

io Rovonmöelle sookko, multo 95I.ls.K pysäytti siellö

heidön etenemisensö.

Rovqnmäelle möörättiin 4.7. oluksi opuun ll/JR 33:n

kompponio io I.D:n iöökörikompponio. Edellisen komp-

ponion ehdiltyö Rqvonmäkeen venälöisei kello l6
soorrosloen korkoisivqt sen yhteydei Onkomukseen.

Luutnonlli [. A. Törnin iohtomo iöökörikomppqnio hyök-

kösi kuitenkin Kivdlsusto kösin yllörtäen vihollisen si-

vustoon io cvosi Onkomuksen fien kello 19.

lllollo soopui Kivotiuun JR 33;n komentoio ottook-

scen Söämöiäruen pohioisenpuolisen olueen puolustuk-

sen iohtoonso. Somqllq siirrettiin Kivqlsun-Onkomuk-

sen suunnolle puolusluksen vohvennukseksi lll/JR 33,

ionko yksi kompponio osollistui myös vihollisen tor-

iunldon.

Rovonmäen puoluslus iäriestettiin 5.7. uudelleen

qseliomollo ll/JR 33;n koksi kompponioo etulinioon io

iöökärikompponio rescrviksi.

Toistelun iqtkue3ro venöläisen 368.D:n ioukot yrit-

tivöt yhö uudelleen rcadoo suomolqi3ten osemot. So-

mono pöivänö ylipöiillikkö ontoi kuitenkin l.D:n iou-
koille luvon vetöytyö Vuohtiörven-Onk6muksen-

Rovanmöen olueehq Tsqlkkiin. Siellä JR 33:n komentoio

iöriesti puolusluksen Kivolsun vesistöliniolle. Venäläis-

len vollqttuo Rovonmäen suomolqisel vetäytyivöt sieltö

yöllä 5 /6.7. Kivolsuun, ionne Vuohtiörueltö soopui

myös Er.P I.

KAART.E PYöKÄRI

RAVANM Ä«I

mtnun

kol«emononi

I oso

OLI heinäkuun ). päivä vuonna t)44, ja paikka
Ravanmäen kylän laitamilla Säämäjärven pohiois-
päässä.

Mitalta vähäinen, jääkärikomppanian nuori vän-
rikki - tämän kertotnuksen minä - katseli aurin-
koiseksi valkenevan kesäpäiväo varhaisina aamu-
tunteina mietteisiinsä vaipuneena tien varteen
nostettua kaatunutta.

Kaatunut oli minulle tuntematon. Hän oli jalka-
räen sotilas JR 33:n II pataljoonasta, jonka avuksi
luutnantti L. A. Törnin pääll,ikJ<yydessä oleva
l.D:n jääkärikomppania oli lähetetty. Kuoleman
jä[keisen lihasten jäykisgmisen asteettainen lau-
keaminen ja siitä johtuva jdsenten nytkähtely serkä

silloin tällöin kuuluva koriseva ääni kurkusta kiin-
nittivät huomioni kaatuneeseen.

Luoti oli osunut keskelle otsaa ia repäissyt taka-
raivoon,kämmenen kokoisen ulostuloaukon. Nyt,

Onkomuksen kyliiö
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kun pää oIi siististi kiedottu valkoiseen harsosi-
teeseen .ja kuoleman syyn jäljet olivat näkymättö-
missi., olisi helposti saaltanut kuvitella kaatuneen
vielä olevan elossa. Siksi luonnolliselta jäsenten
I iirkahtelu vairl.iutti.

Tässä kaatuneen ääressä palautui mieleeni koke-
mus sodan alusta, jolloin minulle unennäössä sat-
tui tapahtuman ennalta aavistaminen. Rintama oli
pysiihtynyt Kirvesjärvelle. Yhtämittaisten sateiden
tylsistyftämänä torkuin illan pimetessä havukatok-
sen alla koettaen saada r'ähän lepoa. Horteessani
näin unta sairaalajunasta, hoitajattarista ja itses-
täni paareilla. Siihen heräsio ja nousin. Laukausten-
vaihto oli alkanut lähellä, ja samassa räjähti ilmassa
rniltei yläpuolellani. Sen huumauksesta selvittyäni
totesin itseeni osuneen ja Iäksin 'r-aivalloisesti vädn-

Käsi piteli kypärää. Otanko vai jätänkö? Kypä-
riinkäyttö oli käsketty yleisohje. Sornitunto sanoi,
että tulisimme menemään metsään. Ko,kemus ker-
toi, että metsässä risahdu,ksen kuulerninen saattoi
ratkaista ,kysymyksen elämiistä ja kuolemasta sekä
että kypärän kantanainen huononsi kuu:loaistia.
Kypärä jäi. Parempi kuulla rkuin kuolla rkuulematta.

Åjoimme Ravanmäkeen johtavalle tielle (4.7.).
Yleistiedon mukaan jalkaväkemme oli siellä suurissa
vaikeuksissa ylivoimaisen vihollisen ahdistamana.

Kun kartta ,kertoi, että kylään oli matkaa jäl-
jellä r'ain pari kilometriä, jaLkauduimme. Ennen
kylän kohoavaa maastoa oli edessämme leveä suo,
jonka saavutettuamme ketjuunnuirnme.

II jou,kkueeni asetettiin riärimmäiseksi vasem-
malle. sitten I ja III joukkue sekä raskas joukkue

I joukkueen taakse. Luutnantti Törni itse seurasi
I joukkuetta.

Olimme suolla lähestymiissä metsän reunaa, jossa
aluksi oli kitukasvuisten mäntyjen ja pienten kuu-
sien tiheää ryteikköä, kun edessä näkyi liikettä.

Pienellä kädenliikkeellä joukkue oli maassa, ja
hetken tähystämisen jälkeen lähetin ketjua myöten
oikealle ilmoitul<sen.

- Vihollisia II joukkueen edessä.
Samalla annoin käskyn vasemmalle puolelleni:

- Toinen ryhmä, tulta I

Kymmenen konepistoolin tuli rävähti samanai-
kaisena.

Kun luoteja alkoi viheltää myös mei,tä vasfaan,
käänsin piiätäni oikealle:

- Ensimmäinen ryhmä, tultal
Toisetkin kymmenen konepistoolia alkoivat ti-

kata. Vajaan rumpulippaallisen jälkeen ei vihel-

#*
*:+
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l. divisioonon löökörikompponio Rovonmäen toistelun oikoihin heinäkuusso 1944. Tämä Monnerheim-ristin ritorin, luutnontti L. A.
Törnin 

- 
kuvosso kolmos oikeolto 

- 
johtomo kompponio tuli kuuluisoksi vorsinkin voikeon velööntymisen oikono Mooselän kon-

nokselto Tolvojörvelle osoittomostoon huriosto rohkeudesto io toktillisesto toitovuudesto, ioillo se selvitti monto kriitillistö tilonnetto.

f
i *..)

i*

täytymään sidontapai,kalle. Täten toteutui heti tuo
unessa näkemäni. 

*
Ravistauduin todellisuuteen. Reservinä oleva

jotrkkueeni oli lähellä olevassa painautumassa suo-
jautuneena. Menin jotrkkueeni pariin ja istahdin.
Jauhoin palasen näkkileipää alas suustani ja tar-
kistin, että konepistoolini lipas ja vyössä roikkuvat
r aralippaat olivat täy'nnä - toimenpiteitä, jotka
olivat kehittyneel jo mekaanisesti toteutuviksi.
Heittäydyin pitkälleni, ja ajatukset vaelsivat.

Eilisaamuna olimme heränneet teltoissamme kau-
kana etelässä Säämäjän'en ja Sotjärven kannak-
sella, jonne divisioonemme pääosat oli koottu.
Tuli valmistautumiskäsk1': autokul.ietus Tsalk,kiin
ja siitä pyörillä edelleen. Reput kuormastoon. Kah-
den päivän kuiva muona ja paljon patruunoita
mukaan.
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Monnerheim- ristin
ritori, luutnontti
L. A. Törni

lyksiä enää kuulunut korvissa. Käskin tulen lope-
tettavaksi.

Kyyristyneinä juosten ja herkeämättä tarkatessa
pöheikköä saavuimme samassa metsän reunaan jir
sisälle rnetsään. Tihei,köstä löytyi kaatuneen vihol-
lisen ruumis ja toinen vähän ylernrpää rinteeltä.
Jatko,imme etenemistämme, joka muuttui vaani-
vaksi hiipimis,eksi. Metsä harveni ja aluskasvillisuus
osoibti, että oli,rnme sa4pun,Lssa kyläau,kearnalle.

Pian oli edessä ikapea niittyau,kio .ja sen taliarna
läpin?lkymätön pajukko. Maaston pinta kääntyi
lieviisti laskevatksi.

Samassa havaitsimme, ettei ketju jatkunutkaan
oikealle. Toisen ryhmäni ja minun liil«keeni suunta
rinnetrtä noustessa oli poikennut komppanian suun-
nasta hierlan vasernpaan ja yhteys oli katrkennut.
Pojat kysyivät, ja,tkaisimm,eko vielä vai hakeutui-
simrneko 6gllrr,komppanian yh,teyteen. Hetken
tuurmittuani päätin, että katsoisimme vielä, mitä
aukion toisessa reunassa olevan pajukon takana
olisi.

Sorrni liipaisimella hiivimme yli aukion j. pu-
jottauduirrnrne äänettömästi paj u jen lomitse. Edessä
oli samanlainen auikio kuin takanammekin.

Pysähdyimme kuin paikoillemrne naulittuina.
Aukion toisessa reuJn.rssa tuijotti vastaamme muu-
taman miehen vihol,lisryhmä täysin yllättyneenä.
Koska meillä olivat aseet valmiina ja sor,rnet lii-
paisimilla, oli'mme nopea,rnpia. Vihollisryhmiistä
jäi kaksi ja pensaat heiluivat toisten iäljiltä. Vielä
muutama lau,kaus perään, ennenkuin ryn,täsimme
tarkastamaan kaalunei,ta. Molemmat olivat ups'ee-
reita. To,isella olivat kapteenin ja toisella luut-
nanti,n merrkit. Kummallakin oli paksu kartta-
laurkku kupeeUaan. Papereita ja tietoja.

Jänni,tyksen ornnellinen laukeaminen purkautui
innostuneina huudahteluina sekä tilanteen jäIki-
peluuna. Minulta vain ei tahto,nut jäädä mielestä
se hiljaisen hämmästyksen ja alistumisen sävyttämä
tähänkö-se-loppui-ilme, jonka ihmisestä erkanemas-

"..t1ä,l;fr-;

Vuohtiörven kylöd
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sa olevan elämän viimeinen säie viivyhti lasittu-
vissa silmissä ennen viimeistä nytkähdystä.

Ammunta oli antanut omillemme tiedon, missä
olimme, ja luutnantti Törnin lähefti tuli opasta-
maan meidät komppanian yhteyteen.

Ilmoittaudu'in luutnantti Törnil,le, joka oli Ra-
vanmäkeä puolustavan pataljo,onan komentajan
seurassa, ja selostin tapahtumat. Karttalauliut oli-
r.at ilonaiheena.

Pataljoona oli,kornppaniamme saapuessa ollut
jo irroittautumisaikeissa. Nyt järjesteltiin puolus,tus
uudelleen, ja jä2iÅäriiko,rnppaniamme joukkueet
jaettiin tehtäviinsä eri suun,nille. Minun jou,kkueeni
määrättiin reserviksi pataljoonan komentopaikalle
tien varteen saman kukkulan laelle, jonka vasenta
reunaa hetkeä ai,kaisemmin oli,n edennyt. Vara-
johtajani ja ensimmäinen ryhmäni olivat jo odot-
tamassa.

Komenbopaikalta avautui etuoikealla, &ilometrin
parin päässä suuren Sä?imäjärven luo,teisnurkka.
Tie luikerteli loivasti järveä kohden kyläaukei,tten
läpi. Siellä näkyi vain muutarna vanfiruuttaan har-
maantunu,t rakennus. Ihmissukupolvien uurastuk-
sen tuloksena oli tuoki,n ,kapea raivattu asutus-
kaistale syntynyt luonnon kahden perus,ilmenty-
män, veden ja metsän raja"lle. Luonto oli kuiten,kin
ryhsnyt valtaamaan omaansa taliaisin ja paju ja
leppä olivat tiheinä saarekkeina työntyneet kaik-
kialle jäctäen väliinsä r'ain kapeita nurmikkoja.

Tiet - olkootpa r'ähäisiäkin - ovat soda.n
valtimoita ja hermosäikeitä. Metsä teiden ympä-
rillä on aivojen §öskentelytilaa. Hyökkääjäile^se
suo mahdollisuuden pihtien asetteluun puolustajan
henkitorven sulkemiseksi,.ia puolustajalle edelly-
tytkset kuristusotteen väistämiseksi.

