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eliikerohot suoroon omolle
tilillesi. 

- 
Eihän meikölöinen olusso uskonut selloisiin uuiuuk.

siin. Mutto kun kunto ei enöö ole porhoimmilloon, poötin torr.
luo Yhdysponkin outtovoon köteen. Annoin sitten voin volto-
kirioni Yhdysponkkiin io römän iölkeen on ponkki hoironur
eläkerohot iililieni. Jo rohoni vielöpä kosvovot korkoo heri

eläkkeen moksupöiväsrö olkoen.

Nyt köyn nostomosso rohoio iorpeen mukoon silloin kun mr.

nulle itselleni porhoiten sopii, io voin moksoo verot, vuokror,
vokuutusmoksut, puhelin-, söhkö. ym. loskut ponkisso poike.
tessoni. Kyllö se konnotti 

- io konnottoo muutenkin ollo
100-vuolioon ponkin osiokos.
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Yiidestä
on ve?eavalita

Volitkqq kohvinne Pouligin kuuluislo
Viitosisto - ne ovqt oikein hyvcin kohvin
ystövien mokuun I

330 mk
Mooilmonmorkki-
noiden hienoim-
misto kohvilooduislo
volikoitu erikois-
sekoilus.

3fl) mk
Eritlöin hieno sekoi-
lus volikoitu jo kohvi-
lootu.io mousletluno
keskiomerikkoloi-
sillo jo Mokko-
looduillo.

Töytelöisen voimo-
kos ,jo hieno keski-
omerikkoloinen
I ooiusekoilus.

Riitlorso, löytelöinen Moukos.jo riilloiso
Sonlos-Colombio brosilioloissekoitus
voitloinen sekoitus.
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UPSEERNSTONITNITE

PERUSKOUTUTUKStrSTA

PUOLUSTUSLAITOKSESSA vallitseva upseeri-
pula on yleisesti tunnettu tosiasia. Sen pohjimmai-
nen syy on löydettävissä itsenäisyytemme alku-
ajoilta, puolustuslaitoksen syntyvaiheesta. Tyhjästä
polkaistun armeijan upseeristo oli jokseenkin sa-
manikäistä; ouorimman ja vanhimman ikäero oli
ainoastaan kymmenisen vuotta, vain muutama har-
va yksilö teki poikkeuksen. Tasaikäisyydestä joh-
tui, että koko vanhempi upseeristomme joutui eroa-
maan hyvin lyhyen ajan sisällä. Monet siirtyivät li-
säksi ennen eroamisikää muille aloille, jotka tar-
josivat paremmin palkatun ja arvostetun työken-
tän. Näin syntynyttä vajausta kasvatti jatkuvasti
sodan jälkeisten kadettikurssien pienuus. Sotaväsy-
mys ja muiden alojen tarjoamat paremmat talou-
delliset mahdollisuudet aiheuttivat, etteivät nuoret
miehemme tunteneet kiinnostusta upseerinuraa
kohtaan, mutta vielä enemmän lienee asiain tilaan
vaikuttanut se, ettei yleinen mielipiteemme eikä
valtiovaltamme tajunneet, että maanpuolustuksen
kunnossapito ja kehittäminen oli muuttuneissakin
olosuhteissa välttämätöntä.

Kun yleinen mielipide alkoi tässä suhteessa he-
rätä, rupesi valtiovaltakin käsittämään, että myös-
kin valtakunnan puolustaminen kuului sen tehtä-
viin, ja että sen tekemät valtiosopimukset suoranai-
sesti velvoittivat siihen. Myönteisempi suhtautumi-

nen maanpuolustukseen alkoi heti heijastua Kadetti-
koulun oppilasmäärän kasvussa. Viimeiset neljä tai
r-iisi kadettikurssia ovatkin olleet selvästi suurempia
kuin mitkään aikaisemmat rauhanaikaiset kurssit,
mutta upseerivajaus on silti pysynyt suurena. Kou-
lun kapasiteetti ei salli oppilasmäärän kovin suurta
lisäämistä, eikä se muutoinkaan ole suotavaa; se

toisi muassaan vain uusia vaikeasti ratkaistavia pul-
mia. Kaikin puolin terveellisempää on pyrkiä täyt-
tämään vajaus vähitellen, mutta samalla huolehti-
maan siitä, että upseeriston palkkaus ja muut elä-
misen ja viihtymisen edellytykset saadaan sellai-
siksi, että liiallinen ennenaikainen eroaminen es-

tyisi. Merkittävä edistysaskel tässä suhteessa onkin
jo äskettäin tapahtunut palkkojen parantaminen.

Ammattipiireissä ja -lehdissä on ollut keskuste-
lua Kadettikoulun oppilasaineksen laadusta. Tällöin
on arvosteltu toisaalta oppilaiden oppikoulusivis-
tystä ja toisaalta vastavalmistuneiden upseerien pä-
tevyyttä. Jälkimmäisille arvostelijoille riittää vas-
taukseksi se, että he ovat ilmeisesti unohtaneet
omien vänrikkivuosiensa avuttomuuden. Kadetti-
koulu voi parhaimmillaankin luoda vain pohjan,
jolle rakennetaan, mutta sittenkin 60-luvun nuori
upseeri on valmiimpi ja käyttöl'elpoisempi kuin
sanokaamme hänen 20- tai 30-luvulla valmistunut
arvostelijansa uransa vastaavassa vaiheessa. Elämän-

t
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vaellukseltaan hän on ylisummaan ottaen terveellä
ja asiallisella pohjalla. Uskallamme väittää, että hän
hyvin kestää kansainvälisenkin vertailun.

Mitä oppikoulusivistykseen tulee, on viime vuo-
sina noin 90 /o kadeteista ollut ylioppilaita; lopuil-
la on ollut oppikoulun lähinnä ylimmän luokan tai
v^staava tietomäärä, ja heidät on hyväksytty erityi-
sen sisäänpääsytutkinnon perusteella. Viimemainit-
tuun ryhmään kuuluvat ovat yleensä olleet armei-
jassa väliaikaisina palvelevia r'änrikkejä.

Tässä on syytä erityisesti korostaa, ettei koulu-
tiedoille eikä koululahjalkuudelle tule antaa rat-
kaisevaa merkitystä arvosteltaessa upseeriaineksen
laatua. Upseerin on ennen kaikkea oltava johtaja.

Johtaminen taas valtaosaltaan on osaamista, taita-
mista, ei niinkään tietämistä. Sota on kovaa peliä.
Se vaatii lujia, hengeltään ja ruumiiltaan karaistu-
neita, itsenäiseen ajattelemiseen ja toimintaan pys-
tyviä täysiä miehiä, luonnetta ja persoonallisuutta
enemmän kuin suurta tietomäärää. Hyvä yleissivis-
tys on luonnollisesti upseerille eduksi, voipa
muodollisestakin opinnäytteestä, kuten esimerkiksi
ylioppilastutkinnosta, olla hyötyä ulkonaisen arvo-
vallan kannalta, mutta sillä ei ole suurtakaan asial-
lista merkitystä, jos varsinaiset johtajuuden edelly-
tykset puuttuvat. On siis esimerkiksi täysin jouta-
vaa valitella, ettei kaikkia ylioppilaita voida kou-
luttaa reservin upseereiksi, sillä ei johtajaominai-
suuksin varustettujen miesten lukumäärä suinkaan
lisäänny ylioppilastulvan vauhtia.

Jokainen sodassa ollut taasen tietää hyvin, että
vihollista lukuunottamatta mikään ei ole vaaralli-
sempaa kuin kelvottomat iohtaiat, r'aikka tämä kat-
kera tosiasia rauhan päivinä niin helposti unoh-
detaan.

Äskettäin on aktiiviupseeriemme koulutuksessa
tehty melkoisia muutoksia.

Kadettikoulun kurssi kestää tästä alkaen kaksi
ja puoli vuotta, mikä on huomattavan pitkä aika,
kun ottaa huomioon, että siinä koulussa vuodessa
on kaksitoista kuukauttaa eikä seitsemän, kuten
yleensä korkeakouluissa, ja että opiskelu on erit-
täin tiivistä. Oppilaaksi Kadettikouluun hyväksy-
tään vain ylioppilastutkinnon suorittaneita. Tässä
suhteessa on siis menty pitemmälle kuin esimer-
kiksi Teknillisessä korkeakoulussa ja Kauppakor-
keakoulussa, joihin lahjakkaat opiskelijat voivat
päästä ns. opistolinjan kautta. Toivokaamme että
korotetut vaatimukset ovat asialle eduksi, vaikka-
kin julkisuuteen saatetut pääsyvaatimukset vaikut-
tavat ainakin periaatteessa hieman arveluttavilta.
Niissähän katsotaan erityiseksi ansioksi esimerkiksi
ylioppilastutkinnossa saatu yleisarvosana laudatur
tai mikä tahansa tutkinto - esim. sanskriitin kie-
lessä 

- 
yliopistossa tai korkeakoulussa, mutta ei

sitä, että hakija on erittäin sopiva vakinaisen väen
upseeriksi. Tuskinpa käytännössä sentään annetta-
neen koululahiakkuudelle ja -uutteruudelle tai ehkä
vain onnelliselle sattumalle ratkaisevaa osuutta va-
littaessa nuoria miehiä uralle, jolla mainitut ominai-
suudet - hyvää onnea lukuunottamatta - ovat
toisarvoisia tekijöitä.

Koulutusoh.ielmassa on annettu huomattava sija
aineille, jotka ovat omiaan lisäämään tulevien
upseerien yleissivistystä ja tiedollista ammattipäte-
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vyyttäkin. Kadetit voivat niin halutessaan suorit-
taa Helsingin Yliopistossa yleisen valtio-opin
approbaturtutkinnon ja, mikä erikoisinta, aktiivi-
upseeritutkintoon sisältyy pakollinen approbatur-
tutkinto kasvatus- ja opetusopissa yliopistossa.
Vaikkakaan viimemainitulla tutkinnolla nykyisel-
Iään ei ole paljoakaan yhteyttä sotilaskasvatuksen ja
-koulutuksen kanssa, voi se silti olla välillisesti
hyödyksi saattaessaan tulevat upseerit kosketukseen
yliopiston opetukseen ja ylioppilaihin, mikä on
omiaan pienentämään ennakkoluuloja ja raja-aitoja.
Tämän tutkinnon lisäksi kadeteille opetetaan soti-
laspsykologiaa ja kouluttamistaitoa omassa koulus-
saan.

Sotilaspsykologia onkin mielestämme nykyisin
niin tärkeä opetuskohde, että sitä on aivan erityi-
sesti korostettava. Paitsi että puhutaan suoranai-
sesta psykologisesta sodankäynnistä, sillä on tavat-
toman suuri merkitys varsinaisessa "kuumassa" so-
dassakin. Kuinka monta tappiota esimerkiksi viime
sodissamme aiheutuikaan psykologisista virheistä
ja erehdyksistd', ja. toisaalta: kuinka monta kriisiä
ehkäisi tai korjasi psykologisesti oikea menettely
tai ote? Käsityksemme mukaan ei riitä, että sotilas-
psykologiaa opetetaan vain erillisenä aineena; se

olisi kytkettävä kiinteästi kaikkeen muuhun, ja
aivan erityisesti taktiikan ja taistelukoulutuksen
opettamiseen. Jokaisen tilanteen käsittelyssä olisi
psykologisille tekijöille annettava niille kuuluva
osuu5.

Olisimme mielellämme nähneet, että opetus-
suunnitelmissa olisi annettu voimakkaampi asema
maamme uusimman historian samoinkuin yhteis-
kuntaopinkin opetukselle. Se olisi asiallisesti tar-
peellista, koska oppikoulu sivuuttaa nämä asiat
kovin kevyesti, mutta samalla se olisi omiaan vah-
vistamaan sitä aatteellista pohjaa, jota ilman nuo-
ret upseerit helposti tuntevat itsensä pelkiksi palk-
kasotureiksi.

Suurin puute meikäläisessä yleissivistyksessä on
kielitaidottomuus, kiitos oppikoulun, joka pakot-
taa jokaisen oppilaan lukemaan kolmea tai neljää
vierasta kieltä. Seurauksena on, ettei yhtäkään opita
edes auttavasti. Kadettikoulu seuraa samaa latua
jakamalla kielten opetukseen käytettävissä olevan
vähäisen tuntimäärän edelleenkin kahden kielen
osalle yli neljän vuosikymmenen täysin kielteisistä
kokemuksista huolimatta.

Vaikka muutoksien pääasiallisena tarkoituksena
näyttääkin olevan eräänlaisen akateemisen pinta-
kiillon antaminen upseerinuralle ja sen tekeminen
ammattina kilpailukykyiseksi, muodostaa uusittu
peruskoulutussuunnitelma joka tapauksessa hyvin
käyttökelpoisen kokonaisuuden, jonka puitteissa on
mahdollista antaa tuleville upseereillemme tehokas
alkukoulutus ja vankka pohja myöhemmälle kehi-
tykselle.

n.Mr^u^1 
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Vilkos sotilosliikenne oli
köynnissö Kiestingin ron.
nosto yli looioien Vienon
ves i stöi en

MATTI poT,oJÄny|

YKSIKKöNIME perustettiin kesäkuussa 1941 Kuu-
samon Kurkijärvellä, jonne kokoonrui joukkomme
täydennykseksi reserviläisiä, heidän mukanaan myös
vanhempi vel.jeni Reino. Me varusmiehet, jotla olim-
me ennestään tässä komppaniassa, pidimme itseämme
vanhoinr miehinä, sillä sormilla alkoivat jo p?ilvZim-
n-re olla laskcttrvissa, mutrt saapuvrt resen,iläiset teki-
r'ät nreistäkin nuoria. Raskallta trimä ei r.ielä tun-
tunu:, silli olimme tietoisie siitä, että nyt emrne ole;
sodrsse yksin. j.r yleensiih:in i'lllitsi silloin scllainen
kisitys, cttä llkrv:r sote tulee olemaan lyhyt.

Monien eri vaiheiden jälkeen ja monen eri kylän
kautte kuikien saavuimme elokuun all'upuoliskolla
Kiestinkiin. Pidimme itseämme jo vanhoina rintama-
jermuina, vaikka siihen saalika kokemuksernme olivat
vielä olleet ainakin meiddn kohdallamme leikkiä myö-
hempiin tapahtumiin verraten. Kiestingissä komppa-
niamme viipyi useita vuorokausia, jotka käytimme le-
poon. Jatkuva skkien jylinn ja stuka-muodostelmien
toiminta kertoivat nyt jo omalla tavallaan, että sota
tulisi vain kornenernaan kohdallamrrne.
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Ryhmal

Lienee ollut siinä elokuun 11. päivän maissa, kun
tuli kiisky, että komppaniassamme olevasta kolmesta
joukkueesta kahden piti lihteä jalkaväen avu]<si Lou-
hen rautatien suunnalle. Sione olivat suomalaiset teh-
neet syvän kiilan maantien suunnalla hyökkäävien sak-
salaisten jäädasä huomattavasti jälkeen. Joukkueen,
johon kuului,n, tul,i iäädä Kiestinkiin lastaamaan pst-

{kkejämme junaan.