Puolustuksen jou:kkojen vähäisyys ei suonut ai-
voille tällä kertaa,paljonkaan rnahdollisuu-ksia.
Urhea jal,kaviitkipataljoona oli pitkän, Kar.humäestä
alkaneen ia taistellen tapahtuneen vetäytymisen
rasittamana kestokyvyn rajoilla. Vahvuudeltaan se

oli vain p'ataljoonan varjo, mu,tta pataljoo'nana sen
tuli taistetrla. Jääkäriko,mppaniamme taas ei ollut
komppania to,tunnaisten kaavojen mukaan. Kolme
kaksiryhmäistä jou,kkuetta, raskaan joukkueen sekä
pioneeri- ja radioryhmät se vain käsitti. Se oli kui-
tenkin iskuvoimainen ja lii,lakumiskykyinen.

Tehtär.ien jako oli selvä. Patal,joona miehitti
Iinjan tien vasemmal,la puolella olevas,ta metsästä
alkaen oikealle, jossa se nojautui puolustuksessaan
järveen. JäZirkäriko,mppanian joukkueet jaettiin
vastaiskureserveiksi tärkeimpiin suuntiin. Yksi
joukkue partioi ti,etä taaksepäin. Vasen sivus,ta
metsään otri avoin.

Tilanne laajemmissa puitteissa oli vakava. Vi-
hollinen oli tunkeutumassa divisioonan (368.D)
vahvuisin'r'oimin Säämäjärven poh.ioispään kautta
johtavan tien suuntaan kevyiden panssarien ttlke-
mana. Järven po,hjoisenpuolisella alueella oli omia
joukkoja vielä päivämarssin päässä idässä ja etelä-
puolella oli vetäytyminen Syväriltä ,kesken. Vihol-
lisen pääseminen Säämäjärven lännenpuoliseen
maastoon olisi tiennyt saarrostusuhkaa järven poh-
joispuolella oleville ja selus,tauhkaa Syväril'tä ve-

täytyvil,le omil,l,e joukoil,le. Ajanvoiton saavuttami-
nen oli tarpeen. (Jotkuu n:o l1:ssö)
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LAUR! LUKKARINEN

Dotatoimet Viipurin liepeillä maaliskuun alku-
päivinä 1940 olivat käynnissä. Olimme toista viik-
koa olleet JR 15:n rintamassa ja liikkuneet täällä
pimeinä iltoina ja öinä kuin kuutamossa, sillä
r.alonheijastusta tuottivat itse kaupungissa yhte-
nään riehuvat, vihollisen pommitusten aiheuttamat
tulipalot. Olimme olleet sakkolalaisen Einari Sikasen
kanssa pst.asemassa parivartiossa koko päivän, kun
iltahämärissä tuli toinen pari vaihtamaan. Pitkät
vuorot siksi, ettei tarvinnut turhan takia kulkea
asuntomme ja asemien väliä tykkitulessa, kun mat-
kla oli noin kilometri.

Lähdimme matkalle majapaikkaamme, joka kuu-
lui olleen sairaalan henkilökunnan asuntona rau-
hen aikana. Koska vihollinen vielä hämäriissäkin
ampui keskityksiään, teimme taivalta hölkäten pit-
kin Heinjoen tietä, Sikanen edellä ja minä jäljessä.
Sriraalen puiston halki johtavall'a tiellä aloin kä-
vellä je toverini teki samoin. Silloin yht'?ikkiä
räiskähti edessämme kranaatti puiston suuressa
kuusessa, joka meni poirkki kuin porkkana. Mutta
juuri tätä ennen olimme havainneet kuusen ympä-
rillä kolme miestä, jotka seisoivat suksilla ja tupa-
koivat. Juoksimme heti pai,kalle, jonne toisaalta saa-

pui kolmaskin mies. Siinä ei kuitenkaan ollut
enää meil,lä mitään tekemistä, sillä kolmesta sotu-
rista vain yksi vielä viimeisinä sanoinaan selitti
luutnantilleen:

- Lähettäkää repustani omat tavarani kotiin ja
viimeiset rakkaat terveiseni vanhalle äidille, että
näin on käynyt. - Ja siihen sammui kolmannenkin
nuoren soturin elämä. Paljastimme päämrne het-
ken rukousasentoon siinä vihollisen tykkitulessa
l:olmelle sankarivainajalle, jotka antoivat kaikken-
s.r isänmeansa hyr'äksi.

Olen tätäkin tapausta ajatellut jälkeenp?iin mieh
:ien. kuinka ihmeellisellä tavalla Varjelus oli aina-
kin tämän kirjoittajan mukana sadoissa tilanteissa
talvisodan päivinä. Jos olisimme pitäneet kiitettä
tuolla matkalla, niin olisimme .ioutuneet juuri sa-

man kohtalon alaisiksi kuin kaatuneet miehet.
Erddnd, päivänä oli sitten jälleen lähtö asemiin

aamuhämärissä koko päivän reissulle. Jouduin kol-
manneksi mieheksi kahden "piällysmiehen", ali-
liersanttien H. Hyvösen (Pöliältä) ja A. Heikkirn
(Lapinlahdelta) mukaan. Pst.asemassa oli pote-
romme suurikokoisen kiven kupeessa aivao tien
varressa. Kivi suojasi tulelta ja tuulelta, ja siitä
oli myöskin hyvä näköala etumaastoon. Tykkimme
oli käden ulottuvilla, mu,tta erikoisemPaa ei tapah-
tunut päivänkajon ensi hetkillä, tavanmukaista ty-
kistön 

- jylinää lukuunottamatta. Se tuntui kyllä
kiihtyvän sitä mukaa kuin aurinko kohosi metsän
takaa korkeammalle luoden kirkkaita säteitään tän-
ne Karjalan kunnaille. Mutta sitten vihollinenkin
heriisi äkkiä tosi toimintaan. Tuntui kuin kaikki
hornan henget olisi päästetty valloilleen, jylinä
jr räiske kiihtyi huippuunsa. Tämä merkitsi tie-
tysti vihollisen hyökkäysai,keita harvalukuista lin-
faamme vastalan. Pian hiipikin muutamia miehiä
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Seinöt menivöt pommituksesso
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lähellämme, ja kun h§rtoivat perääntyvänsä,
meiliä kolmella meni ynnä päähän ! Mitä tehdä,
sillä johtajamme, vänritkki Raunto o,li majapai,kassa
ja aseman ja majapaikkamme välillä riehui pirul-
linen rautamyrsky 7 Kuka lähtee viemään sanaa
tilanteesta vänrikille tuohon myrskyyn, sillä ison
kiven kupeessa tuntui olo turvallisemmalta kuin
liikkeellä ollessa.

No nii,n, sen arvasi, että sotamies lähtee, kun
kaksi "piällysmiestä" käskee ! Selostin heille suun-
nitelmani, miten kuljen, että tietävät tulla jälkiäni,
jos joutuvat lähtemään, ennenkuin vänrikkimme
ehtisi asemiin. Sitten minä lähdin. Syöksyin rkiven
kupeelta toiselle, ,juoksin niiden välit ja taas syök-
syin. Aioin levätä erään kiven kupeella, joka näkyi
vielä asemaan, mutta sinne saakka päästyäni näin,
että se oli varatlu aivan hetki sirtten. Siinä olisi
ollut konekivd'äri vapaana, mutta minu,lla ei ollut
atkaa jäädä asiaa enempää miettimäään, vaan jätin
hil,jaisen soturin aseensa viereen ja aloin taas syök-
syä niin lujasti kuin nuori mies ikinä ker,kiää. Se

oli ran'kka ja hikinen matka, ja tuntui kuin siihen
olisi mennyt i,kuisuus, kun rautaa rapis.i kallioiseen
maastoon rkuin herneitä olisi ,kaatanut. Mutta
hetpotti, kun aloin päästä lähel,le majoitustamme,
ja näin pomppien ja syöksyen pääsio onnellisesti
perille, jälleen rautaisesta myrskystä pelastuneena.

Asuntonamme oli nyt sairaalan sikalan keittiö,
joka oli tuntunut turvalliselta majapaikalte. kosk;r
siinä oli metrin paksuiset kiviseinät. Istahdin keit-
tiön jakkaralle huohottaen ja selitin srmaan hengen-
vetoon vänrik,l<i Rauntolle tilanteen.

Enempää en ehtinyt kertoakaan, kun ovet len-
nähtivät auki valtavasta ilmanpaineesta. Lyyhistyi'n
lattial'le kasaan. Samassa silmänräpäyksessä kuului
kon,ia vihlova räjähdys ja turvallisen tuntuiseen
asuntoomme lensi savua, multaa ja kivensiruja
sankkana fuis'kuna. Emme nähneet hetkeen mitään.
Vihdoin lakrkasi kivien ryminä, mutta savun ia
mullan pöly täytti yhä huoneen. Lopulta kuului
vänritlckimme ääni:

- Onrko kukaan hengissä?

Ja olikin äärirnrnäinen ihme, että ,kaikki seit-
semän miestä olivat elossa, mtrtta - 45gnnq5f4rn-
me ei ollut jäljel'lä yhtään seinää! Paksun, metriä
vahvan kiviseinän sortumisen oli ai'heuttanut len-
topommi ! Seinät olivat kerralla kadonneet taivaan
tuuliin. Ensimmäinen pommi putosi pihalle aukoen
ovet ja toinen oli pudbnnut juuri seinän kohdalle.
Kukaan ei saanut ktr,itenkaan naarmuakaan.

Eikö tiimäki,n ollu,t Luojan mestarinäyte varje-
lurksestaan ? Kenen airka ei ollut vielä lähteä, hän
tuli varjelh:tksi. Se oli sataprosenttisesti ihmeelli-
sempää kuin ihmisten nykyaikaiset lentokokeilut.

Pom,rnitr.lksesta selvittyämme ja keskityksen ta-
saannuttua vänrirkkimme .lähti ottamaan tilanteesta
selvää, mutta ei,hän siellä linjassa ol.lut sen kum-
mempaa kuin aamullakaan, joten sieltä paenneet
miehet ol,ivat puhuneet omiaan. Seuraavan yön
aikaoa siirryi,mrne hiukan parempaan paikkaan ase-

missam,rne ja etsimme myöskin tuhoutuneen m'a-
jamme tilalle uuden asunnon Karjakunnan kel-
laris,ta.
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VILLE MUILU

Portisoonityttö
Vihtovoorosso

JATKOSODAN loppuaika oli Kuhmon rajaseu-
duilla erittäin rauhaton. Suuria viho,llispartioita
tuli ehtimiseen rajan takaa, ja ne tekivät tuhojaan
rauhellisen siviiliväestön keskuudessa. Vihollispar-
tisaanit sa.rttoivat majailla samoilla seuduilla pit-
kiäkin aL\oja, kuten tiedetään Kuhmon pohjois-
kulm.rssr Kuumuo kllän lmpäristössäkin tapahtu-
neen. He mejrilir':.t heinäladoissa. jopa rakentelivat
korsujaliin. trfainittakoon tdssä rhteydessä, että
suurena nälliä- ja t1 öttömyysruonna 1927 Kuumun
kylästä siirtyi kaikkiaar, 29 nuorta miestä rajan
yli Venäjälle. Näistä ei ole sen jälkeen saatu n-ri-

tääo varmaa tietoa, mutta eräät kuumulaiset ovat
olleet tuntevinaan näitä partisaanien joukossa. Lie-
nevät olleet oppaina ja tahtoneet maksaa vanhoja
"kal'avelko j a an" mdd.r atyille henk i löi,lle.

Marraskuun 24. p'iivänä 1943 sai Kuhmon pi-
täjän pohjoisosassa Iivantiiran kylässä virkamat-
kalla oleva konstaapeli An'i Joronen kuulla, että
kylän pohjoispuolelle Vihtavaaraan oli edellisenä
iltana tullut venäläiseen sotilaspukuun pukeutunut
nainen, .ionka arveltiin tulleen rajan takaa. Kons-
taapeli Joronen Iäksi viipymättä Vihtavaaraan ja
onnistui pidättämään naisen, joka ei yrittänytkään
tchdä vastarintaa. Pidätetty kuljetettiin Kuhmon
kirkon,kylään, jossa suoritettiin poliisikuulustelu.

Kerrottavan tapahtuman paikalla Vihtavaarassa
oli vain yksi talo, jonka isäntä oli Kalle Niska-
nen. Hänen poikansa Eino oli sodassa ja joutui
vihollisen vangi,ksi. Sellainen oli viimeinen viesti
tästä pojasta syksyllä 1943.

Nyt pidätetty nainen ilmoi,tti nimekseen Åino
Matintytär Karhu, syntynyt 8.r.192, Uhtualla. Hä-
nen vanhempansa, Matti ja lida Karhu asuir"at
Vienan Kemissä. Tyttö kertoi käyneensä 1O-luork-

kaisen keskikoulun, jonka oli aloittanut Uhtualla,
jatkanut Petroskoissa ja saanut päätökseen Vienan
Kemissä. Koulun päätyttyä hän oli palvellul "re-
gistraattorina" Kemin rautatieläisten sairaalassa
aina 1941 elorkuuhun saakka. Kun juuri silloin
tiedusteltiin vapaaehtoisia kommunistisen nuoriso-
piiriliiton väliryksellä erinäisiin sotilastehtäviin,
oli tyttö saanut heti komennuksen Soro,kkaan, jossa
joutui tiiviisti opiskelemaan vakoilua. Tämä opis-
kelu ja valmennus kästi ainoastaan puolitoista kuu-
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kautta. Sorokassa ollessaan hänen oli täytynyt asua
aivan yksin, eikä hän ollut saa.nut seurustella ke-
nenkään kanssa. Syyskuun lopulla hänen oli kat-
sottu saaneen tarpeeksi valmennusta tehtäväänsä
ja niin hänei varustettiin vakoilutehtävään.

Koska sää ei ollut korko syyskuun loppupuo,len
aikana sopiva lentämiseen, jäi lähtö lokakuun a,lku-
puoleen. Eräänä lokakuun yönä tehtiin ensimmäi-
nen yritys, mutba tyttö ei ollut uskaltanut hypätä,
koska maa oli pimeän peitossa. Saman kuukauden
lopprapuolella oli tehty kaksi uutta yritystä, mutta
vieläkään ei tyttö ollut uskaltanut hypätä. Nyt
kyseiselle matkalle oli lähdetty marraskuun 20.
päivää vasten yöllä ja hyppääminen oli tapahtu-
nut keskiyön jälkeen. Matka oli tehty 2-palkkai-
sella R 5 koneella, jossa tytön lisä,ksi oli ohjaaja
ja mekaaniklo. Hyppy oli onnistunr.r,t hyvin, vaikka
se oli suoritettu ainoastaan 200 metrin korkeudelta.
Maahan päästvään hän oli antanuit taskularnpullaan
sovitun merkin, mutta merktkiä antaessaan hän o,li

huo'mannut, että kone oli jo häipynyt. Myös o,li
ilmoi,tettu, että lentokoneesta pudotetaan samalla
kertaa torpedo, jossa olisi puolentoista kuutkauden
muona, vaatetta ja radioparistoja. Mutta sitä hän
ei ollut pimeässä löytänyt, vaikka oli perin pohjin
etsinyt. Hän iatkoi etsimistä vielä kaksi seuraavaa-
kin päivää, mubta tuloksetta. Yöt hän oli nukku-
nut suon reunalla havqjen pääIlä ja heinäladossa.
Nuoti,ota hän ei ollut saanut syttymään, koska
hänellä ei ollut teräasetta ja puut olivat märkiä.
Laskuvarjosta hän leikkeli itselleen jaltkarittej,i ja
huiveja.

Maahan pudotessaan hänellä o,li eväänä vain pa-
riksi päiväksi ruakaa sianlihaa ja Leipää. Kun hän ei
löytänyt koneesta heitettyä torpedoa, hän Jähti
kul,kemaan kartan ja kompassin mukaan Vihta-
vaaran taloon, jo,ka oli hänen päämääränsä. Siellä
hän meni ensin talon navettaan, mutta pian hänen
jäljessään sinne tuli talon tytär, joka säikähti
kovasti. Partisaanityttö tiedusteli, oliko hän nyt
Vi,htavaarassa, mutta talon tytär pa,keni suin päin

navetasta. Hän hälytti talon väen, ja kai,kki läh-
tivät pakoon pohjoista rkohti. Si,llä aikaa reipas
partisaanityttö rneni sisälle pirttiin, kiipesi uunin
päälle ja nukahti kohta makeasti. Hän olikin ollut
perin uupunut, varpaat paleltun,eina. Seuraavana
päivänä hänet sitten pidätettiin, rkuten alussa ker-
rottiin.

Hänellä oli ollut seuraava vakoi,lutehtävä:
Heti maahan päästyään hänen piti mennä Vihta-

vaa,rar. taloon ja ottaa rohkeas,ti yhteys talon isän-
tään, Kalle Niskaseen, j,onka poika oli elokuussa
joutunut Rukaj ärven suunnalla vihollisen vangiksi.
Hänellä oli mukanaan kolme tiistä poiasta, Eino
Niskasesta otettua valo,kuvaa ja kaksi seuraavan
sisältöistä kirjeftä:

"Poi,kasi Eino. - Isä kirjoitan tämän kirjeen
Sinulle Neuvostoliibto sairaalasta 16 p-vä Elokuuta
minä olin tietustelussa olin vaikeasti Haavoitettu
jalkaan jäin yksin omista Metsään. Jos tämä Tfttö
ei olisi löytänyt ja auttanut minua niin o,lisirtte

Roioseutuiemme erömois-
so oli lukuisio syriökyliä,
ioiden osukkoot, noiset,
lopsei io vonhukset elivöt
sodon oikono oloti vihol-
lisen portisoonijoukkoien
uhkoomino. Kuvosso kylö
Suomussolmelto pitkos-
puutien päössä.

vo,ineet lukea minua Kuoleeksi. Nyt minä jo pa-
ranen. Noin 2.5 kuukauten kuluttua olen jo aivan
terve Hoitetan hyvin. Isä, Tyttö joka tuo t2imän
kirjeen on se sama joka Pelasti nainut Kuo.lemasta
Hän on sairaanhoitajatar Jos sinä Piiloi,tat hänet
ja autat Häntä kaikessa niin ,minä palaan kotiin
kun vaan tulen aivan terveeksi. Sinä Ymmärrä Isä
että tämä m,eitän pitää tehtä meitän kansaa Varten
ja Vielä pyytän Sinua uskomaan että minun ko,tiin
tulo ei riipu ainoastaan ,minusta yaan myöskin
siitä että miten sinä käyt auttamaan tåtd. Ty,ttöä.
Älä epäile tämä on aivan totta Tämä sinun Poi-
kasi pelastus ja meitän kansamme auttamista. Isä
tästä tytös'tä ei voi puhua kel,lekään mitään ei etes
Äitille ei,kä siskoillekaan. Ensi ajaksi muutamaksi
päiv?iksi voisi piiloittaa ryftö Velr,maalle Rotkoi-
hin s,itten voi piitloittaa Vihtasuon Heindsuoviin
tairkka latoon ja myöhemmin Navetan ylisille Hei-
niin sitten lopuJ<si pi,tää järjestää tyttö el?imään
meitän taloon niinkuin jostakin tullut meitän su-
kulaisia tai Isän s,utkul'aisia. Tyttö on Rikas joka
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voi rahoi,llaan auttaa sinua alus,ta asti ja myöhem-
min mui,llakin tarpeilla Tiimän kirjeeni mukana
lähetän myös,kin omia valotkuvia jotka oo otettu
täällä s,airaalassa Minä vielä kerran varoitan eltä
tämä on oikein tärked" asia oLa v,astaan t2imä tyttö
ja tee kairkki niinkui,n minä pyy'tän Silloin minä-
kin palaan teitän luoksenne Odo,h minua Isä -Poikasi Eino Niskanen"

Toinen kirje kuului seuraavasti:
"Po,ikasi Eino - Rakas Isäni rninä &irjoitan

vielä sinul,le toisen kirjeen yhten ol,en jo kirjoit-
tanut jonka tyttö on sinu,l,le tuonut Tämä Aino
on minulle mielenkiintoinen joka siellä meillä on.
Miten on hänen terveytensä Paljon kii,toksia Ai-
nollle ja Neuvostoliiton Lääkäreille Minun jalka on
terveenä ja i,tse olen kunnossa Nyt jo voin tehtä
iöitiikin mutta jalka töissä väsyy lääkärit sanovat
se väsyy sentähten, kun on ollut kävelemättä kauan
Kävely on 'kiellety Kotiin älä vielä vuota sillä
vaikea on saapua kun jalalla ei voi pirkää mahkaa
kävellä minulla on tää[ä hyvä o'lla Neuvostolii-
tossa minä olen yhtesä toisten suomen sotamiehien
kanssa Isä älä otota minul,ta monta kirjettä sil,lä
täältä on vaikea kirjottaa varotan, että älä puhu
kenel,lekään näistä minun kirjeistäni Kirjota mi-
nule kuin Te eläte ja miten Aino voi - Kirjoitti
Poikasi Eino - minä laitan omia valokuviani
tämän rkirjeen mukana"

Eddllisestä kirjeestä partisaanitytöllä oli koneella
ja toisesta rnusiteella kirjoitettu jäljennnös. Tyttö
selitti, että Einon i,lmoifuken mu,kaan isäotä Kalle
Niskanen oli huono lukemaan rkäsin kirjoitettua
tekstiä ja väitti, että Eino o,li itse kirjoittanut a,lku-
peräiset kirjeet hänen läsnäo,llessaan.

Tyttö kertoi edel,leen, että Vihtavaaruan piti
marraskuun 25. päivär;'ä tulla erään miehen, jolla
olisi tarkemmat ohjeet myöhempää toimintaa var-
ten. Miehestä ei hänellä ollut sen tatken,.pia tietoja,
multa tiesi miehen olevan jo Suo,messa. E,llei mies
tulisi Vihtavaaraan sovittuna päivänä, hänen piti
odottaa kuurkauden lopputr,n saakka ja ellei mies
olisi tullut siihenkään mennessä, hänen p,irti mennä
eräälle sovitulle vaaralle ja laittaa sinne kolme
nuotiota kolmio,n rnuotoon. Ellei sää olisi sovelias,
pitäisi sama tehdä joulukuun 1.0. pdivdtd, 20 päi-
vånd' ja viimeinen 30. päivänä.

Tytöllä oli mukanaan suomalaista rahaa 3l.l7o
mark,kaa. Rahojen käytöstä ei hänelle ollut an-
nettu mitääo määräy,ksiä.

Siltä varalta, ettei hän saisi yhteyttä Suomess,a
olevaan mieheen eikä lentiijiin, hänen piti palata
joulukuun 30. päivän jii,l,keen takaisin Venäjälle
reittiä Kostamus-Luusalmi. Viimeksi mainitussa
paikassa puna-armeijalaiset ottaisivat hänet vastaan.

Tällainen oli tuo Vi,htavaaran tapahtuma.
Mubta tytön pidäryksen jälkeen al,koi viho,llisen

radiossa kuulua uhkau,ksia, että Vihtavaarassa käy-
täisiin kostamassa. Huhuja triikkui kaikkialla raja-
seudulla vihollispartisaanien liikehtimisistä, ja Y ih-
tavaarassa elettiin ainaisen pelon vallassa.

Eino Niskanen palasi so,tavankeudesta kotiin
pian sodan päätyttyä. Hänellä ei luonnol,lisesti ollut
mitään tietoa "Ainosta" enempää kuin muistakaan
hänen sotavankeusaikanaan tapahtuneista asioista.

BERTE[ 
'KONEN

KöPpöselän ko

syksyllö 1941

Ylholllnen yölstyy Äönlsen ronnolle
KÄPPÄSELÄN kylän etelä- ja lounaispuolella alkoi
vihollisen liikehtiminen 2.LL. jo aamuvarhaisella,
mutta sen hyökkäykser supistuivat vain pariin noin
komppanian vahvuisin voimin tehtyyn yritykseen,
jotka torjuttiin kaikkien aseiden tulella. Suurinta
kiusaa päivän kuluessa tuottivat varsinkin viholli'
sen suorasuuntaustykit, jotka toimivat milloinmistä-
kin päin. Tiedustelu totesi vihollisen ryhtyneen ra-
kentämaan puolustusasemia kylän kaakkoispuolelle.
Koska tämä viittasi vihollisen pyrkimykseen vetäy-
tyä Äänisjärven rantatielle Käppäselän eteläpuolit-
se, suunnattiin tiedustelupartioita kylästä kaakkoon
ja Å1a-Uunitsan tien suunnassa Uunitsanlahdelle.
Oli selvitettävä vihollisen mahdollinen liikenne
Käppäselän seudun itäpuolelle johtavalla tiellä.

Samana päir'änä lähetettiin rykmentin iohdossa
ollut vahvennettu 6.K takaisin pataljoonansa yh-
teyteen, samoin 1. K omaansa. SissiP 1:n kaksi

komppaniaa siirrettiin Saidoman kylän pohjois-
puolille, mutta kolmas jäi varmistukseen jän'en
koillisenpuoleisen tienhaaran maastoon.
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Ilmatiedustelun tulosten perusteella voitiin ro-
deta, että vihollinen todellakin oli aloittanut pe-
rääntymisen Käppäselän eteläpuolitse Äänisjärven
rantatielle. Tämän vuoksi sai 1./SissiP i:n päällik-
kö kello 8.50 käskyn edetä Ala-Uunitsan tien suun-
taan, lyödä tien varressa oleva vihollisvarmistus ja
jatkaa etenemistä vihollisen peräytymistielle. Ta-
voitteessa oli komppanian häirittävä vihollisen lii-
kennettä ja pyrittävä nopeilla iskuilla tuhoamaan
sen kolonnia. Komppanian mukana seurasi tykistön
tulenjohtue yhteysvälineenään radio.