Joutkkueiden lähdöstä oli kulunut vähän aikaa, kun
Reino-veljeni tuli luokseni ja kertoi, että meidän van-
hempi veljemme oli haavoittunut vaikeasti jo Kiestin-
gin valtauksessa, vaikka me vasta näin myöhään saim-
me tdstä tiedon. Mutta veljeni huolet eivät vielä lop-
puneet tähän, sillä hän lis?isi vakavissaan:

- Kun rninulla on noita rahoja ollut koko kesän
mukana, niin ota sinä ne ja postita isälle, kun en ta-
vannut vääpeliä. Minusta tunluu, että minä en enää
näitä tarvitse. - Koetin rohkaista häntä sanomalla:

- Mitä sinä turhia, pianhan ta2s tavataan 
- 

En
ottanut hänen tarjmmiaan ruhoja.

Seuraavana päivänä puri,mrne teltat ja marssimme
asematrle, jossa joukkueen johtajan johdolla lastasim-
me tykkejä sitä mukaa kuin saimme vaunuihin sopi-
maan. Iltamyöhäisellä joul&u,eemme johtaja ilmoini,
että kukin saa hakea asetnan liiheisyydestä yösijan mis-
tä löytää. Katselimme erään kaverin kanssa yöpynrris-

paikan muutaman tavarakasan viereltä, jossa oäkvi
suojapeitteen dlla jo joku nukkuvan. Ilman muuta ve-
dimme mukana olevat huovat pällemrne ja nukah-
dimme. Aamulla herätry?irnrne,ihmer.teli,rnme vieressä
olevan naapurin uneliaisuutta ja nostimme peitteen
reunaa, jolloi,n totesim'me nukkuneemme kaa'luoeen
saksalaisen vieressä.

Olimme korviketta kei'ttämässä, kun etulinjasta saa-

pui juna, jossa oli kuormana vain haavoiltuneita ja
kaaruneirta sotilaita. Haavoit[roeiden joukossa oli noin
10 meidänkin komppaniamme,miestä. Heistä erds lie-
vdsti haavoittunut tul,i luokseni kertomaan edelllisen
päivän tapahtumista. Hän lueneli pitkisti komppa-
niamrne kaatuneita, joukossa mm. vänrikki Sillanpää,
joka oli ollut joukkueenjohtajana ja jäärryt ei-kenen-
kään-maalle. Tässä muistin entistä katkerampina
rel,ieni sanat, jo$ia hän l?ihtiessään oli lausunut ja jot-
ka olivat askarru,ttaneet mietrtiini siitä saal,:ka. Kysy-
mältä selvisi,minr:,!l,e asian vakavuus. Haavoittuneita
huudatiin autoon, jolloin mainittu kertojakin lähti
matkalle ja poispäin kääntyneenä lisäsi:
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Jotkosodon olusso siirtyi suomo-
l,cinen lll AK Kuusomon jo Suo-
mussolmen seuduilto hyökkäyk-
seen Pohiois-Vienoon. Siihen kuu-
luvo Ryhmö Turtolo (J) ylitti ro-

ion I.7. io voellettuoon erömoo-
seutuien löpi voltosi Kieslingin
7.8. Tösiö iotkui hyökköys Lou-
hen roulotien suunnosgo, kunnes
eteneminen olkoi tyrehtyä I 1.8.
Kopustnoioioen mooslosso, iosso
venäläiset ryhtyivöt sqorrosioviin
vostohyökköyksiin suomoloisio
vostoon

- Sinne ei-kenenkään-maalle se jäi Reino-veljesi-
kin.

Vanhemrnan veljeni kohtalo oli epävarma, ja hai
perdän toinen tällainen, vieläpä aavistetlu tapaus'kuu-
losti aivan tyrmislyltäv?iltä.

Saman päivän iltana lastasimme viimeiset tyki,t ju-
raao ja lähdimme niiden muikana kiilan kärkeen. Sin-
ne saavuftua totesimme, että kiilan kärki oli niin ka-
pea, että r'ihollisen liikkeita kuului joka puolelta.

Vaikka olikio elokuun loppupuoli menossa, ilmat
olivat rairtiin puoleiset ja lisäksi satoi jatJ<uvasti. Koa-
ka komppaniemme t),kit oli hajoitetu eri puolille,
telttamrjoirustr ei keikille riittänyt. Tämän vuoksi
olomme ilman sadetalikeja tuntui toir.ottomalta.

Tyk|iryhmä, johon kuuluin, oli aivan rautatien
suunnassa ja sijoitettuna täytemaamonrun reuoaan.
Sen rinteeseen teimme 2-3 miehen poteroita.

Tähystäjänä meillä oli aina yksi mies vuorollaan
tykin luona. Erddnd päivänä ollessani tähystysv,uorossa
vihollinen alkoi tapansa mukaisesti panna putkeen
krhrn amrnuksia. Niistä putoilivat ensimmäiset noin
100 m minusta oikealle, mufta toiset rupesivat suo
ralla linja,lla lähenemään rninua. Kun lähimmänen
räjähti noin 30 m päässä, hyppäsin salamannopeasti
2 metrin päässä olevaan poteroon. Samalla hetkellä
tuntui koko potero hajoavan räjiihdyksen voimasta.
Kun me hetlcen pädstä kersantti Hietasen kanssa me-
nimme katsomaan, totesimme, että l?ihelle tul'lut kra-
naatti oli osunut juuri siihen kohtaan, mistä minä se-

kuntia ennen olin hypännp pois. Viirneaikaiset järkp-
tävät tapahlumat olivat saaneet hermoni suoraan sa-

noen aivan kireälle, joten ilmeinen pelko pelasti mi-
nut varmalta tuholta.

Myöhemmin selvisi, että olimme jouluneet mottiin,
iosta vihollinen meille kovaäänisellä toitotti ja ke-
hoitti meitä antaurumaan luvaten kaikkea hyvää.

Elokuun 24. pnd haavoituin kranaatin sirpaleesta
polveen. Monien eri vaiheiden kautta pääsin kaksi päi-
vää myöhemmin lievernmin haavoitluneiden rnukana
kiertoteitse pois motista ja edelleen Suomeen. Mieli-
ala ei tuntunut kuitenkaan kevenlyvän siitä, sillä jäi-
väthän kaverit ikäväiin asernaan, ja veljeni kohtalo as-

karrutti mieltäni. Myöhemmin Reino-veljeni nimi il-
mestyi sankarihautausmaalle toisten isänmaalleen kaik-
kensa antaneiden joukkoon.
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SILTA))
OSKARI YIRSU

KESÄLLÄ l94t olivat Uhtuan suunnan sotatoi-
met heinäkuun puolivälissä siirtyneet Pistojoen
rannoille.

Olin resen'in rippeiden haravoinnissa ioutunut
muiden mattimyöhäisten mukana uudenmallisecn
joukkueeseen. Sen vahvuus oli l +3+29 ia tehtä-
västä johtuva nimi kuului: valonheitinjoukkue.
Kuuluimme erillisenä osastona Pion.P 34:ädn ja
siten saimme muonan suoraan pataljoonasta. Meillä
oli oma 2 miehen "töpinä" kenttäkeittiöineen ja
oma rekka-auto, johon sovimme kimpsuinemme
kampsuinemme.

Aseistuksestamme ei ole juuri mainittavaa, mutta
räjähdysaineita ja miinoja joukkueella oli noin
2.000 kg. Valonheittimiä emme saaneet nähdäkään.
Ennen pitkää meille tuotiin sen siiaan kummia
törppöjä, aivan kuin keiton kantoastioita. Niissä
oli pohjan lähellä sivuilla kummat letkut.

- Nehän ovat kuin kurkkutorvia, arveli jouk-
kueemme nestori Ahti Tuppurainen. Ei niitä tun-
nettu silloin, kun vuonna 18 olin vakinaisessa. -

,{i!

Suomoloisten ioukkolen edetessä heinäkuullo l94l Suomussol-
men roioilto Uhtuoo kohden hyökkäsi Rootteen-Vuokkiniemen

-\/s6n6i59n-Uhtuon 
pöätien suunnollc eversti S. Molmin

johtomo Ososto Molm, johon kuuluivot JR I I (p. ll Pl, lll/JR 32
jo 3./Pion.P 34. Voikeiden sotoloimien jölkeen, suoritetiuoon
mm. Vuonnisenioen ylimenon yöllä l4/ 15.7., ososto soopui
etumoisillo osilloon 19.7. Pistoioelle volokuvcsso näkyvöön
kohtoon, josso vihollinen oli röiöyttönyt ioen yli johlovon sil-
lon. Ososto soi heti köskyn volmistoutuo Pistoioen ylimenoon.
Tykistövolmisielun jälkeen se ryhtyi 21 .7. kello 4 hyökkäyk-
seen ioen yli köyttiien siihen nopeosti kyhöfiyiä polkusiltoio.
Suppeo sill:npdä soovutettiin io sitä ryhdyltiin nopeosti loo-
ientomoon. Vihollisen roivokos vostohyökköys toriuttiin

Ei meistä kukaan ollut nähnytkään sellaisia aikai-
semmin.

Muutaman päivän perästä saimme tehtäväämme
varten ohjekirjaset. "Törppöjen" salaisuus selvisi.
Ne olivat italialaisia liekinheittimiä. Niistä sai po-
rukkamme myös pysyvän nimen "Liekin nielijät".

Tästä odottamattomasta tehtävästä ja arvoni-
mestä ei koitunut meille muuta kuin vaivaista vas-
tusta. Olimme liian pieni joukko itsenäisiin sota-
toimiin, ja sen vuoksi meitä jatkuvasti heiteltiin
sinne tai tänne jommoiseksi vahvistukseksi. Parem-
minkin moraaliseksi vahvistukseksi huvittavassa
mielessä, sillä sanrrkiistaa syttyi helposti, kun jol<u
hihkaisi: "Liekin nielijöitä täällä!" Joukossamme
olikin lahjakkaita sanan käyttäjiä, varsinkin sadat-
telijoita, ja sen ohella sitten muukin sotimincn
luonnisti kohtalaisesti.

Heinäkuun 17. päivän iltapuolella olimme
Pion.P 34n 3. komppanian mukana päässect He-
voslammelle ja valmistauduimme mukavasti lepää-
mään. Torviseitsikkokin käväisi soittelemassa. Joku
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pesi pusakkLnsa, ja uitiin joukolla juurikoiden
seassa. Kaikki kuitenkin keskeytyi pataljoonan
lähetin saapuessa ilmoituksin:

- Liekin nielijät valmistautuvat Joukkue Horman
täydennykseksi. Tarvittavat varusteet jaetaan pa-
taljoonan kuormastosta kello 22.

Joukkue Horma oli koottu nuorista, välirauhan
ajalla asevelvollisuutensa suorittaneista pioneereis-
ta. Joukkue kuului l. komppaniaan päällikkönään
luutnantti Olavi Lahtela. Omassa mielessäni tein
päätelmän: Kelju komennus.

Pataljoonan kuormastosta varusteita ottaes-
samme jouduimme ymmälle. Tarvikkeet olivat:
köysiä, köysiä, eri vahvuisia köysiä ja tautalankaa,
kirveitä, parit piikkilankasakset, pioneeriruuhi ja
tietenkin tavanomainen aseiden ja patruunain täy-
dennys sekä muonaa.

Pestyt pusakat oli kiireesti nuotioiden liekeissä
kuivattava.

- Ånnetaan niille uusi tulikaste, arveli Tuppu-
rainen.

Hätäisesti sitten ruokailtiin, ja kohta alkoi kara-
vaanimme vaeltaa tuntematonta määränpäätä koh-
den.

Talsimme aluksi pari kolme kilometriä Uhtuan
tietä, ja siitä 4, asteen käännös oikealle luonnon-
tilassa olevaan metsään sekä edelleen kohti Pisto-
joen rantaa.

Taipaleella tapasimme konekivääripuolijoukkueen
ja pst-tykin matkalla samaan suuntaan. Tykkiä kis-
kovaa hevosta näytti hankalalta pujotella puideo

Joukot etenevät Pistoioen vortto ryhmittyökseen ylimenoon

lomitse, joten sen ohittaminen viivästytti kulkuam-
me. Lisäksi luoteja rapisi jo matkalla, ja eräs kk:n
mies haavoittuikin.

Maastossa alkoi pian näkyä virranneen veden
merkkejä, ja se tuoksui vesiahteelta. Tulimme kello
1.30 pienoiseen mäkirinteeseen. Siinä oli jo kra'
naatinheitin asemissa miehineen. Nämä eivät tosin
yhtään ilahtuneet meidän karavaanimme saapumi-
sesta, vaan heristelivät nyrkkejään ja suhisivat:
"Olkaa hiljaa!"

Joukkueemme johtaja, vänrikki Horma selosti
tilanteen: oli tehtävä kaksi 48 metrin pituista pol-
kusiltaa, ns. "iivarin siltaa", iotka tehdään maalla

294

köysillä ja rautalangalla sitoen. Puut otetaan nii-
hin pystystä, sivupuut ladon hirren vahvuutta,
poikkipuut 120 sm pituisia aitatolpan paksuisia ja
päälle riukuja puolen metrin leveydeltä. Siltojen
oltava valmiit kello 3.

Aikaa ei ollut siis hukattavaksi. Olimme jo mat-
kalla viipyneet laskettua kauemmin. Yö oli hiljai-
nen. Tieteokin vihollisen kranaatteja tipahteli
sinne tänne, ja muutama kk:n sarja sirahteli välillä
puiden oksille, mutta kaikesta huolimatta kantau-
tui läheisen Pistojoen veden solina rauhallisena kor-
viimme. Oikein hirvitti ryhtyä metsä- ja rakennus-
töihin lähellä vihollisen vastarannan pesäkkeitä ja
rikkomaan hiljaisuutta. Koko seutukin oli vielä
laakeaa maastoa.

Tehtävänäni oli sotamies Jalmari Oinaksen
kanssa sitoa toinen silta sitä mukaa kuin puutavr-
raa alkaisi saapua. Läksimme kuitenkin mekin ha-
kemaan ensimmäisiä rankoja työn jouduttamiseksi.
Koetin samalla kehoittaa kaatamaan puut niin, ettei
syntyisi melua, mutta kun pari puuta oli kaadettu,
kranaatteja alkoi pudota sekaamme.

Paikalle saapui pst-tykkiä hilaava hevonenkin.
Kun se heti kellahti maahan, miehet ryhtyivät haa-
laamaat tykkiä rantaa kohden. Maasto oli onneksi
suoperäistä, jonka vuoksi kranaattien räjähdyspat-
saat räiskyivät ilmaan suppeina meille vahinkoa
aiheuttamatta.

Työmaastoomme saapui myös jalkaväkipataljoo-
nan komentaja, minulle tuntematon majuri ja
asetti 3. komppaniansa asemiin rinteeseen sillan-

tekopaikkamme yläpuolelle. Siinä hän viuhtoi pa-
justa taittamansa kepin kanssa osoitellen pojilleen
hyviä asemapaikkoja ja kävellen kummun laella
suorana, nyt jo tiuhaksi käyneessä luotisateessa.
Samalla hän huuteli:

- 
Ettehän te sieltä näe edes vastarannan puiden

latvoja, ryömikää tänne ylemmäksi, tänne ylem'
mäksi, täällä on hyvä pk-asema.

Kaksi komppaniaa odotti meidän siltojemme ja

hyökkäyshetken joutumista. Odotellessaan eräät
jalkaväkimiehet ryhtyivät keittämään saikkaa neva-
veteen, puinaan kaatamiemme kuivien kuusien ok'
sia. Toiset taas kaivoivat kuin henkensä hädässä



suoiakuoppia itselleen, eräät miehet rukoilivat pui-
den takana polvillaan kauhistunein ilmein, mutta
joku pokeriporukka sen sijaan istui omissa puuhis-
saan.

Kranaattien tippuminen aina vain kiihtyi. Tun-
tui jo siltä, ettei tästä tainnut saada valmista. Kädet
eivät tahtoneet köyden sitomiseen taipua, rauta-
lankojen katkomisessa sakset eivät osuneet Jalmari

- 
Kotksi kompponioo odotli Pistoioen rontomoostosso siltoiemme

io hyökköysherken joutumisto 
- 

eräät ryhtyivät keittömäön
scikkoo 

- 
toiset koivoivot kuin henkensä hödässö suoiokuop-

pio 
- 

erööt rukoilivot puiden tokono polvilloon 
- ioku

pokeriporukko sen siioon istui omisso puuhissoon

Oinaksen pitelemään rautalankanippuun, kun mo-
lemmilla kädet vapisivat. Lopulta karkasimme luon-
tomme, silta oli saatava. valmiiksi, kävi miten kävi.

Oman tykistömme piti ryhtyä leikkiin vasta kello
2.40, kuten jälkeenpäin kuulimme. Tämän vuoksi
siltojen teko tuntui kiihtyvässä kranaattisateessa
melkein toivottomalta.

Saimme kuitenkin sillat valmiiksi ja majuri
ilmoitti, että jalkaväki panee ne kyllä jokeen. Sil-
tojen luo kerättiinkin komppania, mutta meidän
tuli kannettavan sillan edestä kaataa pois rantale-
pikkö. Kun sitten saimme tien auki, iski vihollisen
tuli kuin pyörremyrsky ympäristöömme. Sukelsirn-
me kaikki kummun suoiaan hengähtämään. Samas-
sa paikassa oma heitinmiehistö myös jo häärrisi
lyöden hiki hatussa kranaattia putkeen. Omat aseet
olivat vihdoinkin aloittaneet.

Ryykäsimme uudestaan sillan kimppuun ja
saimme sen rantaan. Pioneeriruuhi työnnettiin ve.
sille, ja siihen pari miestä. Toinen molskahti heti
veteen, mutta toinen selvisi vastaisen rannan kivien
suoiaan, veti narulla joen yli köyden ja kiskoi sil-
taa köydellä r'irran poikki. Tehtäväni oli sitoa sil-
lan keskelle solmitun ankkuriköyden toinen pää
vinosti vastavirtaan johonkin rannallemme, mutta
köysi oli liian lyhyt eikä ylettynyt mihinkään kiin-
nekohtaan rannassa. Oli mentävä sillan mukana
jokeen köydestä siltaa suorana pitäen. Joessa oli
kohdallani suuri kivi ja luulin köyden ylettyvän
sen ympäri. Kahlasin sen luo, kainaloihin saakka
olevassa virrassa. Heitin köyden kiven ylitse, mutta
se ei ylettänyt kiven ympäri, puuttui metrin verran.

Jurotin köydestä kiinni pitäen kiven suojassa, ja
silloin alkoikin miehiä juosta sillan ylitse. Majuri
luki sillan päässä tahtia pajukeppeineen:

- Kolmesta viiden askeleen etäisyyksin, kol-
n'resta . . .

Ososto Molmin komentoporros. Keskimmäisenä JR I 'l ,n komentoio, eversti S. Molm

a
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ANTTI KYLLöN EN

Pistoioen ylimeno suoriteitiin useosto kohdosic köyttömöllö
polkusiltoio 

- 
"iivorin silioio' 

- ioiden teko3 oikoinoon
Koriollo opetti pioneerikopteeni, myöhemmin eversti livori
Kouronen

Konekivääripuolijoukkue juoksi myös kantamuk-
sineen ylitse. Miehiä molskahteli sekaan tuon tuos-
takin. Silta oli toisinaan upoksissakin. Pitelin yhä
köydestä, ja kylmäkin jo tuntui vedessä. Vihdoin
huomasin paikalla Horman joukkueen alikersantin.
Hän nappasi sillan päästä köydestä jatkoa ja juoksi
jokeen avukseni. Sidoimme köyden kiven ympä-
rille, ja silloin olisikin sen hetken tehtävämme ollut
päättynyt ja olisimme olleet vapaat menemään vaik-
kapa "töpinäämme". Melkoisen ajan odotimme val-
miina lähtöön, kuin juoksuradalla odottaen sopi-
vaa hetkeä. Silloin jouduimme näkemään, miten
rannalla haavoittui pst-tykkimiehiä, jotka eivät sar-
neet tykkiään asemiin. Kun he alkoivat sitoa erästä
jalkaan haavoittunut taan, kranaatti pyyhkäisi sidot-
tavalta pään ja heitti sitojan jokeen. Siitä viimeksi
mainittu kuitenkin pääsi maihin ja lähti pinkomaan
metsän suojaan.

Tälläkin rintamalla "Kansa taisteli" tosiaankin
pienoiskoossaan. Koko Pistojoen taistelussa tämä
ylimenopaikka ei ollut ratkaiseva. Joen ylityskin
lienee suoritettu oeljässä kohdassa samanaikaisesti.
Meidän kaksi siltaamme kuitenkin olivat lähinnä
jokea olevien vihollisasemien kohdalla, ja myös
tästä päästiin joen yli.

:::::::::
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KOHTI
TOISEEN sotaani lähtiessämme kesällä I94l saio
määräyksen asettua JR 31:n III pataljoonan 9.
komppaniaan. En päässyt autonkuljettajaksi armei-
jaan hevillä, vaikka se oli siviiliammattini, ja vaik-
ka olinkin aikoinani suorittanut asevelvollisuuteni
autokomppaniassa sekä toiminut siinä autonkuljet-
tajara.

Eteneminen Rukajärvelle satoja kilometrejä hal-
ki määrättömien korpien kävi minulle, huonojal-
kaiselle miehelle, erittäin raskaaksi. Täyspakkauk-
sien kantaminen raskaine aseineen ja ammuksineen
vei mieleni monta kertaa matalaksi, kun suoni veti
jalkojani enkä ollut koskaan tottunut jalkatöihin.
Sitäpaitsi ei eteneminen meillekään ollut mitään
riemua ja paruatimarssia. Joskus joku suon ylitys
vei monta pd.ivdd,, ja usean toverinikin taival jäi
viimeiseksi.

Saatuani hyökkäysvaiheen lopussa lääkärin mää-
räyksestä ja anomuksestani lopultakin siirron auto-
porukkaan samaan rykmenttiin olin mielestäni
päässyt sopivaan ja verrattain turvalliseen asemaan.
Luulin, että sota olisi pian lopussa ja vaarallisim-
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Ontrosenvooron kylö
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mat paikat jo ohi. Myöhemmin kuitenkin huoma-
sin, ettei jalkav?&iporukan automiehenkään teh-
tävä ollut kovin kadehdiitavaa.

Olimme majoittuneet tällä kertaa Ontrosenvaa-
raan. Sinne rakensimme sarnana syksynä sellaisen
puoleksi maahan kaivetun, pienen hirsiasumuksen,
johoa me pataljoonan viisi automiestä juuri rnah-
duimme. Åsuntomme oli autotien päässä yksinzii-
sessä paikassa puolen kilometriä pataljoonan esi-
kunnasta.

Talvi oli sitten aikojen kuluttua kääntynyt kevät-
puolelle 1943. Olimme mielestämme varmoja, ettei
vihollinen pääsisi Ontrosenvaaraan asti ja kaiken
järjen mukaan uskoimme kuumimman sodan ole-
van ohitse, emmekä pitäneet alueellamme mitään
vartiota.

Erdd.nd. iltana asetuimme entiseen tapaan rauhas-
sa nukkumaan aavistamatta, että yöllä hiipisi suuri,
noin 5o0-miehinen vihollisosasto luoksemme. He-
rättyäni sattumalta yöllä kello 2 maissa lähdin käy-
mään ulkona. Astuttuani ovesta ulos huomasin
himmedssä kuun valossa oven edessä 3--4 metrin

päässä kolme lumipukuista miestä suksillaan kone-
pistoolit poikittain kaulassa. Luulin heitä omiksi,
sillä jääkärijoukkueemme lähti ia ruli partiosta yöl-
Iäkin majapaikkamme kautta, joten en välittänyt
aluksi heistä sen enempää, eivätkä hekään puhuneet
minulle mitän.

Hetken seisottuani ja kaivaessani housun halkoa
korsumme nurkan lähettyvillä 6-7 metrin päässä
konepistoolimiehistä, jotka seurasivat minua kovin
tarkasti, kiintyi huomioni suurempaan lumipukui-
seen miesjoukkoon, joka hääräsi valkoisen, pah-
vista rakennetun autotallimme edustalla. Åjattelin,
että mitä helkkaria nuo jääkärijoukkueen pojat
ovat avanneet tallin pikku oven. Oven avoinna olo
hämmästytti minua, ja samassa näin ovelle juokse-
van miehen, joka huusi sisälle:

- Pikom, pikom! - Silloin väl2ihti mielessäni:

- Vihollispartio !

Vilkaisin hermostuneesti, minne lähteä? Kor-
suun ei ollut enää asiaa, ja. tien suunnat olivat täyn-
nä miehiä. Samassa konepistoolimiehet karjaisivat
minulle:

- Ruki veerh!
Syöksyessäni pakoon korsulta päin rävähti kone-

pistooleista luotisuihku perääni. Lysähdin vahvaan
lumikinokseen hiljaiseksi pääsemättä pitemmälle
pakoorr. Samalla hetkellä avasi myös vasemmalle
puolelleni kajuun ryhmittynyt vihollinen kiivaan
pikakivääritulen umpimähkään edessäni olevaa

(
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llliJR 3l:n Jsp:n korsun edusiollo potolioonon löäköri jo postori

metsää kohden. Luulin viimeisen hetkeni tulleer:.
Käänsin pääni alaspäin ja panin käteni silmilleni
suojaksi. Åjattelin, että olisi parempi, jos ampuisi-
vat takaapäin, kun he kuitenkin huomaavat minut.

Tunsin itseni aseettomana hyvin pieneksi ;a
avuttomaksi ja rukoilin pelastumiseni puolesta. Pe-
lastumiseen ei mielestäni ollut paljonkaan toiveita,
ja puolialastoman miehen kuljettaminen vankina
pitkiä matkoja ei ollut mahdollista eivätkä he sitä
tietysti tulisi yrittämäänkään. En silloin tuntenut
oloa kylmäksi, vaikka olin pritahihasillani ja avo-
päin, kengät vain jalassa. Mutta tunsin r'äristystä
pinnassani, kun ammunnan tauottua selkäni taka-
na kuulin suksimiesten lähestyvän minua ketjusse.

Pikakivääri takoi vielä etuoikealla olevaan met-
sikköön. Joka solullani tunsin vihollisen läheisyy-
den ja pelkäsin heidän iskevän minua sauvan pii-
killä, kun ovat kohdallani. Tirkistin sormieni läpi
salaa. Ihmeekseni huomasin vihollisten sivuuttavan

minut molemmin puolin - 
jo ovat metrin, kol-

me, neljä ja kymmenkunta metriä minusta pois-
päin. Elämisen kipinä heräsi mielessäni, vihollinen
ei huomaakaan minua.

Samalla hetkellä räjähti takanani. Ajattelin tove-
reitani, jotka jäivät korsuun nukkumaan. Kuului
useampia räjähdyksiä. Valtava loimu valaisi pian
koko metsän. Autotalli paloi autoineen. Luulin
mvös korsumme asukkaineen saavan saman kohta-
lon. En joutanut paloa seuraamaan, r'aan koetin
rinr sopivassa tilanteessa tulipalon Ioimussa ryö-
miä läheiseen tiheään metsääo, jonne lopulta päi-
sinkin. Siellä olin jo mielestäni suojassa.

Kahlasin metsässä, kunnes ehdin pataljoonan he-
losmiesten teltalle, joka oli sekaisin kiireisen läh-
dön jäljiltä. Löysin lattialta päällystakin, jonka ve-
din ylleni, sillä nyt jo paleli. Teltan lattialla oli
myös avonainen patruunalaatikko. Arveluitta tun-
gin manttelin taskuun patruunoita ja sieppasin

(*.

Onlrosenvooron outomiehet kuvottuino
kerroiun topohtumon lälkeen vielä so-
vuovon outotollin edustollo. Vosemmolto
Jukko Hietooio, Eino Aho, Veikko Nevo-
loinen, Antti Kyllönen (kirioittolo) io
Kolle P,crionen
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oven suussa lojuvan kiväärin sekä ryömin läheiscn
metsän reunaan seuraamaan vihollisen liikkeitä.

Varustin pienen suojaisen aseman. Tunsin itseni
jo aseistetuksi sotilaaksi, ja oloni oli mielestäni pal-
jon turvallisempi. Olihan selvää, ettei nyt kuolema
tulisi yksin minulle, vaan vihollinenkin saisi antaa
uhrinsa.

Kyhjötettyäni jonkun ajan paikallani huomasin
vihollisen etuoikealla ampuvan sinisen valoraketin,
ja ammuskelu lakkasi EJp:n suunnalla. Samassa
vastattiin tavallisella valoraketilla vastakkaiselta

a suunnalta, ja kuului karjaisuja sekä kolinaa. Kuu-
lin vihollisten kokoontuvan, ilmeisesti lähteäkseen.
Hämärässä näin puiden lomasta suksimiehiä pois-
tumassa myös samaan suuntaan.

Olin edelleen hiljaa, etten ilmaisisi itseäni. Mutta
kaiken hiljaisuuden jälkeen aloin hakeutua kor-
sulleni päin, jonka luulin räjäytetyksi. Kuulin kui-
tenkin sieltä ihmisäd.nid., ja epäillen, että siellä saat-
taisi olla vielä vihollisia, huusin toveriani nimeltä.
Hän vastasi minulle samoin nimelläni, ja ih<neek-
seni havaitsin heidän olevan vielä elossa.

Tavattuamme selvisi, etteivät he lainkaan olleet
nähneet vihollisia, vaan heräsivät vasta autotallin
räjähdykseen ja loimuun. He eivät myöskään olleet
osanneet lähteä minnekään, kun eivät tietäneet
missä päin oli omia. Automme oli tuhottu, mutta
kiitimme onneamme, kun me miehet olimme vielä
kaikki elossa.

Tulimme siihen tulokseen, että kohtalo oli he-
rättänyt minut ajoissa, ennen kuin meidät olisi
kaikki kasapanoksella tuhottu sisään, mutta läh-
dettyäni ulos tuli vihollinenkin häirityksi ennen
aikojaan ja luuli korsun tyhjäksi, kun sieltä ei mui.
ta tullut ulos, ja jätti sen rauhaan.

Näin varjeli kohtalo meidät varmalta näyttävältä
kuolemalta. Olin kyllä entisenä jalkaväkimiehenä
sodassa nähnyt ja kuullut monia kauhutapauksia.
mutta tämä oli omalta kohdaltani iännittä\'in.

Viholliset eivät tietenkään saaneet tätä uhka-
rohkeaa tekoaan lahjaksi. Joukkojemme kiivaan
takaa-ajon jälkeen, vaikkakin he olivat saaneet pit-
kän etumatkan, oli heidän maksettava tekoosa puo-
len sadan miehen hengellä. Meillä ei autoja lukuun-
ottamatta ollut tappioita.