Komppania yritti iltamyöhäiseen asti eteenpäin,
hyökkäsi aluksi tien suunnassa ja koukkasi myö-
hemmin ensin tien itä- ja sitten länsipuolitse, mut-
ta voimakas vihollisvarmistus esti etenemisen, vaik-
ka tykistöäkin käytettiin hyökkäyksen tukemiseen.
Uunitsanlahden suunnalle lähetetyt taistelupartiot
palasivat 2.11. puolenpäir.än jälkeen. Ne olivat
ha'r'ainneet vihollisen varmistuksen Ala-Uunitsaan
johtavan tien varressa ja todenneet Uunitsanlahden
pohjoispuolella olevan hyvän tien. Vihollisen lii-
kenne oli siellä käynnissä, täysinäiset autot kulkivat
itaan ja tyhjät länteen.

Vihollisen hyökkäystoiminta rajoittui 2.11. noin
komppanian vahvuisin voimin kello 13 ai,kaan
II ja III P:n saumakohdassa suoritettuun hyökkäyk-
seen. Joukkomme torjuivat sen jt ajoivat tunnin
kestäneen taistelun jälkeen vihollisen takaisin tien
idänpuolisiin metsiin. Tykistötuli sen sijaan jatkui
koko päivän melko kiivaana etenkin Käppäselän
kylaan.

4.DE:sta 2.11. kello 12.4) puhelimitse saapu-
neen käskyn mukaisesti lähetettiin kahden ryhmän
vahvuinen upseeripartio ottamaan yhteyttä Lisma-
jokivarressa Kedrjärven (Keträjärven) pohjoispuo-
Iella eteneviin omiin joukkoihimme. Samalla an-
nettiin pataljoonille käsky valmistautua jatkamaan
toimintaa koilliseen irroittamalla mahdollisimman
suuri osa jou,koista reserviksi sekä kunnostamal-
la ajoneuvot ja ryhmittämällä kuormastot siten,
ettei niiden mukaan ottaminen hidastuttaisi nopea-
takaan lii'k,keellelähtöä Karhumäen suuntaan. Aamu-
yöllä sai SissiP r tätä r,arten k?iskyn siirtyä I P:n
taakse Uunitsan kylän eteläpuolelle.

Kello 15 Iähetettiin 4.DE:n käskyn mukaisesti
6.K yhden patterin ja krh..iouk,kueen tukemana

Muurmonnin roto Köppä-
selön kohdollo soovulettu

'ass 
;j .

,",.,,
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JR 45,n miehet osemisso
Köppäselön kookkoispuolello
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etenemiän Käppäselän asernan kaakonpuoleisesta
tienhaarasta Uunitsalahdelle johtavan tien suunnas-
sa tar.oitteena vihoilisen liikennöimä tie. Komppa-
nian tehtär,änä oli todeta rantatielle vetäytyvien vi-
hollisvoimien vahvuus sekä häiritä niiden liikennet-
tä. Kello 18 aikaan yllättikin komppania tien var-
ressa olevan noin 5O-miehisen varmistusosaston lei-
rinuotioilta ja löi sen hajalleen. Vankien tietojen
mukaan oli vihollinen saanut käskyn vetäytyä yön
kuiuessa Ala-Uunitsaan ja edelleen Äänis järven
rantatielle. Seuraavan yön aiklna teki kompplnia
taistelupartioillaan hyökkäyksiä r'ihollisrivistöjen
sivustaan aiheuttaen niille huon-rattavia tappioitr.
Päivällä 3.11. komppania palasi takaisin pataljoo-
nansa yhteyteen.

Ryhmä Oinosen ensimmäiset osat saapuivat ,.11.
etelästä Käppäselän kylään vihollisen vetäydyttyä
yöllä kylän eteläpuolelta.

Loppupöötelmö
Vahr'.JR 41:n vaikeakulkuisen maaston läpi suo-

rittama marssi oli johtanut Muurmannin rldan kat-

Semofori osoitioo "tien selvöksi Kiippäselön osemolle

kaisemiseen Käppäselän-Uunitsan kohdalla. Tässä
erillistehtär,ässä oli rykmentin tilanne ajoittain vai-
kea, sillä suomalaisen VII ÅK:n etelästä 26.10.
aloittama hyökkäys ei vielä ehtinyt edis,tyä niin
pohjoiseen, että sen vaikutus olisi helpottanut JR
45:n toimintaa. Saavuttaakseen tavoitteensa ja py-
syäkseen siinä rykmentti hajotti ja osaksi tuhosi
useita vihollisosastoja. Kontupohjan rintamalta ve-
näläiset olivat siirtäneet Käppäselkään eri joukko-
osastojen osia, joista laadullisesti parhaat olivat Ra-
jav.P 18) ja 2.Er.Pr:n III P. Lisäksi oli voimia ri-
nakin 512.Rak.P:sta ja työpataljoonista.

Tykistön tukemaa, rykmentin voimin Käppäse-
län seudun rautatie- ja malntieyhteyksiä \'astaan
suoritettua hyökkäystä ei vihollinen todennäköi-
sesti ollut osannut ott;r,r laskelmiinsa. Kun Vahv.

JR 41:n kosketus marssin aikana Pyhäniemestä Sai-
domajän'en pohjoispuolelle saakka lisäksi supistui
vain prrtiokahakoihin, r'ihollisella ei vielä hyök-
kär'ksemme alkaessakaan ollut todellista kuvaa
joukkomme vahr-uudesta. Sitä osoittaa Käppäselän
ky1än r'.rltruspäir'änä saatujen vankien kertomus,
että edellisenä päir'änä oli Karhumäestä lähetetty
vain 7O-miehinen osasto valtaamaan takaisin Saido-
m.rn krlä. Kerhumäen suunnalla ei vihollisella il-
meisesii ollut koko Saidoman ja Käppäselän val-
taustristelujen aikana oikeaa käsitystä taistelujen
luonteesta, sillä sieltä "syötettiin" Käppäselän suun-
taan milloin minkäkinlaisella takaisinvaltaustehtä-
väI1ä 40-120 miestä käsittä\'iä osastoja. jotka eril-
lisinä toimien tulivat tuhotuiksi.

Kontupohjassa oleva vihollinen sen sijaan sai

varsin aikaisessa vaiheessa oikean käsityksen jouk-
rkojensa huoltoa ja perääntymistään uhkaavasta vaa-

rasta. Jo Saidoman kylän valtauspäivänä ».1O. l:n'

Vl;cll.nen ro siyy Acinisen rontotielle 2-5.1l.l941
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hetettiin sieltä pataljoonan vahvuinen osasto, jonka
rungon muodosti lilP. 93, tehtäväoään vallata ta-
kaisin tämä kylä. Illan ja yön kuluessa yhdistettiin
pataljoonaan edellisenä päivänä Saidomaa puolus-
taneen n. 400-miehisen joukon jäljelle jääneet osat
(Rajav.P 185:n ja JR 52:n os.ia), ja aamulla se aloitti
pian tyhjiin raukeavan yrityksensä kylän valtaami-
seksi. 26.t0. tuotiin Käppäselän asemalle noin 400
miestä käsittävä osasto 2.Kev.Pr:sta. Sen vahvuus
kutistui vankitiedon mukaan parissa päivässä
120:een, ja lopul tulivat ilmeisesti suurelta osalta
tuhotuiksi seuraavien päivien taisteluissa. Muis-
ta Kontupohjan suunnalta tdod aikana lähetetyistä
joukoista mainittakoon L'JR 107:n osat sekä 4./JR
to72.

Uunitsan valtauksessa oli I P:lla vastassaan ky-
lään majoitettu Rajavartiokoulu, jonka oppilaat jo
sitkeällä vastarinnallaan osoittivat kuuluvansa vi-
hollisen valiojoukkoihin. Kylää vastaan suoritta-
miensa hyökkäysten aikana sai vihollinen useaan
otteeseen vahvistuksekseen Karhumäestä vain n.
70 miehen suuruisia osastoja (mm. jostain rajavar-
tiorykmentistä ja JR 155:stä), jotka kuitenkin kär-
sivät heti oiin suuria tappioita, että I P:aa vastassa
olleiden joukkojen vahvuus nousi korkeimmillaan
ollessaan vankitietojen mukaan 400-100 mieheen.

Vallatessaan Käppäselän ja Uunitsan Vahv.JR
45 ei ollut ainoastaan katkaissut Kontupohjan suun-
nalla taistelevien vihollisjoukkojen parhaita selkä-
yhteyksiä, r'aan toimenpide joudutti myös yleisti-
lanteen kehittymistä ja vaikutti ratkaisevalla taval-
la mm. Kontupohjan suunnan laukeamiseen eduk-
semme.

Seurasi sitten Käppäseiäo rrsk.rs torjuntavaihe
vihollisen etelästä r'etäänrlvien you\-\ojen selkär'h-
teyksien katkaistunr pitämisexsi. Siinä onnisturriin.
mutta vihoilisen tuho.:-miseen eir'.it \/rhv.-fR ii:n
voimat riittäneet, r-aikka sitä 1.11. r'ahvennettiin
SissiP 1:llä. Rykmentin eristetty asema, kun omiin
joukkoihin Kontupohjan suuntaan oli 80 km sekä
Kumsan suuntaan n. 60 km ja sen selkäyhteydet hei-
kot, ei olisi sallinut nopeata ja voimakasta joukon
vahvistamista ja .iatkuvaa huoltamista.

Selkäyhteyksiään ei vihollinen, monipäiväisis-
tä hyökkäyksistään huolimatta, kuitenkaan saanut
avatuksi, vaan sen joukkojen pääosat liukuivat ase-
miemme sivuitse avattua uutta tietä myöten kalus-
toineen Äänisen rantaan, missä ne jälleen Perälah-
dessa osallistuivat taisteluihin.

Lopuksi mainittakoon, että tällaisella laajalla
koukkausmatkalla, jolloin käytännön kokemuksia
tatvittiin pal.ion, reserviläisrykmentin miesten edus-
tamat eri alat pääsivät täysin oikeuksiinsa ja voi-
tiin käyttää taistelutoiminnan hyr'äksi. Varttunei-
den miesten kunto, kestävyvs ja käytännöllisyys oli-
vat toiminnalle suureksi eduksi.

TAPAHTUI
Vääpeli: - Kuka on
Alokas: - Yhtä minä

ALOKASAIKANA
komppanian päällikkö 7

eppäelen.
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. . . pehmittää kovimmankin par-
ransängen, ei kuivu ajon aikana,
tekee ihon luistavaksi ia helpot-
taa siten ajoa

... pitää herkiiokin ihon terveenä,
koska se sisältää bakteereita tap-
pavaa heksaklorofeenia. Juuri
siksi parranajon aiheuttamat pie-
net naarmut paranevat aivan huo-
maamatta ja .leuka pysyy terveenä

... siisteyden .ja raikkauden tun-
nun parranaion jälkeen ... leu-
kaan huolitellun sileyden koko
palvaksl:

Vain Rexona vaahdokkeella j a partaterällä
suoritettu ajo tekee niin pulrdasta jälkeä
kovimmassakin parransängessä.Vielä myö-
hään iltapäivälläkin on leukanne edelleen
sileä . .. vasta-ajetun, siistin tuntuinen !

Siksi niin monet miehetpitävät juuri tätä
ajotapaa edelleenkin parhaana! 

- Niio,
käyttäkääpä Tekin Rexona vaahdoketta !

utt

mukaua
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Bi on hänen
ystävänsä

Raikkaus ympäröi

häntä koko päivän.

Kaikkialla hän saa

iloisen vastaanoton.

Bi tuo ystävät

hänen lähelleen.
Kaksitehoinen Bi

supersatpPua

deodorantti+

Bi on leidänkin gstilvänno
€rl@ t
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- Lööke Oy:liö siirtynyt perinne

,,rATt, ,rltKKOLA

KOI{TALO
XVI oscr

V ankien loputtomat leiripäivät kuluivat täytty-
mättön.rien pyyteitten puristuksessa. Nuoremmat van-
git tunsivat katkeran kamppailun olemassaolostaan ki-
peänrn.rin, mutt.1 ne n'riehet, joiden tunteita olosuhteet
olivat jo tvlsistyttäncet. lepertelir,ät lapsenomaisesti
toiveist:r.rn. joiden täyttyminen oli mahdotonta.

Sn-skuu oli eurinkoinen j;r lämn'rin. Syksyn lähes-
tr-ntisen huom.rsi lrin pimenevistä illoista ja siellä
:1ällä keli.rstuvisrr lerrikoivujen lehclistä. Kaalirnaa
trli nr-l reher'ämmln näköinen. Sen huomasivat var-
marnkin hiljentyneisti sotrtoin.riste johtuen yhä har-
venevat lankirivistöt, ioite \'älipäin leirille hoippui.
Vankien määrä ei enää lisäytynyt. Silloin tällöin
ilmestyivät vankkurit kuolleita korjaamaan, ja siten
pysyi leirin vahvuus suurin piirtein samana.