*

LÄMPÖ OLI NORMAALIA KYLMEMPÄÄ

Kevättalvella t942 erään jalkaväkikornppanian
miehet olivat kaivamassa lkorsua itselleen. Heidän
joukossaan oli eräs laiskanpuoleinen työntekijä.
Kun pakkasta oli yli 20 asteen, toiset tekivät töitä

. rivakasti, eikä pakkanen heitä häirinnyt laiokaan.
{ Mutta tuo sotamies ei viitsinyt tehdä edes l?impi-

mikseen töitä. Eräät arvelivat, että hänellä oli kyl-
md, ja, kehoittivat häntä heittelemään maata la-
piolla. Tähän sotamies vastasi rauhallisesti:

- Ei ,minulla vielä kylmä olisi muuten, mutta
minusta tuntuu, että t?imä maaliskuu on nyt nor-
maalia kylmempi...

Naurun hälinää syntyi tästä sodankin keskellä.

J. RAHKONEN

"Prikuutin
turkki-
rosaot"

"SININEN PRIKÅATI" eli 3.Pr., joka oli so-
tiemme tunnetuimpia yhtymiä ja jonka kolman-
nessa pataljoonassa palvelin, oli saanut vuoden
1942 alkupuolella puolustettavakseen Krivin loh-
kon Maaselän kannaksen keskustassa. Siinä teimme
historiaa aukean suomaaston reunamalla.

Edessämme oli laaja suo piikkilankaesteineen ja
vihollislinjoineen. Asuinkorsumme oli miltei etu-
linjan tuntumassa. Hiippailimme korsumme ja tais-
teluhaudan r'äliä yhteyshautaa pitkin siihen mut-
kaan saakka, missä oli Malun (pysäkki Raz 13)
tykistön tulenjohto sekä oma vartiopesäkkeemme.

Tuo haudan mutka, jossa pesäkkeemme sijaitsi,
oli melko lämmin paikka pakkasellakin. Ei ollut

Mooselän konnoksen puolustuslohkol
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Krivin osemo 20.4.1942

Mofun pysäkki 20.4.1942

lupa hiippailla oman korsummekaan edessä aivan
yltiöpäisesti, sillä se tiesi tuhoa. Siinä meni myös
sotamies Varis, jota nimitimme variksenpojaksi.
Hän sahasi kaadetusta hongasta pätkiä korsumme
lämmitysenergiaksi. Sitä mukaa kuin honka lyheni,
sitä mukaa myös tulisuoja väheni. Lopulta tuli
eteen hongan pätkä, joka oli jo turmiollinen. . .
ja siinä kohtasi variksenpoika matkansa pään. Sa-
hattu pölli kyllä pelastettiin, kuten koko hongan-
latvuskin, mutta vasta yöllä pimeyden turvin.

Prikaatimme oikealle puolelle oli sijoittunut ase-
miin pataljoona "Musta nuoli". Jostaio kummalli-
sesta syystä vihollinen vihasi meitä enemmän kuin
tuota porukkaa. Kerran lensi vihollistykistön tuli-
tuksen aikana kranaatteja kuitenkin enemmän tuon-
ne oikealle kuin vasemmalle. Mutta ammunta ty-
rehtyi silloin äkkiä, ja vihollisen kovaääninen pyy-
si anteeksi "Nuolen" pojilta, antoi sitten "Kesä-
illan valssin" ja jatkoi:

- Nyt annamme prikaatin turkkirosvoille ko-
vempaa musiikkia. - Ja sen tykistö antoikin.

Mistä tuo nimi "prikaatin turkkirosvot" ? Asia
oli tällainen. Krivin valtasi Sininen prikaati, vaik-
ka se vielä vaihtoikin omistajaa. Herraksi jäi Kri-
vissä kuitenkin prikaatimme - 

ja siinä rähäkässä
6-7.2.L942 vihollinen menetti yhteensä kolmisen-
tuhatta kaatunutta, haavoittunutta ja vangiksi jou-
tunutta. Nämä kaikki olivat sonnustautuneet hyvin
asein ja lämpimin siperialaisturkein.

Sieppasihan tuollaiaen menetys ketä hyvänsä.
Olimmekin sillä hetkellä niinkuin niskan pä:illä.
Sota oli sotaa. Emme kenties olleet sen parempia
sotilaita kuin vastustajammekaan. Pelattiin vain
tuurilla - ,;'os niin voi sanoa.

Mainitsemani taisteluhaudan mutka oli, kuten
sanottu, erittäin kuuma paikka. Jos tykbtön tulen-
johto kohotti päiväsaikaan haarakaukoputkensa
penkan yläpuolelle, sen linssit ammuttiin tuota pi-
kaa puhki. Yöllä taas - ellei ollut sopivaa kuu-
tamovalaistusta - tuollainen "stereoskooppi" oli
melko tarpeeton. Paikka oli kuitenkin yhtä tärkeä
kuin vihattukin. Sitä tarvitsi niin tykistö kuin jalka-
väkikin. Muutenhan siitä olisi luovuttu oikaise-
malla linjaamme.

Kerran kerrottiin, kun vuonna 1943 harrastettiin

Lotto Svörd-iäriestön keskus-

iohtokunnon puheeniohtoio
Fonni Luukkonen seurueineen
vieroilemosso Krivin konttii-
nisso 20-21 .8.1942

Sinisen prikootin miehiö lou-
loen morssillo uudello telo-
tiellä Krivillö 24.4.1942
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molemmin puolin ahkerasti vanginsieppausta, että
vihollispartio oli onkinut lassollaankin tuosta pai-
kasta vartiomiehemme ja vienyt hänet mennessään.
Tapahtuman kulkua ja sen todenperäisyyttä en
tunne. Jutun mukaan oli tällainen sattunut edeltäjä-
komppaniallemme ja ihmekös tuo, sillä omasta ko-
kemuksestani tiedän, kuinka lähelle haudan mut-
kaa viholliset pääsivät.

Olipa sitten marraskuun Lly12. pd,ivien välinen
yö 1943. Vallitsi tuollainen puolipakkanen ja mel-
ko rauhallinen aika. Mitään keskityksiä ei an-
nettu puolin eikä toisin. Kyttäiitiin vain toisiam-
me, kuunneltiin suomalaisia iskelmiä sekä aina vä-
liin julistusta: "Heittäkää aseenne .ja antautukaa.
Tdällä on limppua ja votkae, maatuskoita ja kaik-
kea mukavaa". Sitten sekin lekkasi.

Krivillö 24.6.1 942 pideiyssä iuh-
losso soivot Orimottilon io Mänt-
sälön poiot kohvinkorvikkeet
runsoiden vehnästen kero, ioiio
oli lähetetty kotiseudulto

Köydenvetokilpoilu olo-
yksikköien kesken Krivillö
24.6.\942

Krivillä pidettiin iuhon-
nukseno 24.6.1942 iov-
koille kenttäjuhlo eräässö
suoioisesso noikelmosso
löhellö etulinjoo

Asemiemme esteet kulkivat melko lähellä juuri
pesäkkeen kohdalla. Olihan siinä niin sanottu
"eteentyönnetty". Samoin oli matka haudastamme
vihollislinjaan vastaavasti aika lyhyt.

Kyyhöttelin haudan mutkassa ja muistelin mu-
kavia asioita. Samoin teki tykistön tulenjohdon
mies minusta parin kolmen metrin päässä vasem-
malla. Poltimme salasavukkeet ja jatkoimme liyt-
täilyä.

Puoliyön maissa kuiskasi tykistön mies:

- Katsohan, tuolla liikkuu jotain.
Kurkkailin yli penkan, ja eil'ös toltavie, liikku-

jia ei ollutkaan yksi, vaan niitä oli ainakin parisen-
kymmentä. Katkoilivat parhaillaan estelankoja.
Hälytys heti ! Konepistoolitulta . . . ja tuokion ku-
luttua ampuivat myös Malun patterit melko kii-
vaasti kohdetta. Näin vihollisen yritys torjuttiin
ja paikalle jäi vain yksi vihollisen mies, joka oli
ennättänyt tunkeutua estelankojen länsipuolelle.
Ettei se jäisi siihen kummittelemaan, se raahattiin
sopivassa rakosessa pois ja haudattiin, kuten kun-
nialliselle sotilaalle kuuluu.

- Tämä on Prikaatin nimenomainen määräys,
sanoi komppaniamme päällikkö, kapteeni Teitti-
nen, vaikka oli syvästi loukkaantunut viholliselta
saamastamme nimestä "Prikaatin turkkirosvot". -Me tavalliset rivimiehet kyllä nauroimme moiselle
nimitykselle. Tunsimmehan sodan säännöt.

Sotahan on kuin rosvousta. Joka etenee se ros-
yoaa 

- ellei muuta niin kokardeju - iu perään-
tyväkin saatta,a napa,ta mennessään jotain.
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Vepsölöisukko kylän poimeneno Aönisen
ronnon tiellö

Kouko Tuklolnen

*{i'.r

TÄLLÄ kertaa oli partiomme vahvuus neljä miestä.
Varhain aamulla elokuun 9. päivänä 1942 vei lento-
kone meidät Äänisjärven itäpuolelle linjojen taakse
määrättyyn karttapisteeseen (koordinaatit X 37,)
ja Y 6r,5).

Alue oli koskematonta sekametsää, järvet pie-
nehköjä, rannat rikkinäisiä, linturikkaita kaislik-
koja, joissa vesilinnut elelivät näköjään kaikessa
rauhassa. Täällä kulki Karjalan neuvostotasavallan
raja, mutta asutus näytti molemmin puolin rajaa
samanlaiselta. Se vaikutti kuitenkin enemmän vep-
säläis-karjalaiselta kuin Syvärin seuduilla, jossa ve-
näläinen vaikutus on huomattavan tuntuvaa.

Taivalsimme tyypillisen metsäkylän ohi Alek-
sandrovskaja-joen tienoilla. Jokivarrella oli van-
hoja kaskimaita, mutta muuten maasto oli hak-
kaamatonta metsää. Joki oli ,O-7o m levyinen.
Niityillä näkyi heinäntekoväkeä, vanhoja ukkoja ja
akkoja sekä keskenkasvuisia lapsia. Emme vielä
menneet näitä puhuttelemaan, vaan jatkoimme tai-
valtamme ja pysähdyimme hetkeksi vanhan kalmis-
ton laitaan, jossa seisoi t§asouna sammaloituvine
kattoineen ja vinoristeineen korkeiden kuusien ja
koivujen alla.

Ensimmäinen vuorokausi kaukana Äänisen taka-
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na oli painumassa iltaan. Mieleemme jäi ennen
unen tuloa harvinaisen kaunis ja ehyt maisema,
jonka siviilielämä näytti sodasta huolimatta koh-
talaisen hyvinvoivalta. Tosin pelloilta puuttuivat
traktorit, mutta koneethan olisivat vain häirinneet
runollista näkymää.

Nukuimme metsässä yön. Kaiken vanlta meistä
aina yksi valvoi, mutta erikoisempaa ei sattunut.
Niin jatkettiin jälleen taivalta koko päivän metsiä
tarpoen lähellä jokilaaksoa. Pdd.mdd.rdnd oli aluksi
Äänisen rannikkomaasto, ja vihdoin saavuimme
erään kylän laitamille päivän kallistuessa iltaan.
Eräs miehistämme kiipesi kylän laidalla sijaitsevaan
torniin ja tähysteli kylälle, josta kaikui karjalan
murre siviiliväestön ollessa siellä peltotöissään.

Konepistoolimies tornin juurella kävi levotto-
maksi, sillä koiran haukahtelu tuntui siirtyneen
lähemmäksi. Oliko kylässä ehkä sotilaitakin ja ken-
ties koira päästetään jäljillemme? Tähystäjä ei kui-
tenkaan huomannut mitään siihen viittaavaa. Sit-
ten partio lähti edelleen, ja vuorokaudet vierivät.

Tultiin lopulta Vytegran-Andoman tielle, joka
oli lähes kymmenen metrin levyinen. Maantien var-
rella kulki 8-lankainen kirkasjohtolinja, mutta kent-
täpuhelinjohtoja ei näkynyt. Kuorma-autoliikenne
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Aiinisen itöpuolello olevot Vytegron-Puudozin seudut

oli vilkasta. Muutaman minuutin väliajoin kulki-
vat kuorma-autot ohi, eikä ihmekään, sillä tietä
myöten huollettiin Puudoiin pohjoispuolisia jouk-
koja ja Vytegraan tuotiin etelästä materiaali lai-
voilla.

Partio majaili jonkin aikaa tien varrella, jossa
kasvoi kuusi- ja koivumetsää. Maantiellä matkaavat
eivät aavistaneet, että vihollispartio seurasi heidän
jokaista liikettään. Siviililiikennertä oli vähänlai-
sesti. Näki jalkaisin kulkevia, näyttävästi pukeu-
tuneita nuoria naisia. Musta hame ja valkoinen
pusero heillä oli yleinen. Eeva oli Eeva täälläkin.

Ilma vinkui välistä piiskan aiheuttamasta sival-
luksesta, kun ajomies huitaisi hevostaan. Tuossa
ajoivat kylän starikat pienillä, mustaharjaisilla rau-
dikoilla, jotka kiskoivat perässään nelipyöräisiä
telegoja. Tiheään toistuivat venäläiset voimasanat,
joita ajomiehet käyttivät hoputtaessaan hevosiaan.

Niin laskeutui illan rauha Puudoiin tien ylle.
Muita häiritseviä ääniä ei kuulunut kuin autojen
surina ja pakoputkien pauke, huonosta bensiinistä
johtuvana.

Myöhään illalla siirryimme tien yli Äänisen ranta-
kaistalle, jossa maasto on vetistä ja osin soista.
Tällä alueella kierrellessämme vietimme nyt yön
ja seuraavan päivän emmekä huomanneet mitään
erikoista miehitystä tai rantavarmistusta. Seuraa-
vat yöt levättiin rauhassa nuotiotulilla. Tehtävä-
nämme olikin ottaa tarkka selvyys rantakaistan
miehityksestä, ja siksi tähän tehtävään käytimme
useita vuorokausia. Merkitsimme tarkkaan muistiin
kaikki huomiomme valtatien ja Äänisen rannan
välisellä alueella. Erd:d:nd, aamuna otettiin sitten
suora suunta kohti Vytegran kaupunkia.

Välillä oli metsää, kaskimaita ja luonnonniittyjä.
Matkalla haastattelimme heinämiehiä, joista toiset

),
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puhuivat yksinomaan venäjän kieltä, mutta kuulipa
karjalaistakin murretta täällä muinaisella karjalais-
alueella silloin tällöin. Kun muonareppumme al-
koivat tyhjetä, otimme suunnan sovitulle paikalle,
mihin majurin peukalo oli lähtiessämme kartalla
osoittanut.

Saavuimme keskellä korpea olevalle suolle, jossa
oli kaksi lampea. Radisti otti yhteyden pyytäen
muonatäydennystä, sillä reput olivat nyt tyhjenty-
neet niin tarkoin, että meille kelpasivat jo metsästä
sienet ja mustikat. Oli elokuun 19. päivä, joten
kymmenen vuorokautta oli metsiä ja kylien laita-
mia samoiltu.