Räihä, Paavola ja Perkiö pitivär kiinteää yhteyttä
keskenään. He olivat suunnitelleet "operaatio kaali-
maan" viimeistä yksityiskohtaa myöten. Perkiön teh-
tär,änä oli valmistaa tiirikka, jonka avulla hän seisi
sairaala-alueelle johtavan portin lukon tarvittaessa
auki ja siten varmistaisi vapaan pääsyn ykkösparakil-
le mahdollisen ilmitulon varalta. Paavolan tehtävänä
oli kaalien säkittäminen ja Räihä suorittaisi leikkaa-
misen. Kaalien kätköpaikaksi he valitsivat saunapa-
rakin yhteydessä olevan "täiuunin" päällystän, josta
kaalit voitaisiin aina vaivatta noutaa. Mutta "operaa-
tiolle" sopivaa sateista ja tuulista yötä ei vain ilmaan-
tunut. He kävivät joka yö tarkkailemassa säätä, ja
joka yö he tunsivat suunnitelmansa toivottomuuden.

Eräänä päivänä komensi leirin komissaari suomalai-
set vangit parakkinsa pihaan tiedotusta varten. Mitä
komissaarilla voisi olla asiaa vangeille, oli vilkkaan
keskustelun aiheena. He arvailivat mahdollisia ja mah-
dottomia pian tapahtuvaksi. Suomalaisten vankien
joukossa oli kuitenkin mies, joka tiesi t.rprhtumien
kulun "takkuula":

- Uskokee vua poj;'aat, ko minä s.rnoir. eit:i r.ruha
on tehtl takkuula Suomen ja Sosialistisc- NcLr\'\'osto-
tasavallr välilä. Ehä sillä komissarilla r-ois ollr mittää
muuta rrsijoo näi arvovaltaselle porukrllc-. R.ruhln ne
on tehnri I

- L.rpsellista juttua I Viitsii aik.in'rics päästään
paukutella. - l\futta Kuikk;r ei hellittänlt:

- 
\,ru3n niihä sitä sanot:l:r kirj.rssrhhii, ettri usko-

kee vua lapsenornaisella uskolla. ni teile kaikki anne-
taa . . . Eikä se oo sanottu. r'aikka komissari ilmottas.



SAATTO

että huomena suatta leipee, mikä pittää. Ei pojjaatl
Ei ne tuhmia ole. Pittäähä miehet syöttee lihavaks,
ko kotimuaha lähetää. Täyty1hä sillä komissarilla
jottai asijoo olla. ..

- Näkis vaan I

Kuikka paneului ruohikolle pi&älleen, veti hatun-
reuhkansa silmilleen ja alkoi laulaa: ". . . siellä hiirvet
polkiii ja teyrit soooi. . ."

- Tuki kitas I Saisit leipääkin !

- Elä veikkone oo vihanel Totta tielä suap lau-
loo syvämesä §llyyvestä. Oha tämä vappaa mui. ;oshin'i kiihottaa nälä.kees, ni suaha miä 

-lauloo, 
että:

". . .eijoo muata toista tuntemaani, missä ois nii vap-
paaihminen..."

Kuikan lähimmät renkitoverir riesir'ät hänen ilr.ei-
ler-än vrkrvin ilnlein. nui:l ne. jo:ir eir-ir hin:i vieil
tunteneet, pi:rvii 'kisipuerlimi=s:l enemmfn t.ri r.l-

osa on suomalaisten ja saksalaisten orjatyöläisinä. Syn-
nyinmaatamme poltetaan ja murennetaan pala palalta.
Pitäisikö meidän tarjota rauhaa? Mitä arveletteT

Komissaari keskeytti puheensa. Hän tarkkaili kiin-
teästi vankien kasvoja ja jatkoi:

- Rauha kansojemme välillä on meidän jokaisen
asia. N{e toivomme rauhaa yhtä kiihkeästi kuin tekin.
Kuitenkin minun on sanottava teille, ettei rauhasta
voida puhua niin kauan kuin on yksikin vihollissoti-
las rajojemme sisäpuolella. Suomalaisia sotilait.r on
maassamme useita. Voin sanoa, että heitä on paljon
ja lisää tulee joka päivä. Te olette selviytyneet onnel-
lisesti sodasta, mutta ajalelkaa tuhansia veljiänne ja
kuolevi.r tor.ereitanne! Åjatelkaa surevia leskiä ja or-
po,1a lapsia, joiden isät ovat kuolleet! Näiden vaina-
jien hengestä vastuussa olevat Suomen herrat ovat
aloittaneet tämän sodan. Teidän tehtävänänne on
kertoa Suomen herroille, miten verisesti teitä on pe-
tetty. Kirjoittakaa heille. Syytiikää totuus heidän
kasvoilleen. Te olette Suomen kansalaisia ja teillä on
oikeus kirjoittaa kansalaisina kansalaisille.

Komissaarin puhe oli hänelle ominaisen rauhal-
linen. Vain pari kertaa hän kiihtyi saroessaan lyhyitä
ja ponnekkaita lauseita. Hänen vetoamisensa poltet-
tujen kotien ja mieroon jouiuneiden naisten ja lasten
kohtaloon oli hänelle läheinen, koska hänen kotinsa
oli ollut jossain Uhtualla.

Vangit tuijottivat eteensä kiusaantuneen näköisinä.
He pureskelivat kynsiään tai kaivoivat itsepintaisesti
ruohikkoa jollain tikulla. Kuka oli heidän mielestään
syyllinen tai syytön, sitä he eivät ilmaisseet.

Koska puheen johdosta ei syntynyt keskustelua,
siirtyi konrissaari toiseen asiarn:

S l'c: ;o. n mittöö 'huokousten silloksi ', sillä sitö
miö:en vonoil kulklvot osuntoienso io työpoikkoienso
völ ä. Kuvc on venijloisten pokkotyöleiriltä Aunuksesto

hemmän hassaht,rneena :

- Jo on kohelo tullut porukkaan I

- Vua kuka se sano, että minnoon
on tuotu vapaaehtosest väkpakolla, mikä
loille ilimaistakkoo-

tullu? Miut
täten tover-

Komissaari asteli verkkaisesti leiritietä ykköspara-
kille. Hänen mukanaao oli suomalaisten naistulkki,
josta ei tiedetty sen enempää, kuin että pojat kutsui-
vat l.räntä keskuudessaan Anjuskaksi. Tulkin suomen
kielen käyttö oli hallittua, joskin hän lausui konso-
nantit karjalaisittain.

- Piiivää, pojat! tervehti komissaari.

- Hyr'ää päivää, komisaario I

- No, kuinka jaksatte? kysyi komissaari.
Olisi ollut kohteliasta vastata: "kiitos, hyvin", mut-

ta sen sijaan vankijoukosta kuului huuliile kuolevaa
muminaa. - Kuikka rikkoi hiliaisuuden:

. - Vuan joko ne viholliset on tehny rauhan kes-
kenää? Joutas tästä sinne Suokankaale.'

Vangit terdsq'ir'ät. Vielä äsken he olivat suhtautu-
neet Kuikan puheisiin kielteisesti, mutta nyt he oli-
vat valmiit hyr.äksymään hänen kysymyksensä reiluna
pelinavauksena.

- Meillä ei olisi mitään rauhantekoa vastaan. r,as-
tasi komissaari välittömäsii. Hän jatkoi:

- Mutta Suomen herrat eir.ät halua tehdä rauhaa.
Vai pitäisikö meidän oientaa rauhankäsi suomalaisil-
Iei Kotimme on poltetu. Naiset, r'anhukset ja lapset
ovat saaneet jättää kotinsa ja painua mieroon. Heistä
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- Trrrkoituhsemme on lukea tcille uutisia. N{utta
ennen sitä hlluan tiedustella, kuka teistä haluaisi läh-
tcri heinätöihin ?

- Maalla on vapaampaa, raitis ilma ja ruokaa,
todisti Anjuska väliin.

- Vuen onko se oikee suomekieline, se teijjä
lehti ? Sairaalaan ilimesty oike: suomekieline lehti.
Luki se Räihä ja Paavolahhii sitä, 'r'uan minä sen
tilasin.

- Kyllä meilläkin ilmestyy suomenkielinen lehti,
mutta tämi lehti on venäjänkielinen. Minä lukiessani
käännän suomeksi. Mutta ennen uutisia voin kertoa
teille ten'eisiä Oulusta. Tosin itse en ole siellä ollut,
mutta ystä\,ättärer.ri oli.

Vangit vilkuilivat epäilevästi toisiaan.

- Kyllä se on tosiasia, jatkoi tulkki. Saksalaiset
myyvät vettä konjakkina Oulun kaduilla, aivan kuin
teidänkin lomienne aikana.

- Vurn eikö ne meikäläiset pieksä niitä ruojia,
ko myyvät vettä viinana ? kysyi Kuikka ihmeissään.

- Siitä ei ollut puhetta.
Ånjuska luki uutisia lehdestään. Ne eivät kiinnos-

taneet vankeja. Mutta pieni uutinen lehden takasivulla
on varmasti järinyt mukana olleiden mieleen. "Nälän-
hätä Suomessa" kuului otsikointi. Tekstissä kerrottiin
nllänhädän raivoavan useilla Suomen p:rikkakunnilla
niin voimakkaana, että siviiliasukkaideo on ollu: p:rk-
ko syödä rottia.

Komissaarin ja Anjuskan lähdettyä rrngit i.iir'ät
pohtimaan uutisen todenperäisyyttä:

- Syör'ät rottial Voi s:lr...., en p.rremmi san,,l

- Aivo;rssua I

-- Vuan Eetlan ei trn,ihe syyvvä rottir. trlitr.;eur'-
vula on niät sitä hin'e lihhoo heti rumasti. Tuli kua-
vettuu männeenä talavena aika "peto". Oisin kirjut-
tana jo lasaretista, että Eetla panis suoloo surkeile-
mata lihoje piäle . . . nythä sitä r,oip kirjuttoo iha
käskypiältä. Ja voipha ne herrut käyrruä meijännii
kylälä. Kyllä se Eetla näyttää ulkomailta tulleet kir-
jeet. . . Minullahhii on niitä suome herroja kaver-
loina 

- 
joka toine herra on tuttu.

- Älä sinä vouhota siinä p. . . kaa I

- Vuan eihä tiä minun vouhotusta ole ! Kuulitha
sinä itehhii ja oliha se lehessähhii. Eikä se rota liha
sen p.rhernpoo liene. Meijjä §lä opettaja sano kerra
esitelmässää, että mualimassa on miljoonia ihmisijä,
iotka syör'ät jäläkiruokana piäskyse pesijä, nilivijäi-
sistä puhumatakaa. Kyllähä työ sen ymmärrättä, että
jos piäskyse pessee verrataa rota lihhaa, ni oha se nyt
s.rr.e rinnala vientitavaroo, se rotaliha. Ja kyllähä se

keittäissi kypryy. . .

- Jo on tullut kohelo
hulluj;r miehiä.

- Sanokee muuta I

. onpa Suomen lrmeijassa

\rangit hrj.rantuivat sekavin tuntein. Heitä ei liioin
kiinnosr.rnut maaseutukomennus, eir,ätkä he ilmei-
sesti uskoneet lehtiuutiseen. He tunsivat nälän jx to-
tesivrt kehossl.rn törröftär'ät luut sinistyneen, hilsei-
ler'är n:h-rn rll-i. S: oli tot:.r.

Riihl h:rkitsi vrk.rr'.rsti m.raseutukomennuksen
mrhdollisia etuir. Htn o1i jo kokenut kovan läksyn
j.r tiesi tosiasioiden merkityksen pelissä, jossa on pa-
ooksena elämä. Hänen aivojensa selkeätä toimintaa
kiihotti nälkä. Se taas ohjasi hänen omatoimisuuttaan

MIOILIJ[I!
Tol,ren tulo vootii outoiliioltokin erikoistoimenpiteitä. Keso-
soollo ei outon jööhdytysjäriestelmiiön torvitse poljookoon
kiinnittää huomioio, muito tolvisoikoon se näyttelee mer'
kittävoo osoo outonne kunnon jo miellyttövien oiomotko-

ien konnolto.

Älkäö ontoko pokkosten yllärtoä itseönne jo tärvellii oiok
kionne, voon voihtokoo io tijnään outonne iöiihdyttimeen
poros iäiitymisen este, ALASKA-pokkosneste.

ALASKA-pokkosneste on eiylenglykolivolmiste, ioko
mentomottomono kestöij iöätymottö 47 pokkososteen
myyden. Muito ominoisuuksio:

- 
hoihtumoton io hoiuton

- 
sisöliöo ruostesuoio-oinetto

- 
ei ole iulenorkoo

- 
ei vohingoito outon lokottuio pintoio.