Åamulla kello 10 sai radisti yhteyden. Vastauk-
sessa ilmoitettiin muonan tulevan kello 12. Jo
lähtiessämme oli meille sanottu, ettei hävittäjä- tai
tiedustelukone voi matkan pituuden vuoksi tuoda
muonaa, vaan tehtävän suorittaa pommituskone.

Niinpä nyt laitoimme kaikki kiireesti valmiiksi.
Levitimme valkoisen merkkivaatteen suolle ja suon
laitamille ladoimme pikku nuotiot valmiiksi syty-
tettäviksi sitten, kun pommari alkaa lähestyä. Kaik-
ki oli valmista, puuttui vain lentokone. Odotte-
limme hartaina, mutta konetta ei vain kuulunut.
Jokohan olivat välillä ampuneet alas, tuli useaan-
kin kertaan mieleemme.

Kellon viisarit osoittivat 14.)0, kun alkoi kuu-
lua moottorin surinaa. Samassa jo savusivat merk-
kinuotiotkin, ja me ryntäsimme suolle juuri kun
2-moottorinen Heinkel-pommituskone oli yllämme
matalalla lentäen. Moottorin jyrinän läpi kuului
kaksi napsahdusta, ja muonatorpedot leiiailivat
alas. Räsähtäen repeytyi toinen laskuvarjo kuiten-
kin samassa tuhansiksi riekaleiksi, ja raskas muona-
torpedo upposi syvälle suohon ainoastaan lasku-
varjon nauhojen jäädessä näkyviin.

Pommari kaartoi takaisin suon ylle, ja lentäjä
tervehti meitä tasoja heilauttamalla, otti sitten
suunnan länteen ja katosi pian näkyvistämme. Het-
ken tunsimme olevamme kuin siipirikkoja linnun-
poikasia. Haikeina seisoimme avonaisella suolla, ja
vasta kun moottorin ääni oli lakannut kuulumasta,
kiiruhdimme muonatorpedojen luo. Repusta otim-
me pienet kirveemme, joilla hakkasimme kanget
vivutaksemme uponneen torpedon ylös.

Puolen tunnin kuluttua oli tuo hikinen urakka
tehty ia saimme todeta, että tupakat ja muu kastuva
tavara olivat kärsineet vetisessä suossa. Toinen tor-
pedo oli mättäällä kyljellään, ja sen sisällä olivat
tavarat kunnossa. Neljällä miehellä oli täysi työ
hinatessaan torpedoja metsänreunaan kuusten alle.
Vasta siellä ryhdyimme purkamaan "saaliitamme"
ja totesimme niiden sisältävän kaikkea hyvää, mitä
nälkäinen partiomies saattoi toivoa: tupakkaa, suk-
laata, juustoa, makkaraa ym. ja kaiken kukkuraksi
kolmella tähdellä varustetun pitkäkaulaisen pullon,
joka toi lähimmän esimiehen, kapteenin terveiset:

"Käyttäkää tätä varoen. Jos Iivana Julman
parta ilmestyy pensaan takaa, pysykää ti-
lanteen tasalla!"

Reput sullottiin täyteen, lähes kolmekymmentä
kiloa jokaiseen reppuun. Kymmenen vuorokautta
oli taas tultava toimeen näillä, ennenkuin uutta
saamme, ehkä kauemminkin. Peitimme tyhjät muo-
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natorpedot mättäiden väliin ja repäisimme vielä
kukin kaistan revenneestä laskuvarjosta itsellem-
me kaulaliinaksi, kun muutenkaan ei pukumme
ollut juuri sotilaallinen. Ja olihan kerrankin silk-
kiä, mitä lie ehkä seitsemisenkymmentä metriä tuos-
sa revenneessä Iaskuvarjossa.

Niin lähdimme valkoisin kaulaliinoin taivalta-
maan kylläisinä poikina ja saavuimme kello 19.30
tielle, joka johtaa Malaviinan kylästä etelään. Seu-
taavana päivänä ohitimme Kleonooba-uleegan ky-
län. Yhä vaelsimme kohti Vytegraa, jota me näinä
päivinä kiersimme kuin kissa kuumaa puuroa. Haas-
tattelimme siinä sivussa taas heinämiehiä, jotka
näyttivät taitavan ainoastaan venåjdd. Kaupunkiin
ei ollut menemistä, mutta kiikarilla tähystäen ha-
vaitsimme kaupungin luoteislaidalla yhtä ja toista.
Sotilaita näkyi liikkuvan, samoin autoja. Lähellä
oli lentokenttä, näköjään käyttämätön, koska em-
me havainneet siellä mitään liikettä.

Otimme nyt suunnan itään suuren suon yli ja
tulimme pienen metsäjärven rannalle. Seuraavana
päivänä keittäessämme metsässä teetä tuli lähistölle
kaksi poikaa sienenkeräyspuuhissa. Pyysimme poi-
kia nuotiolle ja huomasimme pojilla komsomolets-
nuorison lakit. Vanhempi pojista, 16-vuotias, näytti
pelokkaalta kenties aavistaen, mitä miehiä olimme.
Nuorempi, 13-r'uotias, sen sijaan oli hyvin puhe-
lias. Ånnoimme pojille teetä ja voileipiä. He ker-
toivat, että kaupungin itälaidassa oli armeijan lei-
pomo ja että eräs eversti oli varuskunnan pääl-
likkönä. Jokin kapteeni kuului myös asuvan per-
heineen kaupungissa. Tällä hetkellä oli kaupungis-
sa vähän sotilaita. Panssarivaunuia ja tykistöä ei
ollut ensinkään, ainoastaan huoltojoukkoja. Kohta
isompikin poika lämpeni kertomaan vilkkaammin,
ja saimme kuulla, ettei kanavalla ollut nyt tapah-
tunut suurempia kuljetuksia.

Pojille lisääntyi kertomishalu sitä mukaa kuin
heille annoimme voileipiä, suklaata ja muuta hy-
vää. Meille selvisikin, että Vytegra oli nyt vain
huoltokeskus. Sitten kysyimme pojilta suorinta tie-
tä Voznetsmikin kylään, ja kun pojat sienineen
lähtivät nuotiolta ja häipyivät näköpiiristä, valmis-
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tauduimme itsekin lähtöön. Otimme kuitenkin
suunnan juuri päinvastaiselle taholle, kuin mihin
tietä kysyimme.

Pojat tietysti kertoivat uutisensa Vytegraan saa-
vuttuaan, mutta me emme olleet Voznetsmikin lä-
helläkään, vaan seuraavaoa päivänä kaukana kaa-
kossa Marian-kanavan varrella. Koko päivän kuu-
limme samalta suunnalta lentokoneen moottorin
surinaa sekä silloin tällöin pommien jyrähdyksiä.
Kiikarilla seurasimme tapahtumla ja meille sel-
visi, että vihollinen koulutti siellä syöksylentäjiään.

Illalla radistimme oli yhteydessä oman rsemam-
me kanssa ja meiltä tiedusteltiin, oliko totta, että
Vytegrassa oli vain vähän sotaväkeä. Tähän voim-
me vastata heti myöntävästi, koska olimme saaneet
jo siitäkin selvän.

Kerran löysimme metsästä alas pudonneen vi-
holliskoneen, joka lienee saanut ilmatorjunnasta
osuman eikä ollut jaksanut lentää omalle kentälleen.

Matkan varrella jututimme kohtaamiamme ih-
misiä. Joskus meitä pidettiin venäläisinä sotilas-
karkureina ja saatoimme hyvinkin näyttää sellai-
silta. Tähän mennessä emme olleet saaneet vielä
takaa-ajajia kintereillemme, sillä kohtaamiamme
henkilöitä puhutellessamme olimme kysyneet tietä
aina päinvastaiseen suuntaan kuin mihin olimme
lopuksi lähteneet.

Marian-kanavan varrella tulimme hakattuun met-
sään, jossa oli kapearaiteisia ratoja sekä metsäteitä.
Täällä työskenteli siviilipakkotyöläisiä tai vankeja,
koska sotilaat vartioivat kiväärien kanssa parakki-
kyliä, jotka olivat piikkilanka-aidalla ympäröidyt.
Teki mieli tehdä jokin pikku kepponen, mutta
kuitenkin ohitimme rauhassa leirit, koska meillä ei
ollut mitään syytä puuttua venäläisten vankien koh-
taloon.

Metsissä tapasimme usein mariamiehiä ja sienes-
täjiä. Eräs vanha eukko kertoi, että kanavalla oli
laivaliikenne nykyisin hyvin vähäistä ja että nyt
kuljetettiin etupäässä tukkeja.

Kanavan vartta kaakkoon kulkiessamme tulim-

me järvelle, joka oli tulvillaan vettä ja toimi ka-
navan veden säännöstelijänä. Järven jokisuulla oli
vanhoja kalasaunoja, ja vesilintuja näkyi erittäin
runsansti. Matkalla olimme tavanneet runsaasti yh-
destä puusta koverrettuja ruuhia, mutta nyt tarvi-
tessamrne emme sellaista heti saaneet eteemme.

Joki oli varsin syvä ja leveydeltään ehkä i0 metriä-
Lähellä järven suulla oli pato, ja sitä vartioimassa
noin 30 sotilasta, joten tämä tie oli tukossa. Vih-
doin osui silmiimme ruuhi, jota poikaset meloivat
ja jättivät joen rannalle. Menimme ruuhen luo,
johon meitä mahtui kaksi kerrallaan. Ylimeno su-
jui hyvin, kunnes viimeisen ylityksen aikana alkoi
sotilaita juosta padon suunnalta meitä kohti.

Tilanne oli uhkaava. Vihollinen oli kolmensadan
metrin päässä, ja ruuhi keskellä jokea. Muutama
laukaus napsahti veteen, mutta jäi kauas, sillä vi-
hollinen ampui juostessaan. Ruuhi lähestyi hitaasti
t^ntaa, koska siinä oli vain yksi kehno mela. Vi-
hollistuli voimistui, mutta oma konepistoolimme
vastasi jo tuleen. Silloin vihollinen maastoutui jat-
kaen tulitustaan. Lähellä rantaa ruuhi kaatui, ja
lopputaival oli tehtävä vyötäisiä myöten vedessä.
Vielä nopea syöksy vettä valuvana ylös jyrkkää
joenpengertä vihollistulessa, ja sitten otti meidät
tiheä pensaikko suojaansa. Åmmuimme muutaman
laukauksen hyvästiksi ja painuimme yhä kauemmas.

Takaa-aja.jiamme eksytellessä huomasimme, että
maasto ja kartta eivät vastanneet joka kohdassa
toisiaan. Kartat olivat vanhoja, ja monet pikku
lammet olivat vuosikymmenien kuluessa kasvaneet
umpeen. Jokin puro saattoi kadota yhtäkkiä maan
sisäänkin.

Tarkoituksemme oli tämän jälkeen tavata toinen
omista partioistamme näillä seuduilla, ja lopuksi
suunnistimme erään Palojärven eteläpäähän, jossa

oli sovittu kohtaamispaikka. Nytkin huomasimme,
että suo järven ympärillä oli suurempi kuin karttaan
merkitty ja tietysti jäwi vastaavasti pienempi. Tääl-
lä otimme johtoomme radiolla yhteyden saadak-
semme tarkalleen tietää, milloin toinen partio saa-

,
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puhulaill...

Miesväen kesken haastellaan harvoin

kankaista. Mutta kun jutustellaan työ-

asioista, puhellaan tuolloin talloin myös

työvaatteista. Ja. mika nyt työhousuina

tai virkavaatteena olisikaan kestävämpi

kuin tuttu Klingendahlin diagonaali -
siitä ollaan aina yhtä. mieltä.

KLINGENDAHT

puu kohtaamispaikalle. Vastaukseksi saimme, että
huomisaamuna tavataan.

Juuri radistin sähköttäessä kuului lähistöltä pis-
toolinlaukaus. Tämän johdosta otimme suunnan
pohjoiseen ja teimme vuorokauden kuluessa mel-
koisen kierroksen. Kun palasimme takaisin, näim-
me suolla jälkiä, jotka olivat takaa-ajajien jättri-
miä. Onneksi välillä oli kova ukkossade, joka hel-
potti eksytystämme.

Yör'yimme metsässä ,ja palasimme seuraavana
aamuna suon laitaan, josta nousi savua. Nuotiota
lähestyessämme huusimme tunnussanan, johon tuli
sovittu vastaus. Tapaamisen ilo oli suuri, olimme-
han oleskelleet jo viikkoja vihollisen selustassa
omia näkemättä. Vaihdoimme siinä nuotiolla kuu-
lumiset. Saimme tietää, että hekin olivat joutuneet
takaa-ajetuiksi ja kokeneet monet seikkailut eksy-
tellessään vihollisia iäljiltään. Siinä vierähti jutel-
lessa päir'ä ja ose yötäkin. Aamulla erosimme ja
lähdimme omalle suunnallernme.

Vielä kerran toi lentokone meille muonatäyden-
nystä, ja taas kär'i muonatorpedoille kuten edelli-
selläkin kerralla. Toinen torpedo katkaisi pudo-
tessaan haavan, ja sitä ennen oli sen laskuvarjo

io räsähtänyt riekaleiksi. Saimme reput täyteen muo-
naa ja. kaulaamme uudet, silkkiset kaulaliinat.

Kun sitten tuli paluuhetki, jouduimme odotta-
maan sovitulla järvellä lähes viikon, sillä syksyi-
nen sää alkoi olla epäedullinen lentotoiminnalle.
Ilerkkinuotiot olir';rt monta vuorokautta syt),tys-
r',rlmiin:.. muttr r;rdistimme sai kerta toisensa jäl-
keen tiedon, ettei lentokone 'r'oi tänäänkään tulla.
Niin saimme syyskuisina iltoina ihailla koskemat-
toman luonnonjärven kauneutta. Järven eteläpäässä
oli kalasauna, mutta varovaisuussyistä emme käyt-
täneet sitä majapaikkanamme.

Erdä.nd. iltana melkein hämärän koittaessa kuului
moottorin surinaa, ja pian ilmestyir'ät taivaalle
Heinkel-pommarin ääriviivat. Samassa leimahtivat
merkkinuotiot palamaan, ja pommari kaartoi jär-
velle, jonka keskeltä se rullasi luoksemme rantaan.
Pian olimme kaikki koneessa. Raskaasti jyristen ko-
hosi Heinkel ylös.

Jonkin aikaa lennettyämme tähystäjä huomasi ta-
kanamme 7 vihollishävittäjäd., mutta ne eivät vielä
olleet tulitusetäisyydellä. Teimme jyrkän syöksyn
alas puiden latvojen tasolle, jolloin hävittäjät eksyi-
vät kintereiltämme. Näin pääsimme Puudoåin joel-
le, jonka yläpuolella otimme jälleen korkeutta nel-

,jääntuhanteen metriin. Juuri silloin aloitti vihollisen
ilmatorjunta tulensa, mutta se jäi vaarattomaksi
ilotulitukseksi, sillä kranaatit räjähtelivät aivan
alhaalla ja kaukana takana.

Äänisen yläpuolella ammuimme valoraketin mer-
kiksi omille joukoille, ja pian laskeuduimme omal-
le puolelle. Niin oli taas päättynyt yli kuukauden
kestänyt retki vihollisen selustassa Äänisen takana.

Jonkin aikaa lepäilimme Äänisen rannikkopuolus-
tajien parissa, ja sitten me sodan reissujätkät pai-
nuimme uusiin seikkailuihin Lapin ja Karjalan
kannaksen rintamien selustoihin, palataksemme
taas joskus Äänisen tienoille sesonkitöihin.
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Moisemo Juksovosro kesällö I942

,

MVttVyn mennyt
vdnginsieppqusyritys
ARITTA§ KAlqtrONEIl RINTÅIIÅlIlIE Syvärin jokilinjan itäpäässä oli

vuonna 1942 paikallaan. Pidettiin vain ns. pientä
vihaa taistelutahdon kohentamiseksi ja mielen vir-
kistykseksi. Tehtiin myös pieniä retkiä vihollisen
puolelle toivossa saada vanki ja palkkioksi koti-
loma. Monasti nämä retket kuitenkin kuivuivat
kokoon, mutta riittihän niistä iltapuhteeksi tarinaa.

Komppaniamme oli parhaillaan levossa JR 8:n
II pataljoonan reservinä Juksovassa, kun jälleen
erdd,nd, päivänä lokakuun lopulla sain määräyksen
ryhtyä vanginsieppaukseen. Lähdin kiertämään kor-
suja ja kyselemään vapaaehtoisia. No, löytyihän
niitä tarpeellinen määrä, ja sovittiin, että seuraa-
vana aamuna kello viiden maissa lähdetään.

Kun aamulla olimme juuri lähtöaikeissa, tuli
Iuokseni pataljoonan lähettiupseeri, luutnantti Pu-
hakka ja selitti olevansa halukas lähtemään mu-
Iiaan. Sanoin, että sopiihan se, mutta retken aikana
hänen tuli olla komentosuhteessa minun alaiseni,
vaikka olinkin ylikersantti. Puhakka ilmoitti tämän
olevan ilman muuta selvää, ja niin sitten lähdet-
tiin hänen kannaltaan kohtalokkaalle reissulle.

Ylitimme etulinjan eräästä tukikohdastamme, jo-
ka oli noin 80 metrin päässä vihollisen lin jasta.
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- 
"ensin lopsen sormillo, sitten noisen ködellä

jo viimeksi miehen peukolollo". Töllö sononnollo

lorkoileloon, eltö löytön lulee ollo pohjolto löysö

jo pinnollo liukko, jotto losoinen, hyvö polominen

soodoqn oikoon. Mutto yksin loito ei riilö, on

voliltovo myös kunnon tupokko.

PIPE CLUB ia
RETTIGIN SEI(OITUS
ovot miehekköön moun mukoisio, jo nriden tuok-

suslo noisetkin piiövöt. . .

" - Me uskolliset pirpun ystövöt

olemme iyylyvöisinö pqnneet merkille,
elid piipunpolilo on iälleen nousemosso

sille kuuluvoon qrvoonso miehisten

mieslen keskuudesso. Onhqn peruslellu

useilo kerhojokin, jolko voolivol piip-
pukullluurio jo sen vonhojo perinleilö, "
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Tiesimme, että vihollisen lähin tukikohta oli omas-
tamme hiukan etuvasemmalla, ja tarkoitukseni oli
nyt kiertää tuon tukikohdan taakse sekä siepata
mahdolliset muonantuojat tai joku muu yhdys-
polulla liikkuva yksinäinen vihollissotilas.

Eo asettanut eteen tunnustelijaa, vaan kuljin itse
edellä, ja 4-5 metrin päässä takanani seurasi ali-
kersantti Kivimäki sekä sitten muu porukka. Maas-
to oli harvaa metsää, jossa kasvoi pensaikkoa ja
muuta alakasvillisuutta. Edettyämme L1O-2OO
metriä suoraan poispäin tukikohdastamme aloimme
kaartaa vasemmalle, eikä kulunutkaan kauan, kun
näin piikkilangan kiiltelevän pensaiden välistä. OIi-
vatpa siis varmistaneet huoltopolkunsa oikein lan-
kojen avulla. Näytin varoitusmerkin miehilleni ja
lähdin varovasti hiipimään polkua kohti. Kivimäki
seurasi aivan kintereilläni.

Kun olin ehtinyt kymmenisen metrin päähän po-
lulta, kuulin takaani Kivimäen varoittavan äännäh-
dyksen. Pysähdyin silmänräpäyksessä, jäin liikku-
matta paikoilleni ja tarkkailin polkua molempiin
suuntiin. Koska en nähnyt polulla mitään liikettä,
katsoin taakseni, jolloin huomasin Kivimäen viit-
t^av^n alas jalkoihini. Ja siinä se oli I Venäläinen
polkumiina kantapääni alla viistossa.

Olin astunut aivan miinan reunan päälle, kuiten-
kin siten, ettei kansi ollut painanut sokkaa räjdvt-
tääkseen miinan. Olisinpa silloin saanut sanoa hy-
västit jalkaterälleni ja ehkä koko maalliselle vael-
lukselleni, sillä olin astunut kolmirivisen miina-
kentän keskimmäisessä rivissä olevan miinan pääl-
le, kuten heti selvisi.

Kumarruin varovasti ja tein miinan vaaratto-
maksi. Tämän jälkeen aloimme tutkia lähemmin
ympäristöä ja siitä löytyikin kolmirivinen tossu-
miinakenttä. Ilman Kivimäen Riston tarkkaavai-
suutta ties kuinka tässä olisi käynytkään.

Purimme miinakenttään muutaman metrin levyi-
sen aukon, merkitsimme sen reunat ja jäimme odot-
tamaan mahdollisia kulkijoita. Samalla tarkkailim-
me noin sadan metrin päässä vasemmalla olevan
vihollisen tukikohdan miesten aan-rutouhuja. Ei
näkynyt naapurilla olevan kaminaa korsussaan, ku-
ten meillä, koska piti ulkosalla aamuteet keittää.

Siinä polun varressa kyyrötellessä alkoivat yh-
den ja toisen miehen hampaat kalista, ei pelosta,
vaan kylmästä, sillä sää oli siihen aikaan vuodesta
kalseanlaista. Eräät alkoivat arvella, että muonan'
kuljettajat ovat siitä ehtineet mennä, koska naa-
purit olivat jo ruokailupuuhissa. Kun luutnontti
Puhakka alkoi sitten ehdotella, että mentäisiin pois
je oman tukikohdan kautta siepattaisiin vihollisen
pesäkkeestä vartiomies, suostuin tähän. Sanoin kui-
tcnkin Puhakalle, että hän saisi johtaa toisen sie1.-

pausyrityksen, koska se minusta tuntui liian uhka-
rohkealta näin päiväsaikaan. Mukaan kyllä lupasin
tulla ilman muuta. Siispä otimme poistetut miinrt
haltuumme, sidoimme ne nippuihin ja lähdimme
telsimaan tukikohtaamme kohti.

Perillä luutnantti Puhakka soitti pataljoonamme
komentajalle ja pyysi lupaa vangin sieppaamiseen
vihollisen pesäkkeestä. Lupa myönnettiin, ja niin
lähdettiin uudelle retkelle. Tukikohdassamme ole-
vat pari kasapanosta otettiin mukaan.



kulkea taaksepäin. En ehtinyt ottaa montakaan as-
kelta, kun näin jo alikersantti Kivimäen tulevan
vastaamme. Yhdessä me sitten kannoimme jalka-
teränsä menettäneen toverimme viholliseo tulituk-
sen saattamana suojaan omaan taisteluhautaamme.
Siellä alkoi luutnantti Puhakka valittaa:

- Voi, voi, kun lakki ja konepistooli jäivät
sinne.

Miehellä oli suurempi huoli varusteistaan ja aseis-
taan kuin omasta jalastaan. No, eihän niitä sopinut
jättää sinne vihollisen voitonmerkeiksi. Kun tuli-
tus lakkasi, kipaisimme alikersantti Kivimäen kans-
sa hakemassa ne pois.

Myttyyn ne vanginsieppausyritykset siis tällä ker-
ralla menivät ja huonosti kävi tähän puuhaan niin
innokkaasti ryhtyneelle kaverillekin - vähältä piti,
ettei itselleni käynyt samoin.

*
KUN TULI ASIÅA

Ryhmänjohtaja puhui,korpraali Laaksolle:

- Kirjoita nyt sinäkin joskus eukollesi, kun et
ole ainakaan puoleen vuoteen kirjoittanut.

- Ei oo asiaa, myhäili korpraali rauhallisena.
Mutta eräänä päivänä Laakso sai kotoaan kirjeen,

jossa eukko kertoi:

- Se Virma tamma on nyt poikinut, ja varsa on
ihan emänsä näköinen.

Jo tuli korpraaliin eloa ja samalla asiaakin, niin
että vielä samana iltana lähti kotiin kirje, jossa
tietysti oli varsan hoito-ohjeita.

I

Portio Syvärin rintomon soillo

Aikaisempien tiedustelujen perusteella tiesimme,
että vihollisen tukikohdassa oli äärimmäisenä va-
semmalla panssarikuvulla katettu pesäke, jossa oli
konetuliase ja vieressä yksi vartiomies taisteluhau-
dassa sekä oikealla konekivääripesäke, jossa oli
kaksi miestä. Minkäänlaista piikkilankaestettä ei
vartiopaikkojen edessä ollut.

Omat esteet ohitettuamme luutnantti Puhakka
järjesti partion ketjuun. Tarkoituksena oli kasa-
panoksilla tuhota molemmet konetuliaseet ja sie-
pata keskimmäineo vartiomies mukaamme.

Etenimme varovasti kohdettemme kohti. Itse olio
äärimmäisenä vasemmalla tarkoitukselle pitää ka-
tetun pesäkkeen mies matalan4 jotta pojat voisivat
heittää kasapanoksensa pesäkkeeseen. Puhakka itse
oli keskellä.

Päästyäni parinkymmenen metrin päähän tavoit-
teestani näin vartiomiehen kypärän kiiltävän tais-
teluhaudassa lähellä panssarikupua. Samassa kuu-
lui oikealta puoleltani huumaava pamahdus ja sen
jälkeen kovaa juoksun töminää, kun pojat paineli-
vat takaisin omalle puolelleen. Luulin ensin, että
toinen kasapanos olisi heitetty oikeanpuoleiseen pe-
säkkeeseen ja sieltä siepattu vanki. Samassa kuiten-
kin kuulin Puhakan huutavan kovalla äänellä ni-
meäni.

Lähdin juoksemaan huutoa kohti samalla kuin
vihollisen konetuliaseet avasivat kiivaan tulen meitä
kohti. Puiden oksat ja kuivuneet lehdet vain kari-
sivat kuin lumisade päälleni. Riensin kyyrysilläni
kohti Puhakkaa, joka istui maassa toinen jalka y,l-
häällä, mutta ilman jalkaterää. Kasvot mustana hän
siinä istui ja kysyi:

- Kuinka tässä nyt käy?

- Älä ole huolissasi, kyllä tästä selvitääo, vz§-
tasin ja aloin katsella ympärilleni saadakseni jon-
kun kaverin avukseni häntä kantamaan. Kun ei kui-
tenkaan ketään näkynyt, otin hänet syliini ja aloin

a)rellc
hotuttomqn
miehen pööhine

Hiuksenne ovot oino esiin-
iymiskunnosso käfnäes-
sönne CARAVELLE hiusvoi-
detto. Pesun iölkeen hiuk-
konen viimeiseen huuh-
teluveteen toi hipoisu kui-
voon tukkoon

O hiuksenne soovot eloo
io kiilloo

O luontuvol mieleirik-
senne

Ponkoo Tekin päähön-

ne cduslqvon miehen

pööhina - CARAVEILE

Kem ikoolikoupoisto
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Rokkolonioen silto vihollisen räiäyttömönö. Sillon
iöönnöksiö torkostelevot kopieenit Äöri 1o Suomio

Elno Summo

Mittopuvusso esiinnylte oino eduksenne, yksilöl-
lisen tyylikköönö. Mestorimme volmistovol sen
Teille huolello jo osionlunlemuksello - pilköoi-
koinen kokemuksemme tokoo Teille pukunne
moinion istuvuuden, korkeoluokkoisen konkoon
jo nopeon toimilusojon.

Tervetuloo neuvotielemoon mesloreittemme konsso.

M ITTATI LAUSOS ASTO. IV KERROS

oJousTAVAST|
TILILLE TAI
VÄHITTÄIS-
MAKSULLA,

KATsANTEMENK.=i

MITTA. ERIKOIS-
TEHTÄYÄ
MRMEIJAKUNNAN suorittaessa elokuussa
L)4L Kanjalan kannaksen länsiosan valtausta vihol-
linen pureutui 31.8. sidkeästi Koiviston tien suun-
nalla asemiinsa Rdkkalanjoella. 4.D:aao kuu,l,uvan
Huunolaan edenneen JR 5:n kornentaja, eversti
A. Paasonen antoi silloin jäiik?irijotr,kkueelle tehtä-
vätr<si hytikiitä vi,hollisen selustaan jouduttaakseen
sen irroittautumista. Yöllä tuli jo,ukkueen ylläutäen
koukata noin 12 km päiissä pienellä harjanteella
joen eteläpuolella sijaitsevaan Kaijalan kylään, mie-
hitt:ia se sekä pysyä siellä sulkien vihollisen vetäy-
rymistiet etelään.

Tilaisuus seild<ailuun ,ja saalistajan puuhaan tun-
tuivat olevan käden ulottuvil,la. Mita vaarallisempi
riista on kysymyksessä, sitä suurempi viehtymys
on sen voittamiseen. YIIättää tai joutua itse yllä-
tetyiksi, vaistojen tällöin virityessä herkimmilleen.

Oikealta kyläkumpareen orhi jorhti noin 300 met-
rin päässä varsinainen vetäytymistie laajan pelto-
aukeaman poiikki, kun taas kaksi pienempää metsii-
tietä sutrntautui suoraan kylän kumpaankin päähän.
Rautatie sivusi kyliin takareunaa, ioten Puuhaa kyl-
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lä mäen puolustamiseksi näytti riittävän vähän joka
taholla.

Keskiyön pimeyden suqjaatmana suoritti vänrik,ki
Tainan johtama joukkue lähtöval,mistelunsa ja siir-
tyi ei-kenenkään-maalle kyläämme sivuavan korpi-
tien suunnassa. Hiljaisessa takamaastossa joukkue
järjestny\i tielle pyörämarssia varten ja solui äänet-
tömästi jonossa taipaleelle alirkersantti Toikan ryh-
män johtamana. Vain edellä ajavan lokasuojan val-
koinen pää juuri ja juuri erottui yön vaimeassa
valodkaj ossa. Hiljaisuuden ri,kkoi yksistään pyö-
rien kevyt suhina. Vallitsi sanoin kuvaamaton juh-
lan tuntu, sillä tänä aikana kangasteli monen soti-
laamme näköpiirissä menetet)'n kotiseudun jälleen-
näkemisen toivo. Usko päämäärän saavuttamiseen
oli ehdolon, ja kirjoittajankin erotti synnyi,nseu-
dustaan Uudestekirkosta vain kolmenkymmenen
kilometrin m.1tk.1. Åj.itukset ja toiveet risteliviit
vapaina, .iistien kuitenkin herrkistyessä vastaanotta-
maan pimer-destä kaiken sen kuultavan, mitä sil-
min ei r-oinut havaita.