ALASKA-pokkosnestettö myydään kätevissä 5 litron konis
tereisso sekö holuttoesso myös 50-200 litron ostioisso
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Venälöisren vonkileiri Aunuksesso

ja pakotti hänet röyhke?iksi. Håinellä ei ollut mitään
syytä kaihtaa varastamista ja valehtelemista, jos se
edisti hivenenkään hänen elinpäiviensä lukumäärää.
Muistutuksena kävivät vankkurit leirillä. Niissä kul-
ietettiin miehiä, jotka eivät olleei jaksaneet . . .

Vielä samana päivänä ilmoittautui maaseutukomen-
nukselle viisi vapaaehtoista vankia. Heidän joukos-
saan olisivat Räihä ja Paavola.

Taistelu olemassaolost^*or,,ou*rt lzihtemättömät
jälkensä laivan kannella olevien maalaisnaisten kas-
voihin. Katse oli nauruton, huolten painama ja sen
luoksi aivan kuin ikuisen surun verhoama, kuten tu-
hansilla äideillä Euroopan joka kolkasse. He olivat
kietoneet syr'än harmaai huitinsa päänsä, jopa kasvo-
jensa suojaksi. Pitkin kaoavaa ja sen ryteikliöisiä ran-
toja nelisti vihuri rnustanpuhuvana. Se lehautteli
naisten pitkiä hameita ja jatkoi matkaansa tuntemat-
tomaan.

Laivan keulassa pärski kanavan samea vesi, ja sen si-
vuilla pyörivät siipirattaat täydensivät pärskettä. Pellot,
metsät ja ojan pientareet versoivat ohi kulkevien ky-
lien ympärillä saaden lisäväriä laskevan auringon sä-
teistä. Ehkä luonnon neitseellisyys oli jokapäiväinen
näky laivan matkustajille, koska se ei sitonut heidän
katseitaan. Ehkä he olivat matkustaneet satoja kertoja
kanavaa pitkin käydessään kaupungin torilla kauppaa-
massa viljelmiensä tuotteita. Mutta vangit sen sijaan
panivat merkille luonnon liiheisyyden. He tunsivat,
miten vapaus lipui heidän ohitsensa tai painui vihu-
rina jonnekin ja jätti joka niemekkeessä jälkensä hei-
dän sisimpäänsä.

Räihä nousi penkiltään. Hän näki useiden matkus-
tajien syövän laivasta ostettua keittoa. Hänellä ei ollut
rahaa, mutta hänellä oli nälkä.

- Minne menet ? kysyi Ivan, Räihän vartiomies.

- valn kaymalaan.
Päästyään hyttirakennelman taakse Räihä livahti

ohi käymälän oven ja eteni matkustajien pariin. Hän
pysähtyi erään vanhuksen eteen, joka juuri leikkasi
kokonaista limppua kahteen osaan. Vanhuksen edessä
oli kuusi juomalasia, jotka hän oli ostanut vieressään
olevalta naiselta. Hinnaksi oli sovittu puoli leipää, ja
siksi ostaja ja nryyj'd, punnitsivat käsissään puolikkai-
den tasajakoisuutta. He eivät huomanneet Räihää,

ennen kuin tiimä siirtyi aivan heidän liihelleen. Hä-
nen oli keskeytettävä heidän kaupantekonsa, koska
Ivan saattaisi pian tulla häntä hakemaan. Niinpä Räi-
hä sanoi vanhukselle:

- Ja finski plenni, tai ni mnoska klieba, spo-
saalusta (- Olen suomalainen vanki, anna vähän lei-
pää, ole hyvä).

Vanhus nosti päätään ja katsoi Räihän anoviin sil-
miin. Hän ei ehtinyt sanoa mitääo, kun Räihä uudisti
pyyntönsä hätäisesti:

- Olen sotavanki. Anna vähän leipää.
Vanhus oli hetken vaiti. Hän ikään kuin selvitti

itselleen vangin sanomaa, ennen kuin vastasi. Räihä
ei ymmdrtänyt vanhuksen jokaista sanaa, mutta hä-
nelle selvisi, että vanhus moitti häntä taistelusta heitä
vastaan ja nyt vielä pyytää leipää.

Vanhus punnitsi kädessään leivän painoa. Hän sa-
noi jotain naiselle, ja sitten he vaikenivat. Räihä oli
kuin rulisilia hiilillä. Yllättääkö vartija hänet luvatto-
masta teosta, tai ilmoittaako vanhus vartijoille? Mutta
sinnikäs pryåjd, seisoi kaikesta huolimatta vanhuksen
edessä. Hänen nälkänsä voitti pelon sekä mahdolliset
seuraukset, ja siksi hän pysyi paikoillaan. Ikuisuudelta
tuntuvan ajan kuluttua vanhus leikkasi leivdstään pa-
lan. Sitten hän ojensi veitsen naiselle, joka teki sa-
moin. Kun he ojensivat leipäpalat Räihälle, he sanoi-
vat:

- Nah!
Räihä kiitti ja hävisi liukkaasti hyväntekijöittensä

läheisyydestä. Hän oli niin kiihtynyt, että painui käy-
mälään, vaikka hänellä ei ollut aikomustakaan sinoe
mennä.
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0. AlR0[ASOMERIN karu saari sijaitsee melkein kesrkellä
Suomenlahtea n. 20 'km päiissä saaristovyöhykkeerr
uloimmasta, sodanaikaisesta linnakkeestamme, Ul-
ko-Tammiosta, eteläkaaktoon ja yhtä etäällä ve-
näläisten hallussa ol,evasla Lavansaaresta pohjoi-
seen. Se on n 900 m pituinen länsi-itäsuunnassa
ja n 100-300 m levyinen pohjois-eteläsuunnassa.

Venäläisten vuonna 1942 suorittaman So,rnerin
ep äon nistuneen val,tausy riryks en j älkeen muo dos tui
elä'rnä saarella mehko yksitoikkoi'seksi vailla vaih-
telua ja sanottavaa virkistystä. Vain rantakallioille
tyrskivän mereo Jaulu ja kaukana häämöttävien
saarten savunsiniset ääriviivm muistuttivat muun
maailman otremassaolosta. Vihollisemme piti kui-
tenkin huolen turr,tumasta maalliseen vaellukseem-
me tulittamalla saartamme Lava.nsaares'ta aika ajoit-
tain kauaskantoisilla 5-tuumaisillaan sekä pudot-
tamalla silloin tällöin lentokoneistaan tuoreimpir
ensi käden tietojaan meidän mielesiämme turhau-
äänekkäätrIä melulla.

Kun omat pitkäputkemme olivat liian vaatimat-
tomia tasapuoliseen s€urusteluun näin pirkällä mat-
kalla, Lavansaaren tahol,ta tulleet haasteet jäivät
peikäksi yksinpuheltr:ksi. Meidän oli -tyydyttävävain ns. passiiviseen vastatoiminta.an, jolla pääsint-
mekin vähitellen lavansaarelaisten,kanssa jonkin-
näköiseen yhteisymmärrykseen.

Somerin kovalla maaperällä saattoi vihollisen 5-
tuumainen kranaatti sirpaleillaan ja räjfidyksen
sinkoamilla kivillä laajan alueen vaaravyöhykkeek-
si, jonka vuoksi ajoissa annettu hälytys henkilö-
kunnan suojautumiseksi oli paikal'laan. Hälytys ta-
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keirl,taessa vartiornies sy,tytrti suojasavukentän pala-
inaan luullessaan paurkun Lavansaaren lähettämäk-
si. Lavansaaresta 20 km päästä tähystämi,nään ve-
näläiset noteerasivat nämä 1>aukut ilrnan muuta
omikseen, r'arsi'nki,n siften, kun ne räjäytettiin muu-
tamia sekunt-eja ennen oirkean paukun saapumis,ta.
Laatikkopaukut s ii oitef tiin sopiv i in pairkkoihin' sar.-

ren etelärinteelle Lavansaaren tähystykselle näky-
viin paikkoihin. Saari ,kohoar kummastaki'n pääs-
tään melko korkea,ksi peitrtäen siten Lavansaaren
tähystykseltä kairhki saaren yli amrnutut laukaukset,
Lavansaaren aloittaessa taas tavanmu:kaisen häirin-
läammuntansa laukaistiin saaremme etelänpuoleisel-
le rantrrviivalla sopivissa kohdin omia valepauk-
kujamme, jotka Lavansaaresta selvimmin näkyvinä
r älittömästi aiheurttivat tulen korjauksen pituus-
suunnassa. Näin jatkettiin, kunnes Lavansaarelta
an-rmuttujen Iaukausten osoi,tteet ol,ivat tun'al'lisen
pitkiä meistä katsottuna el.i kilometrin verrarn saa-

ren pohjoispuolella. Nyt laukaistiin parlkkulaati-
kot vartiotornin ja sen lähistöllä o,l,evan patterim-
rne maastossa, jotka tavallisimmin oJivat venäläis-
ten tulitoimiLnnan kohteina. Lar.ansaari an'toi nyt
tulla oikein "turkirn hihasta" arnpuen useiden kym-
menien laukausten keskityksen saaren yli miestem-

Sotiloskoti toimi reippocsti

io seinät olivot söpoieinä.
Somerisso, voikko ikkunoi
Tunnetteko nämä sisoret?

Kelloio käylettiin sodon oikono yleisesti hölytykseen

pahtui siten, että toinen kahdes,ta vartiomi,ehestä
piti jatkuvaa tähys,tystä Lavansaaren patterin suun-
taan ja tykin suuliekin välähtäessä antoi r,älittö-
rr.r rist i suo j autum i shälytyk sen. Lentoai k a tdlld. 2 0 kn
taipaleella oli n 62 sekuntia, joten suojautumiseen
riitti;rikee.

Hiilt'tvksen tehostrmiseksi noudettiin m1'ös sil-
loisen linnrkkeen päIl1ikön. k.lpteeni Å. Årolrn
.f 
ohdoll;. erlän.i ,, ön.i \.rrvi::.r eniisen mr jlkrr.r n.
I000 kg p.rin.rr'.r sualukellt, i\rn.i sij.ritsee irli-
sellä Suome:llrl.ldellr jr kuului srrdrn li.<rnr er.
kenenkään-maehan). Kello ripustertiin'r'älirtönräs-
ti vartiopaikan taakse ja läppänaru lartiomiehen
käteen. Hälytys tuli nyt nopealcsi ja teho,kkaaksi.
Se kuului myrskysäälläki'n meren kohinasta huo-
limatta saaren joka kolkkaan.

Venäläisten tuli oli yleensä tarkkaa, ja usein
sattui, että heti ensimmäi,nen laukaus osui seareen.

Jatkuvan tulentähystyksen estämiseksi järjestettiin
saaren etelärannalle savunkehitysverkosto, jonka
tuulesta riippuvat eri järjestehnät voitiin lartio-
tornista sytyttää sähköiise. Sa'r,uverhon muodostu-
nrinen vei kuitenkin airkansa, eikä sitä keikirlla tuu-
lilla edes voinut suojaverhoksi kehittääkään. Savu-
lerhon muodostuttua peittär,äksi Lavansaari lopet-
ti tavallisesti ammuntansa, mutta aloitti usein taas
uudelleen savun häir.yttyä.

Parhaimman tulisuojan saimme ,kuitenkin ryh-
tyessämme itse johtamaan Lavansaaren tultr niin
iirmeelliseltä kuin tämä tuntuu,kin. Sil'loiseen muo-
najärjestelmäämme kuului jo'kapäiväisenä annok-
sene kuuluisaksi tullut voiiuusto, jota saapui lin-
nakrkeelle 4 kilon puulaatilikopakkau,ksissa. Nämä
hatikot kelpasivat tyhjennyttyään uuteen tehtär'ään.
Laatikon pohjalle sijoitettiin 1 kilon amatolipak-
kaus ja sen päälle kallion,koloista kaavirttua lllustaa
n"rul,taa. Laati,kko antoi nyt rä jäytehtäessä melko
oikean kuvan Lavansaaren kranaattien iskuis,ta, jo-
pa nii,nkin uskottavan, eitä laatirkkopauÄku ja ko-
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me seuratessa ilolulitusta korsujensa ovi,l,ta partaan-
sa hymyillen.

Kerran sattui vartiomies laukaisemaan laati,kko-
paukkuja saaren itäpäässä Lavansaaren tavoitellessa
saaren länsipäässä olevaa tukikohtaarnrne. Seurau:k-
sena tästä oli, että seuraava laukausryhmä iski me-
r*o l/2 km saaresta länteen.

H enk il ötapp io,t rn äistä Lavans aar,en ammunnoris ta
runsaan kahden vuoden aikana olivat vain I k'aa-
tunut ja 3 haavoirttu,nu'tta.

Vähitellen pädsi vastapelaa.jammekin selvil,le ove-
lasta tulenjohtoavustuksestarffne, mratta tästä hu,o-
limatta pystyimme kuitenrkin jatkuvasti sortkemaan
vihollisen havain'tojenteko,a niin, että lavansaare-
laisten ampumaharastus heirkk,eni huomattavasti,
ja heidän amrnunrtansa suoritettiirn tiiLrnän jäl,keen
erirllirsinä tuliryöppyinä, joiden ,tarkikuus jäi enem-
män saLtuirnanvaraiseksi.