Alikersantti Toikan tir:rkka "Ketä siellä?"-huuto,
jota seurasivat kp:n kiihkeät pärähtelyt, keskeytti
juhlamietteet lyhyeen. Olimrne törmänneet tien var-
teen marssitauolle asettuneeseen suurehkoon vi-
hollisjouLkoon, jonka säikähdys kuvastui kauhis-
tuneista huudoista ja hajalaukar:iksista sekä seka-
sortoisesta plosta metsään tien molemmin puolin.

Ihailtevan, snnrttomao yhteisymmärryksen voi-
malla lähti joukkueemme saarrostava hyökkäys
käyntiin samanaikaisesti oikealta ja vasernmalta.
Lyhyen, tulisen takaa-ajon jäl,keen riensimme ta-
kaisin pyörillemme, ja marssi jatkui. Vihollinen
jai jankamaan keskenään vihan pitoa kovan mels-
keen vallitessa. Etenemisemme jatko sujui yllätyk-
sittä, peitsi että törmäsimme ajomiehettömään
kuormastoon, joka oli sijoitettu metsän katveeseen
tien lrit.r:n.

NIrt\.:-mn e pJ.ä::,,'i l<v I än ens immäisen ra\ ennul:.
sen pihrpor:ille hiq:r:n ','lli::ien. siili me:si ulo:-
tui aivan kvlän reunr:.n s.i:.<.<:. K:'li.s-ct rsuru: r':-
hollinen nävtti jo odo:trneer :ulormare. sil;ä sen
hajanainen poistuminen oli kär'nnissä. Saimme heti
selvän kd.sityksen tilanteesta. Ketjun muodostavien
ryhmien toimintasuunnitelma selvitettiin ripeästi.

JR 5,n iäökäriososton hyökkäys Koijoloon 31.8.1941

) I

Missö pehmeö, mörkö toi jöölynyt moo merkitsi oikoi-
semmin ojon jo polllonesteen tuhlousto, siellö VALMET-
diesel .jo sen moineikos tosouspyöröstön vormuuslukko.
lekevöt lehokosto työtö. Mlssö ennen joudutliin luopu-
moon pelistö, siellö VALMET-diesel voittoo esteet. Syk-
syisellö möröllö pellollo nöette VALMET-dieselin lekevön
viivosuoroo viiluo. Huomootte sen ylittövön keiterösti
ojot, nousevon turvollisesti jyrkköö rinneitö toi vetövön
lumisesso melsössö mohlovoo tukkikuormoo. VALMET
36'1 D voittoo mooslon jo kelin hoitot - se voitloo
köyllöjälleen uusio työtiloisuuksio jo suurempoo tuottoo
irqktorisso olevolle pööomolle. Suomoloiseen lrokloriin
sijoitettu roho tulee toloon tokoisin.

TASAUSPYöRÄSTöN VARM U USLUKKO

kylkelöön to rrrorlelqon kevyellö
jqon poinoluksello ojon oikono,
l.od.le;sscilin, Lulko voidoon pi-
röd kylkettynö myös suunlqo
ruuieiloesso, kuten soron pöissö,

r !r[;sso jo .isreyksissö troklorin
sdilyltdessö oino ohjoltovuulensq

311



Juosten, huutaen ja lonkalta ampuen valtasimme
kylän äkkirynnäköllä ja puhdistimme vihollisista
ratapenkereeseen saaklia.

Emme kuitenkaan olleet ensimmäisinä suomalai-
sina peikalla, sillä eräästä tiheiköstä kömpi esille
partiostaan eksynyt suomalainen sotilas. Hän ker-
toi suurten vihollisosastojen vaeltaneen kylän kaut-
ta etelään.

Käytyjen kahakoiden johdosta retkemme oli me-
nettänyt väijytyksen luonteen, siksi valmistauduirn-
mekin kovempiin otteisiin naapurin taholta. Rau-
hallisesti lähestyvän hevosajoneuvon ääni tulotiel-
tärnme herättikin mielissämme sekavia tunteita.
Ihanteellinen vanginsieppausyritys päättyi no-
losti, koska ajomies oli joukkueeseemme kuuluva
alikersantti Huhtiniemi. Hän oli jäänyt yksin tur-
kimaan kohtaamaamme kuormastoa, jossa hänen
talolliseen ammattisilmäänsä oli pian sattunut pirteä
aron poni. Sen kärryissä hän nyt hiljalleen kö-
rötteli perässämme kuin varhaisella kirkkomatkalla
ainakin.

Ensimmäiset viholliset, joita oli kolme, saapuivet
kylän toiseen päähän johtavaa metsätietä pltt ln
ja yllättivät erääseen tienvarren taloon helkeksi
ruokailemaan pistäytyneen ryhmämme. Yllätys oli
kuitenkin molemminpuolinen ja maksoi viholliselle
kahden miehen hengen.

Ohi johtavalla päätiellä olikin sitten vilkasta kai-
ken päivää, mutta lukuisten itsepäisten vriil'sten
jälkeen vihollinen luopui tien kävtöstä n.h:r-mi::ä
keskitettvln joukkueemme muserrrmiseen. H,rlli:-
simme til.tnteen helptrs:i jr ill:llr. si::l.t:tne.:_s,

ketuksen omiimn.re, pellonojat olivat tiynnä kont-
taavia, kenssrrrme kissaa ja hiirtä leikkiviä viholli-
sia. Yhreisr-oimin ;rukeema sitten haravoitiin, ja
pellonojiin perusreellisesti tutustuneet naapurit sai-
vat siirtyii peltotöihin kotirintr,rn-rallemme. Viholli-
sen päär'oimat tass r':.li:sir';rt turvallisernman reitin.
Ryhq'en korpivaelt.r;ilsi ne järtivät kintereillä seu-
ralville joukoillemme rask.rrn s.rlustonsa kokonai-
suudess.ran.

Kosketus omienkaan krnss: :i sujunut välil<oh-
tauksitta, sillä edessämme oler':.:-:. rtetsiköstä kuu-
lui vielä kaikkialta vihollisen poio:,:.:.i r.r or.iic.mnre
k;irkirlhmä sattui olemaan ruotsin.:ltl::::-;r \iinpä
meikäl:iisten pääjou,krkojen kärki, r'ri::I:ssli: cJc-:.i
päätietä etelään, sai joukkueeltanme s:;:.r:nl:i-.en
vastr.rnoton kuin naapuri vähää aikrisen.rn:r. Kri-
keksi onneksi maastoutuminen sujui heiitä rrp-
pioitta. Kun mainitun ,kärkipartioo suunnlltf, n.i-
kyi yhä kasvavaa liikehtimistä, tunsi eräs kiikari-
kirääriilä tähystellyt miehemme heidät omak-
si r'äeksi. Kylän valtaustoimionastamrne tietämättö-
minä .järjestettiin siellä paraikaa ,kovalla kiireellä
krh-keskitystä niskarmme, sillä olimmehan nyt aset-
tuneet voitollisen armeijrmme etenemisen esteeksi.
Asia järjestyi kuitenkin viime hebkellä käytyämme
kädet vlös kohotetiuinr oikein virallisesti antautu-
massa "r'lngeiksi".

Tehtirä oii suori:=:iu keoeokään saamatta naar-
r-lu..Ll:r:.n. ;.i 1;',':-,'-, :i:s:r. kokemuksista rikastunut
ic'.:.:i-:: :,r: :::.i.:.','.is::i vhh'ä rvkrr-renttiinsä Kä-
::--r:::: -...'::--": s.-:::-..].. 'os:-.1 siiten alkoi dir isioo-
:- :::--:-- : : - :.:, :.:'.-.. I : : -K : I : : i.: : ll.

ovot Korjokunnon lihojolosleet - nokil, sounolenkki, mortodello,
metwursti, krqkovo, herkkumoksomckkcro, louqntoimokkoro
jne. Korjokunnon mokkqrot ovot nvkvcikoisen volmistus- jo
kypsytysmenelelmön onsrosto suusscsu lcvon herkullisio, volkuois-
piioisio jo helposti sulovio. Korjckunnon mokkoroslq volmistoo
emontönne moittovio olerioilo, oivollisiq vcilipolojcr - jo herkul-
lisio voileipiö,

@
mokkorosso

M IEH ISEN
MUKAISIA
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Kuvosso Swon & Edgor'in tovorotolo Lontoon Piccodilly Circus'illo.

Hyvöö kysytöön koikkiollo, sitä kysytöön Lontoosso

jo Helsingissö. Englontiloinen mies on'tunnettu hy-

västä pukeutumisestoon onhon Lontoo miesten

muodin johtovo koupunki. Jo nyt on myös Lontoosso

myytävönö HKK:n miesten sukkio. Turhoo kuitenkin

mennö merto edemmäksi koloon - ostokoo itsellenne

HKK:n sukot tööltä Suomesto.

Kilvon
kestöö
suomqloinen

llyröö ltunnotloo lfisyö
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f.t r.RajaJP 2:n hyökkäys jatkosodassa alkoi

l{ heinikurn )1. pnä L94l Parikkrlasta ja
I ,rsuuntautui Syväoron-Elisenvaaran kautta

Kurkijoelle. Siitä iatkettiin etencmistä Käkisalmen
maantien seutuja vallaten, kunnes päästiin Kilpo-
lanniemen "tyveen". Vihollinen pureutui siinä suur-
ten peltoaukeitten itä- ja eteläreunoille niin lujasti,
että hyökkäysliikkeemme pysähtyi vihollisasemien
eteen 13.8.

Oltuamme pari päivää asemissa antoi silloinen
komppaniamme päällikkö, luutnantti U. Petäid.
irroittautumiskäskyn komppanialle, ja lähdön piti
tapahtua salassa, vaikka elettiin keskipäivän aikaa.
Vihollisen tulesta päätellen sieltä ei lähtöä huomat-
tukaan. Toimenpiteen tarlioitus oli silloin vielä kai-
kille epäselvä, joukkueeni miehet utelivat sitä ja
arvailivat mahdollisesta "lepoon" pääsystä. Mars-
sittuamme noin kilometrin matkan Kurkijoelle
päin erääseen Laatokan lahden pohjukkaan ja kek-
sittyämme sieltä t6 kpl pioneeriruuhia, miesten
kesken alkoi kiertää juttu mahdollisesta vesille tai
laivastoon siirtymisestä.

Illan lähestyessä kutsuttiin joukkueenjohtajat
luutnantti Petäjän käskynannolle. Aavistuksemme
toteutui, sillä päällikkömme ilmoitti yöllä suoritet-
tavasta maihinnoususta Kilpolanniemeen, r'iholli-
sen selustaan.

Valmistelut suoritettiin illan kuluesse. jr vö11ä

16/17.8. kello 2 lähti rar-elaivr.stomme lipun.r.r.rn

,. Krvr sTö

hienoisen usvan suojaamana kohti tuntematonta.
Maihinnousu onnistui yli odotusten, sillä vain vii-
meisiä veneitä vihollinen tulitti saamatta kuiten-
kaan mitään vakavampaa aikaan.

Kon-rppaniamme miehitti noin ) ha:n suuruisen
mäen sillanpääasemaksi ilman suurempaa rähinää.
Täliöin alkoi vihollinen jo ihmetellä takanaan kuu-
luvia laukauksia ja lähetti partioita tutustumaan
tilanteeseen. Nämä partiot kuitenkin "maastoutui-
1'3t" asemiemme eteen niin perusteellisesti, ettei
niiden lihettäjä saanut niiltä ilmoirust.r n.rilloinkaan.

K'l.svillisuus sillanpääasen'rass: oli sikäli runsas,
ettei näkyväisyyttä ollut enempää kuin l() m. Siitä
sekl lllättävästä maihinnousustrmme johtuen 1;ii
n.:.r:urin puolustajia nukkumaan litj,rnime taak-
se. TlmIn sain kokea hieman epämiellyttävällä
trr':11:. Sratuani joukkueeni sille määrättyyn koh-
t.1la :semran sanoin läheteilleni, alikersantti Kar-
lr-se-i. j-r sotamies Lepistölle mener'äni "vessaan".
Kir':-:r'jni jonkun matkaa jätin puoliautomaatin
n::::;: r':.sten ja kuljin vielä kymmenkunta met-
r:.:. P-:-;.::r'ini "riu'ulle" alkoi lepikko takanani ka-
hi:::. \-:..::istess;rni sinne huomasin kahden kir'ää-

-s.::n k.rntevan vihollisen tulevan suo-
::::u:. kohti. Olin onneksi niin sanan-

-- :-isr. e::r-ir'ät he heti minua huoman-
::.:s;','s rlkoi olla alle 10 metrin.
.::::.:,:.r. i.r teisteluasentonikin oli
':.:. P'. ;:1hlir sent.rkia oikein päin

K:'. :-::

Yuorokausi

K! LPO LAN N IEM E LLÄ

Er.RojoJP etenemössd
Vihollinen sytytti

Kurkijoen suunr: l: ( ipcicn seutujo kohden.
foloi polom::n s'o mu<cc kuin se Peräyiyi
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Kilpolonniemen rnlcmo venöläislen kuormotesso joukkojoon
Kilpolonsoorello lcivokulietukseen Loctokolle. Er.RoioJP:n retki
vihollisen selköpuolelie

ja karjaisin: "Stoil/ Epätoivon vimmalla kaivoin
samassa parabellumin esille kotelosta, joka roikkui
lonkallani. Tuo komento säikähdytti hieman tuli-
joita, mutta he eivät pysähtyneet eivätkä huoman-
neet, mistä päin käsky tuli. Etäisyys alkoi olla
olematon, kun toistin komentoni ja ojensin sa-
malla aseeni. Myös edellä kulkeva vihollinen huo-
masi minut ja ojensi kir'äärinsä minua kohti. Liike
oli kuitenkin liian hidas, joten hän jäi toiseksi siinä
kilpeilussa. Huon-rltcss.lin toverinsa kohtalon pr'ö-
rähti jälyessä kulkenut mies vmpiri j.r här'isi le-
pikkoon. Åmmuin .rseeni rvhjll;si kui:c'nkrrn osu-
matta. Kuullessr.rn lruiru!:sir iuoksiv-rt lihetit
luokseni jr nähdessäin minur hullunkurisess.r tsen-
nossani, housut puoliten-ross.r, he päästivit hörö-
naurun arvellen "sahajauhojeni" kuumenneen. Sel-
vitettyäni heille tilanteen hekin innostuivat asieln
ja lopettivat tuon karanneen säikyttelijän sotilas-
uran läheiseen rantalepikkoon.

Aantun kuluessa komppaniamme alkoi liikehtiä
hiljakseen omaa etulinjaa kohti, mutta vastustajam-
me olivat asiasta toista mieltä. Heidän tarkoituk-
sensa oli kai työntää meidät Laatokkaan. Tästä
kehittyi pientä "nokittelua", sillä meillä ei ollut
mitään kiinnostusta luoirux poteroistamme.

"Laivastomme" joutui Punaisen Ristin merkeissä
tekemäin retkiä pitkin päivää omalle puolelle. Tä-
tä kesti kello 21.10 sairkka, jolloin pataljoonamme
2. komppania tuli avuksi ,ja miehitti asemamme.

Komppaniamme sai luvan hakea muonaa vene-
rannasta ja ruokailla rantalepikossa. Jäin Iähettieni
kanssa 200 metrin päähän rannasta ja käskin raja-
jääkäri Luukkosen opxstr'lr joukkueeni mainittuun
n'laastooo ruokailemaan. Istuimme tr.rpakoiden elo-
kuun lämpimän illan hämärtyessri. Tässä r,aiheessa
yhtyi kuitenkin "nukkumattikin" sotaan.