Nii,n, enä oli sii,tä kylliistymiseen saal*a syö-
dystä r'oijuustosta jotain iloakin.

oo

PAASTA

PERHANAA
P. Gerhord Niemi

OLI tukahduttar-en helteinen päir.ä elokuun all<u-
puoliskolla 19-i1. Ei pilr-en häiväii-kään tair.aalla,
ei heikointakaan tuulen r.irettä autereisena värei-
levdssä ilmassa. Luonto tuntui hiljentyneen kuin
rajuilman odotukseen, ja samaa odotusta oli mies-
tenkin mielessä.

Uuvub[ava taival vaikeaku],kuisessa maasto,ssa ia
sakea, savunsekainen ilma i,mivät mehut sinkeim-
naistäkin miehistä. Jyrkkiä kallioita ylös ja alas
ponn,istelevat miehet näyttivä1 keskittär,än kaiken
huornionsa pysfyssä pysym,iseen. Hetteiset, upo,t-
tavat suot ja melkein lii,pipääsemätön risurliko ei-
vät suirntkaan tuoneet vaihtelevaa virkistystä. Kai-
ken tämän Jumalan hylkä2imän korpimaisema,n yld.-
puolel,la ,paahtoi aurirxko metsäpalon tuottaman sa-
vun Iäpi verisenä pallona.

Oltii,n tekemdssä saartoliikettä, koska viholl'inen
ei suostunut niiin vain luopumaan Vuonnisten ky-
liistä. Se oli lujasti kaivautunut kyliin pohjoispuo-
lelle ilmeisenä aikomuksenmn jdddä, siihen.

KTR l6:n pieni tulenjohtoryhmä pysähtyi ma-
tal.rlle kumpareelle. Paik'alta oli huono näkyväisyys
joka suunnalle, sillä matalaa pensaikkoa kasvo'i niin
tiheästi kuin maahan sopi. E,mme olleet vi.elä ta-
voitteessamme emmekä sinne etlkä tulisi pääse-
rnäInkään, koskapa 'r.asemmalta oli äkkiä aikanut
kuulua kiivasta ammuntaa. Kaikesta päättäen oli
ennenaikainen tulitaistelu siellä käynnissä.

Kumn-ritusmainen hiljaisuus oli päättynyt. Jän-
ni'tys tuntui lauenneen vai olivatko aistimme tur-
tuneet, sillä kuitteja poikia jo,ka tapauksessa oltiin.
Leipälaukuissakin oli vain patruunoita, ei muurt;!,
ja ne eir'ät poistaneet kasvavaa nälän,tunnebta, pi-
kemminkin sitä lisäsir'ät. Radisti yritti epätoivoi-
sesti saada yhteyträ. Hiki päässä hän ahersi kojeen-
sa kimpussa.

@funt'
HYVÄ TAPA TUPAKAN 

'ÄUX=EX:
KORYFORT lieventöö tupokon oiheuttomoo örsy-
tystä kurkusso jo ehköisee tupokkoysköö. Lisöksi
KORYFORT siirtöö seuroovon sovukkeen tuon-
nem moksi. K ORY RORT sisöltciö mooi I mon ku u lujen
BAYERin löökelehtoitten elylglykolmentylesteriö.

APTEEKEI STA'A KAiK! STA KAU POISTA

rso PUssTLLTNEN t20:- -"a-N
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Tietysti .jäämrne tuon kirotuo radion varaan,
jok,a ei ylety edes ,komentopaikalle. Tuo ajatus tuli
äkJ<riarvaamatta mieleeni, ja oli aivan ilmeis,tä, että
epäonni näytti yhä seuraavan kintereilrlämme. Ret-
kemme oli epäo,nnistunut, aavistimme sen nyt. Pa-
tal j oonan lähetti vahvisti epäilyksemme sanoessaan :

- Ottakaa yhteys Jtomen.topai,krkaan, puhel,in-
yhteys poikki, partioita tul,osuunnassarnfire, vaseir
siipi törrmännyt vihollisen rniehitykseen, oikea sivus-
ta'r'rrmistamaton, tarvitsernme apua.

- Pelkään paniirkkia, lausahti loptrksi vänri,kki
Varheenmaa hieman ironisesti olkapäitään ko-
haullaen. Ilmoitus tulee pataljoonaan, ,kun
saarnme yhteyden. Teem.me parhaamme. 

- Olem-
me siis kiikissä, veliseni. Tule, hän viibtasi minul'le,
meidän on etsittävä paremp,i pairkka.

Hän loi hienaan epäil,evän kaheen maassa loju-
viin miehiin.

- Kuulitte tilanneli,edotuksen, pirtäkää silmänne
auki, en luultavasti palaa, ,to,irmikaa omirn päin, yh-
teys on saatava. - Hyvänr&hto,inen virnistys levisi
hänen kasvoilleen, ja se näytti hieman piristär,än
miehiä, sillä leiil,in varjossa lausr.rttu kyLmä totuus
herätti sodassa aina vastakaikua. Minä ainakin
unohdi,n hetkeksi kurnivan mahani ja kipe?in kan-
tapääni, mufta vain hetkeksi. Heti kun o,tin en-
simm äiset as:kel eeni, huomasin n i iden o,lemassao,lo n.

Kuljimme ääneti vähän matkaa. Sitten vänrikki
pysähtyi, veti taskustaan karltalehden j,a ojensi serr

minulle sanoen:

- Sinun on vietär,ä sana ,komentopaik,kaan, vaik-
k.r tiedän hiton hyvin, mitä se merkitsee tässä kun-
nossr. murt.1 r'elinnln r-.lml ei ole. En voi jättril
noitr miehiä.

I
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- Selviän kyllä y,ksin, jos olen selvitäkeni.
Kulji,rnme ääneti vielä hetken, si'tten törmdsin

edellä ku,lke'r,aan tor.eriini. Tdmä o,[i huomaamatta-
ni pys?ihtyny,t ja seisoi nyt kyyryssä kuin hyppyyn
val m istumaisi I laan. Vaisbomaisesti seurasin esimerk-
kiä. Se mitä o,limme kai:ken aikaa odottaneet ja
ti,etämättämme pelänneet, oli nyt ,tapahtunu't tosi-
asia, siitä ei päästy mihinkään. Etuvasemmalta kuu-
lui rasohtelua ja hiljaista puhetta, ehkä kornenrto-
sanoja. Huomaamatlani ,kirosin ääneen. Se havah-
dutti toverin:i, ja hän rkään.tyi tkatsomaan minua
kuiskaten;

- Siinä ,minun unsni. - Äänen r.akavuus ja
kelpeat kasvot hieman hämmäsrtyttir'ät minua. En
muistanut koskaan nähneeni r,änrikki Varheenm,aa-
ta noin vakavissaan.

- Joen mutka tavoitteen,a, karlassa on suora vii-
va siitä komentopairk,kaan, tce kute,n parhaaksi näet,
minun on palattava takaisin, ehdin vielä. Piiloudu
Jumalan tähden I

Häräisesti lausutut viime sanat soivat korviss,ani
vielä hetken, vaikka toverini oli jo kadonnut nä-
kyvis:äni. Seiso,i,n tuokion kivettyneenä paikalJani
kuunnellen ja tähyillen. Näin edessäni suuren ki-
'r'en kuin isäjättiläisen siihen heittdrnänä. Se oli hal-
jennut keskeltä kahtie. ja nyt se tariosi mainion
stroian Suomen armeijan korpisoturil,le. Ryömin
halkeamaan. Piil,o,paikka oli mainio, koska ,tuuhea

katajapensas sulki halkeaman to'isen reu.nan. lJs-
koirn, ettei minua koskaan keksittäisi, el,lei jon,kun
päähän pälkähtäisi tulla ;Lsioilleen tähän.

Ä,kkiä aloin katsella sil,mää,kään räpäy,ttämättä
eteeni syntyr'ää näyteln-rää. Pensaikosta lappoi rus-
keepuseroisie niiehiä yhtenäisenä .ionona ja loput-

..lcuikojc etenemössö korpiseutuien lijPi Vuonnisto kohden
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Tykistön komentopoikko, iosto kopteeni E. Po-
sonen (oik.) iohti tulto Vuonnisen suunnollo

tomiin. Kohti tulevat, miksi hiiessä ne eiyät kierrä
kiveä. Ohimosuoneni alko,ivat jysähdellä oudon
kuuluvasti, vedin konepistoo I ini vasem,man käs,ivar-
teni varaan ja valmistauduin pahirnpaan. Kuul,ii-l
rasahtelua takanarni ja painauduin syvemmäJle sa-

raheinään ja katajapensaan suojaan. Pian mi,nu,lle
valken,i, miksi ne tulevat tuolla tavoin. Joenmut-
kaa ne oikairsevat ja joen rannan miehitys on niillä
käyn'n,issä. Tiesin olevani p,elastehtu jäädessäni ai-
nakin tänän re,nkaan ulrk,opuo,lelle. Helpotr:,ksen
huokaus on tusrkin ko,skaan ol,lu,t viJpittömämpi
kuin s,illä hetkellä. Huomasin sirlirtteleväni hellästi
konepistoolini kylmää, mustaa pintaa ja epäilin,
ettei rkukaan äiti oJe koskaan heliemmin silittänyt
esikois,ensa poskea kuin mi.nä nyt tätä elotonta esi-
nettä. En saanut tank,kaa rkuvaa siitä, kuinka p,aljorr
miehiä kulki ohitseni, mutta paljon n,iitä oli. Vän-
rikki Varheenrnaan myöhemmin rniis,tä lausuma to-
teamus: "vähää vaille pirus,ti" piti nähdäkseni hy-
vin paikkansa.

Kärs,iväIlinen od,o,tuksen,i täyttyi, kun huomasi,n
vihdoin vihotrl'islen jonon loppuneen. Ei o,llu,t ai,kaa
rLudelleen arvioida tilannebta, vaan ryömi,n ulos ko-
Ios,tarni litteänä ,kuin lutikka. Olirn ainoa sanansaat-
taja, ehkä kaikki riippui onnistumisestani. Unoh-
din väsymyksen,i, kantapääni ja m,el'kein ,kairk,e,n.

Tunsin jo jo,elle ominaisen rkostean tu,oksun, ja
hetki vielä, niin se oli edessäni, rnuslana ja uhkaa-
van,a. Ei oJlut aiLkaa katsel'l'a, olisi,ko lähisrtöllä ke-
tään. Astu'in varovasti jo,keen, kiihkeä hengitykseni
tuntui ihan salpaantuvan, kun kylmä vesi nousi
vyötäisiiini. Pelkäsi,n joka hetki kuuLevani ,laukauk-
sen, sillä olinhan ihanrteel,l,i,nen maalirtaulu keskellä
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jokea. Mi,tään ei kuitenkaan tap,a,htunut, ei hiiren-
hiiskirus,ta missään.

Suuntasin katseeni vastarannan suojaaviin varjoi-
hin, vielä pari askel,ta ja sitten olisin yl,i,ttänyt joen
syvimLrnän kohdan. Ä,kkiä tunsin sydänalrass,an'i tyh-
jiö,n, vatsani tuntui putoa\.an poh,iin saakka. Il,ke-
ästi vonkur,',a kirnmoke oli l,entänyt yli,tseni. Yr't'rr
todistella itselll,eni, että oli'n ku'in herrno,stunut pi,e-
ni lapsi, jorka nyt oli saatava rau,hoittumaan. On-
nistuin tyynnytrtämään mieleni kontatessani ylös
rantap,engertä. Mutta matrkan iaaratrlisin tair.al oli
vielä edessäni, sillä vänri,kin karftalehdelle yetämä
viiva kulki julmetun liki vihollislinjoja, melkeinpä
niitä hipo,en.

Koetin kiiruhtaa kulkuani, r'aikka kipu kanta-
päässäni oli entisestäänkin pahentunut, nyt kun
kaikki oli nrärl<änä. Lisäksi en o,llut lainrkaan var-
ma, pi'stf isinkö pysymään suu,nnassa, s,illä varjot
olii'et pidenryneet ja silmissäni hämärsi. Kompu-
roin eteenpäin, kaaduin monasti pitkin pituuttani
ja pollet tuntuivat pettävän, sanalla sanoen olin
täysin poi;kki ja kuljin kuirn unessa. Edessäni oli
loiva kivikkoi;nen rinne. Vaistoni varoi,tti minua,
mutta jatkoiin etenemistä turtu,nein ais,tein. Astuin
irtonaisen, pyöreän ,kiven päälle ja kaaduin. Tun-
sin viiltävää kipua oikeassa pol'vessani, sillä olin
iskenyt sen terävään kiven syrjään. Sarnassa pi-
kemminkin vaistosin kuin näin tai kuulin 'r'a,lta-

van räsähdyksen. Vihaiset kipunat iskivät ympä-
rilläni olevista kivistä. Selvis,i, että olin juossut mel-
kein vihollisen syliin.

Yllätys oli kai ollut heille,kin täydellinen. Sai,n

otteen konepistoolistani ja suuntasin pirkän sarjan
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Postisööstöponkki on ottonut köyttöön oivon uuden

polvelusmuodon

SI I RTOTALLETUSTI LI N{C
Avotkoo nyt Tekin uudenoikoinen siir-
totolletustili. Se merkitsee nopeutto jo
vormuutto. Sen qvullo osioiden hoito
on yksinkertoisto.
Koikki loskunne voitte moksoo koto-
nonne. Poluuposti tuo vostokuitin,
Polkkotilin omistojono voitte nostoo
polkonnostokortillo itsellenne voivot-
tomosti rohoo. Lopsilisöt on edullisto

ohioto suoroqn siirtotolletustilille.
Siellä ne kosvovot korkoo io ovot oino
heti käytettöYissönne.

Siirtotolletustili ontoo Teille postisiir-
ron edut id sööstötilin korot. Menköö
löhimpöön postitoimipoikkoon jo so-
nokoo, että holuotte ovoto siirtotolle-
tustil in.

POSTISAASTOPAN KKI
* jollo korko koko olon kosvoo

- LATVOJEN UUD|S-

RAKENNUKSIA

- LATVAKORJAUKSTA

- LATVOJEN KANSTKONETTA

JA SÄHKÖPÄÄTAULU]A

LEVY- JA MUOTO-

TERÄSRAKENTEITA

- KONEISTUSTÖITÄ

F. W. HOLTMING OY
LATVATELAKKA lA KONEPAJA, RAUMA, PUHELIN 12920

317



Suomoloiset etenemössö pikosiltoo myöten Vuon-
nisioen yli hyökköysrintomon pohioisello siivellä

pes:ikettä kohti. Ponnahdin ylös, ktrn aseeni vaike-
ni. Tunsirn ki,eriväni jornnekin, jalkani oli aivan tur-
tunut enkä pystynyt sirtä "tiiiku,ttamaan. Koettelin
po,lveani, sain verta kiisiirni.

Kesrti ikuisuuden enrnenkuin olin komentop,ai-
kalla. Viimeisistä vaiheistani nrinulla ei ole tark-
kaa kuvaa. Muistan vain ,ko,rnen.topai,kalla hälinän,
jonka tuloni oli aiheuttanut. Selitykseoi lienee ol-
lut tyydyttävä, koskapa lisäksi muis,tan, kun suuri,
l<ömpelcitekoi,nen mies nrousi pystyyn ia kiiruhti kä-
det ojossa eteenpäi.n ,koivu:n juurella olevaa puhe-
Iinta ,kohden. Kuulin hänen lausuvan syvältä tule-
valla äänellä sanat:

- Äl' yli pä?istä perhanaa!
Niisä sanoissa oli jr.r,hlal,Iinen sointu. Olisin voi-

nut vaik;ka vannoa, että silloinen palteriston ko-
mentaja, kapteeni E. Pasanen nautti tilan,teesta.

Seuraavat tuo[<iort olivat täynnä jännitystä, kun
kapteeni Pasanen jakeli tulirkomentoja korkean oma-
kätis€sti. Ensim,rnäisenä,kuului,ko,l,mituu,maisten
ha,aralavettisten,Iähtölaurkaukset, ja niihin yhtyivät
kaikki putket, raskaan patteriston jymähdellessä
jossain kauempana. Täten KTR 16 ampui sulku-
tulta, ihanaa sinfonista musiikkia.

Suljin silmiini ja nojasin uupurneen pääni puun-
runkoon ja kuuntelin. Tu,nsin väristystä selässäni.
Sitä eiviit aiheuttaneet märät vaatteet eikä matkan
rasitus, vaan jännittävä hyviinolon tun,ne. Oli nau-
tioto kuulla oman tykistön ampuvan. Se loi mie-
leen varmutatta ja tulevaisuuden uskoa. Läpirrnurto
onnisrui ilman hamkalur.r,ksia.

todellinen
erämlehen saapas

It lumclta suojaava, kiristetUivå varrensuu

O suksisiteen kesråvä, vahvistettu pohia

! koroissa ura kantasidettä vatten

tt erikoisvahvistettu terä

Suomalaiseen ialkaan suomalainen saapas

g*rrrrc%.*-alZrA,S"rZ;
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OLIN eversti Viiklan komentaman 6. divisioonan
viestijoukoissa, ,kun jatkosodan alkaessa vuonna 1941
heinäkuun 1. pnä hyökkiisimme Kuusamon pohjois-
osan seuduilta rajan yli. Edettiin vaikeita maastoja
pitkin Oulankajoelle ja sen yli se{<ä iatkettiin rnatkaa
Sovajärven kylille ja sitten edelleen pohjoiseen päio
Tuutikylää kohden.

Rajalta lähtien oli kahakoita rajanpintaa varmista-
vien vihollisosastojen kanssa. Venäläisen harran raja-
vartioston lyöminen taaksepäin ei tuottanut suuriakaan
vaikeuksia eikä meille vahinkojakaan sattunut, vaan
me kaikki säilyim,me tällä erämaan vaelluksella aivan
"terveinä". Tältä ma&alta jäi muistiini eräs pikku
juttu, joka saattaa koiramiehiä kiinnostaa.

Hyökätessä oli sen verran rautaa ilmassa, että naa-

purin vartijoille tuli hiukan kiire tlähtö. Tämän vuok-
si jäi heiltä vartiopaikalle possu ja nahkahihnalla
puussa kiinni oleva koira. Edellisestä lihavasta löy-
d&tä ei sen enempää, sillä possu-setä dli [dorpimai'lla
aina tervetullut tuttavuus. Mutta tuon koiran kanssa
tutuksi tuleminen ei ollutkaan aivan leikin asia.

Koira oli tavallista'kooliC<aampi susikoira, joka oli
mustaselkäinen ja kenties oli osin sukua karjalaiselle
karhukoiralllikin. Suomalaiselisi nimeksi tälle l«oira-
vangille annettiin "Koski".

Koira osoittaurui meitä uusia isäntiään kohtaan
tavattoman vihaiseksi. Sekin koetettiin asettaa kui-
tenkin ansaitsernaan leipänsä palvelustehtävällä. "Kos-
ki" oli siten alul<si keittiön vartijana aina Vuorijär-
ven itäp,uolelle saakka.

Syksy on sisämaalausaikaa
Nölllö moqleillo soqtte kou-
nisto Jo kestövöö:

foKER
hel ppotöinen slsöselnlen okry-
loottiloteksimooli, pesuo kes-
rövö, silkinhimmeö plnto

]IIRANOL
kllltopintoinen lokkomooll
puu- lo metollipintoihln

PESTO semigtoss
toivemqoli keittiöitö vorten

PERMO
kovoo kulutusto kestövö puu-
lottioiden tekohortsimooli

Nyt kotlo kounistomoon! Pypököö kqupqsto
nöiden moolien esittelylehtlsiö.

- moon suurln ololloon -

3t9



"Kosken" vihaisuutta yritettiin lauhduttaa hyvällä
kohtelulla, mutta tällaisesta hyvyydestä se kumma
kyllä tuli aina vain vihaisemmaksi. Olisiko sen en-
tistä mielentasapainoa siis varhaisempien isäntien puo-
lesta hallittukin remelin repäisevämmillä annoksilla.

Joka tapauksessa, ainahan koira isäntänsä tuntee, jopa
isäntänsä luonteen ja tavatkin. Ja uudet pehmeäkdti-
set isännät eivät näyttäneet olevan sen mieliki.

Minä tämän "Kosken" kanssa yrittelin kyllä pitää
kaikesta huolimatta seuraa, ja kävin sen kera kenttä-
myymälässä kilometrin päässä. Mutta tämdkin matka
oli eräästä syystä vastuksellinen. Tien varrella oli näet
venäläisten kaivamia yhden miehen ampumapoteroita,
ja useimmissa niistä oli kaatunut venäläinen sotilas.
"Koski"-koira ryntäsi matkalla joka poteroa kohden
ja osoitti samalla minua kohtaan vihaisuutta. Näytti
kuin se olisi ollut poteroissa olevien vainajien
puolesta vihainen 

- lieneekö se vainunnut niissä
entisten isäntiensä hajuja. Kun koiran ponnistelu po-
teroihin päin oli niin'tiukkaa, että pelkäsin hihnan
katkeavan, katsoin jo parhaaksi ottaa pistoolin käteeni
siltä varalta, että meidän kesken tulisi jyrkempää eri-
mielisyyttä.

Niin vain kävi, että koko komppaniasta ei löyty-
nyt sellaista kätevää miestä, joka olisi saanut tämän
koiran kesyyntymään. Tämän takia komppanian lää-
kintiimies Yrjö Forssel sai kunnian lähteä r'iemään
koiraa Kemijärvelle ja sitä tietä koirakouluun saa-

maan meidänpuoleisen koirakunnan sivistystä. Vanki
kuin vanki, kohtelu oli säilytettävä asiallisena.

Kons ikuvo:
Onkomuksen kylön romonttiselto t;eltö

N UM ER O l0:n KlR, OITUKSET

281)

TALO U DELLIN EN SI LTARATKAI SU
Englontlloinen Boiley-sillokoluslo on köytössö ympöri
mooilmon. Se on nopeorokenleinen. Rokennuslyö edislyy
lopo 10 m lunnisso jo sillon konlokyky nousee oino 150
tonniin sookko pöökonnotti mrslo riippuen.

Å- Kurenmaa:

}IÅÅ\PUOLUSTUKSE}I}1E TILÅSTA

Luno )Iiettinen:
RÅJAKOTIPPANIAN TIUKANÅ II CSÅ

Juho Vuorenselkä:
LAPIN NOIDÅN KOSTO

Toivo Korhonen:

JEL]ÅRVELLÄ PALOI I OSA .

Kaarle Pyökäri:
RÅVAN]VIÄKI 

- 
MINUN

KOKEMANÄNI I OSÅ

Lauri Lukkarinen:
KAKSI IHIUEELLISTÄ VARJEI.{'STÅ

Ville Muilu:
PARTISAANITYTTÖ VIHTAVAARÅSSA

Bertel Ikonen:
KÄPPÄSELÄN
KOUKKAUSOPERAATIO IV OSA .....

Matti Mikkola:
KOHTÅLON SÅATTO XVI OSA .....

O. Airola:
TL'LENJOHTOÄ. JUUSl'o-
LÅATIKOLLÅ. SOMERISSA

P. Gerhard Niemi:
ÄL' YLI PÄÄSTÄ PERHANAA

Iivari Pertrula:
VÄ.NKI SEKIN 

- 
SUSIKOIRA

Tlloukset jo osoitteenmuutok3et pyydctäön

löhettömäön osoitteello Korkeovuorenk. 28,

:9r

10I

BAI LEY BR! DG E

ELEMENTTISILTA

)o5

29rl

101

3o:

304

30s
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)19
Myös Suomesso on huomoliu Boiley-sillojen
köytönnöllisyys. Askettöin volmistui mm. 116
m pilkö Kirjolonso men Boiley-sillo kohdes-
so viikosso.

BAILEY BRIDGE - huokeo iq nopeo -
siksi köytössö ympöri moqilmon

Annqmme mielihyvin yksilyiskohloisio selos-
tuksiq jq suunnilelmio Boiley-sillo slo.

THOS. STOREY (Engineers) LTD.

Yksi nedustojo
Suomessq:

H E LS IN K I

Aleksonlerinkolu 1 3

Puh.580l1

320

Helsinki - Puh. l5 055/35.



Nauttikaa Tekin
maittavaa ia
riittoisaa
kahvia

Porempi kohvi moistuu oino poremmolto jo
riitlöö poremmin. Siksi lukuisot hyvön koh-
vin ystövöt ovot jo siirtyneei porempiin Pou-
ligin looiuihin.

mil
255 mk 263 mk 32O mk

palnrpakkou1100 g

Yalitkaa laatukahvia

235 mk

tletsstlpAtlrfrOrn

joutuvat ankaralle koetukselle

latkuvassa kulutuksessa. . .

eikä sitä muukaan miehinen

mies housuilleen juuri lepoaikaa suo.

Siispä on paras katsoa,

että saa kestävää kangasta ia

sitä ios mikään on

KLINGENDÅHLIN
TU TTU DIÅGON ÅÅLI

- vanhastaan suosittu housukangas.

](LI NG EN EDAH L
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- erös nykyisen yhteiskunnon korkeqn elintoson edellylys.

Asuluskeskusten jo teollisuusolueiden

yhci' kosvoessq on turvollisuussyistö jo

lilonpuulteen tokio siirryftcivö koope-

lointiin.

Pqros rqlkqisu töhön on suurjönnitteen

osolto öljykoopeli.

öl;vreansLl oN KÄYTTöVARMA

loo kv ,ÄxxlrrresEEN Asrl.
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lrtonumero 70 mk
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