Heräsin siihen, että aurinko paistoi vasten kas-
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- TANSKALATNEN VALLOTTTAJA SAAPUt
Muinoisillo viikingeillö oii toito topello, tömön pöivön
tonskoloisillo on oito CAPELLA.
Molemmillo on volloitus m elessöl
Tonskoloisen LL-tehtoon CAPELLA TV on leh1y mies-
ten toidollo - muTto noisten moullo. Se on tyylikös

- söölimet on sijoitettu kcnnen ollo olevoon volois-
luun kojeloutoon. CAPELLA ei voodi köyttöjöltöön
insinöörintutkintoo - se ontqo selvön, kirkkoon jo
rouhollisen kuvon vöhöllö voivollo, Jo se mohtuu
todello pieneen tiloon: syvyys voin 39 cm!

K ,c: :rsoorelle iohtovo silto vihol,lisen röiöyttömönö

roi.lnr. \'ilkeisin ympärilleni. Siinä istuallaan nuk-
kuivr: :rviis molemmat lähettini. Herätin pojat, ja.

rLr:es:=::.-. e::i kello oli 4.3O. Aamu oli mitä kau-
neir. e:..: 1.:.ui:ustrk:ran kuulunut mistään päin.
Sii:. j '.;:,.:::::: puoleen jos toiseen, mitä yön ai-
N:..:. : l: :.::t:-::u:. jr lähdimme lopuksi ran-
r.1l:.::-.-::, s.:-.:.1 ollut lhtään venettä eikä
::ries:.. F".f :::::::r: :.:,.'eluissenime siihen, että yöllä
i: a.','. '-:::',' ': ::: t:1:::: e:ullnilln 3\';lttu.

P.":::::'.; :.^i::s:.:: :c,:s:ei ;er1ssi. pitnhan me
-'---.. Onrr illrlliser rsemamme-'.... r.)-gltri..i:r

c,lir:.t :r'hjl: jr semoin mröskin tihollisen etumsi-
ser Feslxkeer. Kun mitään ei näk1'nYt, päättelymme
sii tästä r'.rin vahvistusta.

Edettl'än-rme puolisen kilometriä pitkin sakeata
lepikkoa näkyi edessämme olevan kiven takaa vih-
reä suikka ja punainen kokardi. Samassa ilmestyi,
eteemme sen kantajakin kivääri olalla. Olimme ai-
van nokitusten, joten komento "Ruki veerh" ja
konepistoolin oiennus tehosivat heti. Vähäisellä
kielitaidollani utelin vartiomieheltä hänen toverei-
taan. Siitä keskustelusta sain sen kuvan, että kaikki
toiset ovat menneet Käkisalmen suuntaan. Lähet-
tini Kalronen ei tätä kuitcnkean uskonut, vaanr
silmäili vähän ympäristöä. Kohta kuulinkin ta-
kaani toistuvan äskeisen komentoni, ja se johtui,
siitä, että Karvonen houkutteli päällystakin alla
nulikuvaa r.äripeliä nousemaan ylös. Ilmeistä pää-
tellen tämä r'ääpeli koki täten elämänsä seitsemän-
nen ihmeen.

Ihmeellisiä a.rltojr alkoi minunkin selkärankaani
pitkin kulkea ylös ja alas, sillä vaistoni sanoi, että
olemme heidän tukikohdassaan. Sovimme kuiskail-
len esioiste ja päätimme palata eiliseen venevalka- -a
ml3.n. VankieÅme puoliautomaateista poistimme I
lippaat ja löimme heille aseet selkään, pitihän mei-
dän saada myöskin sotasaalista. Vääpeliämme ei
tämä lähtö tuntunut erikoisemmin kiinnostavan,
mikä johtui kai siitä, että hänellä oli ruoansulatus-
häiriöitä. Hän antoi meidän ymmärtää, että pieni
"kevennys" olisi tarpeen. Annoin Kan'oselle oh-
jeet olla tapauksen todistajana eikä r'iivyttelyä sal-
lita. Valitsin rantaviivan turvallisimmaksi paluu-

op llo
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tieksi, ja sinne päästyämme Karvonenkin vääpelei-
neen tavoitti meidät.

Sanotaan: "ei kahta kolmannetta" ja niin kävi
,meillekin. Rannassa oli luultavasti äskeisen var-
tiomiehen toveri saikkavettä hakemassa, koskapa
tapasimme hänet juuri kumartuneena vettä otta-
maan. Toivotin hänelle hyvää huomenta edellä jo
mainitun komennon muodossa. Kivääri oli tällä
toveriila onneksi selässä, joten hänestä ei ollut vä-
litöntä \'aaraa. Luotuaan ihmeellisen katseen osas-
toomme hän vasta toisella komennolla ymmärsi
tarkoitukseni. Koko saaliimme saantiin oli kulunut
aikaa 5-10 minuuttia.

Siinä rantalepikkoa tallustellessa kysyin poikien
mielipidettä tilanteesta. Alikersantti Karvonen ar-
'veli, että "tilanne on r.akava, mutta ei toivoton,
uidaan yli". Lahden levys oli noin 800 metriä. Olin
samaa mieltä je sovimme, että venerannassa otam-
'^rne vaatteet pois ja uintimatka alkaa.

Käveltyämme noin 300 m venevajan suuntaan
tultiin rantaan, jossa oli paksu kaislikko, ja siellä
Iojui yksi eilisistä veneistämme. Samalla muistin,
että sillä tuotiin illalla viimeinen patruunatäyden-
nys joukkueelleni ja se oli unohtunut sinne. Tämä
näky vaikutti suunnilleen samoin kuin talvisodan
rauhansanoman saapuminen Taipaleen korsuun.

Lastaus kär'i nopeasti. Lepistö soutamaan, Karvo-
nen keulaan, r'angit keskelle ja minä perään. Lah-
den ylityksemme onnistui lähelle omaa rantaa sa-
lassa. Tällöin vasta joku aamupesulla kävi.iä ampui

lähtömme kunniaksi muutaman laukauksen saa-
matta kuitenkaan osumaa.

Monen kyselyn jälkeen löysin komppaniamme ja
sain kuulla, että yöllä t7/t8.8. oli tullut käsky
irroittautua Kilpolanniemestä. Siinä lähtökiireessä
ei meitä nukkuvia ollut löydetty sieltä lepikosta.
Olivat arvelleet meidän joko joutuneen vangiksi
tai "kranun" sattuneen kohdalle. "Naapurin" vää-
pelille oli matkanteko länteen vaikeaa, päätellen
siitä, että hän viittoili kädessäni olevaa pistoolia
ja ohimoaan vuorotellen tulomme aikana. Matka-
seuramme luovutettiin vankien kokoamiskeskuk-
seen Kurkijoelle.

l. 11.-62 voimoontulevo uusi

KZ/E4flr/ED AIKATAULU
kertoo mm-

KAR-AlR qvqq sdönnollisen lentoreitin KANARIAN
SAARILLE.

KAR-AlR ourinkoreitti ulortuu Rqnskon RIVIERAN
NIZZAAN, BARCELONAAN jo oino MALAGAN ou-
rinkorqnnikolle sqokkq.

KAR-AlR ovoo uuden, suorqn lentoreitin HELSINKI-
KOKKOLA/PIETARSAARI

C
C
C

TODELLTNEN

ERÅilIEHEN SAAPAS

I lumello suojoovo, kiristellövö
vorrensuu

I suksisileen kestövö, vohvisteltu pohjo

I koroisso uro kontosideltö vorten

I erikoisvohvistettu terö

Suomoloiseen
sooPos

jolkoon suomoloinen
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'Olrro
- särkylääke
joka ei

sisällä

fenasetiinia

Fenoseiiini on viime oikoino ioutunul

erityisen huomion kohteeksi. Suorite-

tuisso tutkimuksisso on todettu, ettö

se jotkuvosso pitkäoikoisesso köy-

tössö oiheuftoo mm. munuoisvou,

rioito.

Tömön vuoksi olemme muuttoneet

JOMOn kokoomusto siten, ettö siitö

on fenosetiini poistettu io tilolle

otettu sörkyyn tehokkoosti voikuilovo

solisylomidi.

Aptccklsto llmon rcscptlö.

E. Rakkola

KERTOMUKSEN päähenkilö on nurmolaist.r Åu-
tion sukua - ylikersantti ja konstre;.c-li Helsin-
gistä. Hän lähti jatkosotaan Ässä-r1'kmentin I pa-
taljoonan jääkärijoukkueessa monen muun unmatti-
toverinsa mukana. Juuri poliisit edustivrtkin suu-
riota samalta alalta olevaa miesryhmäi joukiuees-
samme, jossa oli tietysti monen erilaisen emcrrtin
valinneita miehiä. Oli suutareita ja rlltI-
leitä, oli optikko ja tullivirkailija, parikin am-
mattimuusikkoa sekä monia muita. Rautakaupoias
Åhti Jelo oli joukkueen varajohtajana ja luutnentti
Väinö Leskinen itse pomona.

"Operaatio Griigen" oli ensimmäinen koko jouk-
kueen tekemä partioretki Suokumaan rintamalla
Viipurin pohjoispuolella. Siinä leikimme peräti
saksel.:iste pataljoonaa, ja se osoitti, että joukkue
oiisi oliut F.lrrsta muuttaa vapaaehtoisuuden poh-
jelle. S:e ;likeen j.rettiin joukkueemme viiden mie-
hen ;:.ir::r.ihia. ir minä ,jouduin ylikersantti Aution
rvhn'rf:n. Siisi l.:.rtson relvollisuudekseni kunnioit-
trr hi:e:: :'luis:o::n tlllä kirjoitelmalla.

Erllnl hei::lsuun;Iivinä 1941 saimme tehtä-
r-irse=:::E ::'..::,r:::.ise: ricdustelun ja, mikäli mah-
,lc,iiis:.:. .,'::':ie : n:::l:niseen '. Touduin tunnus-
:til'=..:sl : !::it:1:13 jire::.i;:'ilsti hhr.irlssä r'össä

\,\

lornottaa

aa

DUNLOP
aa

jo @en
PITAVA - KAANTE E NTE KEVA

B17 jo Ci4l renkoisso on köönteentekevö kulu-
tuspintoprofiili.
Bl7 jo C/41 renkoisso on oinutlootuiser vormuuus-
olkopöät, jotko pitävöt turvollisesti koorreisso
suurissokin nopeuksisso.
Bl7 ja C/41 ovot DUNLCP-renkoito, joihin Te
voitte luottqo.

Moohontuojo:
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Ma*?
mitään erityistä näkemättä tahi kuulematta. Ede-
tessämme pitkin loivasti nousevaa rinnettä ja lä-
hestyessämme erään harjun lakea kuulin Aution
kuiskaavan jotain. Pysähdyttyäni hän hiipi rinnal-
leni ja sanoi ryhtyvänsä nyt itse tunnustelijaksi.
Jäin paikalleni ja erotin selvästi Aution jokaisen
liikkeen hänen tutkiessaan äänetöntä metsää.

Seurasin sitten Autiota ehkä noin 10 metrin
etäisyydellä. Yhtäkkiä hän pysähtyi. Samassa ka-
jahti laukaus, ja sen Iiekki lähti kivääristä, joka
oli vain parin metrin päässä hänestä. Vihollinen,
joka oli varmaankin seurannut tuloamme jo pitkän
ajan, makasi maakuopassa tähdäten Åutiota. Ämpui

- mutta ohi I

Tuskin suuliekki oli sammunut, kun jo kajahti
Åution lonkaltaan ampuma laukaus. Se ei mennyt
ohitse. Aution reaktio oli niin nopea, etteivät sa-
nat anna sille lainkaan oikeutta. Vain synnynnlisen
taistelijan vaisto kykeni sellaiseen.

Hiljaisuus repesi pian kovaksi paukkinaksi. Teh-
täväämme ei kuitenkaan kuulunut tulitaistelu, ja
koska partio oli joutunut ilmaisemaan itsensä,
kaikki mahdollisuudet tiedustelutoiminnan jatka-
miseen olivat häipyneet. Ainoana tehtävänä oli
poistua nopeasti taistelupaikalta, ja Autio antoikin

siitä käskyn. Tällöin eksyin .joukosta, mutta onnis-
tuin palaamaan takaisin vihollistenkin ohi hyppien
yli kivien ja piikkilankaesteiden.

Samassa heinäkuussa Autio vielä haavoittuikin,
mutta sekään ei ollut aivan tavallinen "ventti".
Syöksyessämme alas tukikohtakukkulamme ns-
"Gibraltarin" hiekkaista rinnettä Autio hyökkäsi
muiden edelle. Silloin erään kannon takana kyttäi-
levä vihollisen konepistoolimies ampui häntä 

-kellotaskuun. Siinä olevan kellon osat tunkeutui-
vat hänen vatsaansa saakka. Vakavan luontoinen
Autio päästi kivuistaan huolimatta hörönaurun,
kun joukkueen velikulta, alikersantti Kalle Savo-
lainen kysyi häneltä hetkellä, jolloin Autiota läh-
dettiin kuljettamaan kohti sairaalaa:

- Autio, mitä kellosi on ?

Yhdessä Åution kanssa lähtivät Åhti Jalo ia
joukkueen mukana toimineen kornetti Järveläisen
ruumis taakse. Jalo oli syöksynyt Autiota autta-
maan tämän kiellosta huolimatta ja saanut itsekin
samasta konepistoolista osuman reiteensä.

Taas oli siis joukkueessamme kaksi hyvää jääkä-
riä vähemmän. Molemmat tulivat kuitenkin myö-
hemmin takaisin riveihimme. Aution vamma pa-
rani nopeasti, sillä potilaalla oli kova kiire takai-
sin rintamalle.

Autiolla oli siis ollut näissä sodan vaiheissa-
onnea. Mutta myöhemmin Krivillä onni petti hä-
net, kun joukko antautuvia vihollisia avasi tulen
Aution Iähestyessä riisuakseen heidät aseista.

ö-
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Kirioittojot vostoovot esittöm istöön
mielipiteistö

topohtumisto
Miehet, jotko tietövöt solellriteislo, outoislo, leknri-
kosto jo urheilusto, seuroovot myös korkeoluok-
koisen leksliiliteollisuuden soovutuksio. Jos onnolle
orvoo osunne jokoisen yksityiskohdon ehdottc-
molle lyylikkyydelle, honkkikoo iisellenne Moino-
sukot... ne on volmislettu hengittövästö, lömpi-
möstö kreppivillosto... ne ontovol Teille hyvö:
olon tunteen.
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Wörtrilön uu3i ovolnctu ioko kotlln
Wörtsilön volmistomot Abloy-lukot tunnetoon koik-
kiollo vormoino io luotcttovino ovenvortiioino.
Mutto Abloy on myö3 nykyoikoinen lukko - uusin
Abloy-ctu kohottoo scn ovoinosemoon: j;
ykri ovoln rlittöö kolkklln oviin io lukkoihlnl
Yhdellö ic somollo ovoimello pöäsette nyt osuin-
huoncisiin, ullokolle, kelloriin, huviloon, outotolliin,
sounoonr koikkiolle. Myös riippulukoillo vorustet-
tuihin tiloihin. Tömö ovoinetu rokentojien konnot-
too ottoo huomioon jo suunnitteluvoiheesso.
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