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Toteuttakaa nyt saajan, salaisinkin, lahjatoiae
LAHJASHEI(KI ioko lunostetoon konttoristomme holutulle summolle io loh-

ion sooion nimelle, on ulkonööltöön eduslovo io tyylikäs. Se kiinnitetään
erityisiin konsiin, ioisso on tiloo lohion ontoion onnentoivoluksille, io sul-

ietoon oiheeltoon sopivo,on värikköäseen kuoreen.

TAHJAKORITI soveltuu käytettövöksi porhoiten silloin, kun roholohio mok-
setoon suoroon soojon tolletustilille toi lohiolle muuten holutoon onloo
tolletuksen luonne. Suosituksi on muun muosso tullut topo, ettö liikeyri-
iykset moksoessoon merkkipäivö- io ioulurohoio henkilökunnolleen käyt-
tävöt ponkkimme lohjokortteio, iolloin roholohion ontominen lopohiuu
miellyttövällö tovollo.

tAHJATltlÄ köytetlöessö lohion onloio ovoo koniiorissomme kortluvon
tolletustilin toi säöstötilin lohion sooion nimelle. Lohion ontoion toivomuk-
sesto onnetoon vostokirion liilteeksi myös lohiokortti kuorineen. 

- 
Ponkki-

kirio olkutolletuksineen on oino sopivo, henkilökohtoinen lohio, ionko oruo
voin kosvoo käyrössä. Siksi se on vorsinkin lopsille io nuorisolle sopivo.

Lohio-osioillo liikkuessonne poiketkoo lähimpään Yhdysponkin konttoriin.
Siellä lohiovolintonne oino onnistuu.

YHDYSPANKKI

Yiettäkää viikonloppunne

mukavasti rentoutuen
nostoo

viihtyisässä " ritarilinnassa"
Perheenne
yleiskunnon
korkeolle
Hyvö yleiskunto on per-
heenne terveyden peruslo,
sillä siilö on toulien voikeo
soodo oletto. Hyvön mo-
kulnen RAUTA-ROBORAN
sisöllöö kestövön yleiskun-
non lärkeimmöt rokennus-
oineet - roudon, mokson
jo vitomiinii. Anlokoo pöi-
vitlöin koko perheelle voi-
mistovoo RAUTA-ROBO-
RANIA!

YALT!ON HOTETLI
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JALKAVAENKENRAALN
K. A. HENSKANEN KUOLLUT

vlipdöwikhö

JALKAVÄENKENRAALI, Mannerheim-ristin ri-
tari Kaarlo Aleksanteri Heiskanen kuoli 6.11.1962
68 vuoden ikäisenä.

Kenraali Heiskasella, joka oli tunoetuimpia up-
seerihahmojamme, oli takanaan pitkä, erittäin mo-
nipuolinen ja kunniakas sotilasura. Hän kuului
niihin miehiin, jotka melkein nuorukaisina jo en-
simmäisen maailmansodan alkuvaiheissa omistau-
tuivat Suomen itsenäisyyden asialle, jääkäreihin.
Palattuaan vänrikkinä kotimaahan jääkärien pää-
joukon mukana hän osallistui vapaussodassa Ilvek-
sen, Hotakan ja Muolaan taisteluihin toimien pa-
taljoonan adjutanttina ja komppanian päällikkönä.

'falvisodassa hän johti pohjoishämäläistä Jalka-
väkirykmentti 7:dd,, joka tammi- ja helmikuussa
1940 puolusti urheasti Summan kylän lohkoa sekä
sodan loppuvaiheessa Viipurin kaupunkia pitäen
sen pääosat hallussaan rauhan tuloon saakka.

Jatkosodassa kenraali Heiskanen oli Keski-Poh-
janmaan ja Keski-Suomen miesten muodostaman
11. divisioonan - 

"Kiilan" 
- komentajana. Di-

visioona mursi hyökkäysvaiheen aikana vihollisen
sitkeän vastarinnan Soanlahdella, Suojärvellä ja
Säämäjän'en eteläpäässä sekä avasi vihdoin tien
Petroskoihin Prääshän seudun ankarissa taisteluis-
sa. Kesällä t944 Lt. divisioona osallistui tehok-
kaalla tavalla venäläisten suurhyökkäyksen pysäyt-
tämiseeo ja torjuntaan Viipurin pohjoispuolella
samoin kuin jatkosodan raskaaseen loppunäytök-
seenkin, saksalaisten joukkojen lyömiseen ja kar-
koittamiseen Pohjois-Suomesta.

Kenraali Heiskanen palveli rauhan aikana mitä
erilaatuisimmissa tehtävissä sekä rintama- että esi-ja diuisiooru@ru komerutaja
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kuntapuolella ja joutui olemaan pitkähkön ajan
vankilassakin sotaa seuranneina vainon vuosina.
Hänen rauhanaikaisen uransa merkittävin vaihe oli
toiminta puolustusvoimien komentajana 1953-59.
Tänä kautena puolustusvoimamme pääsivät lopul-
lisesti pois sodan jälkeisestä aallonpohjasta; niiden
henkeä ja kuria kohennettiin ja samalla laskettiin
luja pohja sille maanpuolustuksen eri alojen myön-
teiselle kehitykselle, joka jatkuu yhä.

Kun kenraali Heiskanen viimeisenä jääkärinä
erosi vakinaisesta palveluksesta lokakuussa 1959,
siirtyi hänen mukanaan pois armeijan riveistä koko
se miespolvi, joka ratkaisevalla tavalla oli osallis-

tunut maamme itsenäisyyden valmisteluihin ja to-
teuttamiseen sekä sittemmin itsenäisen Suomen puo-
lustusvoimien luomiseen ja niiden johtamiseen epä-
tasaisessa taistelussa mxamme riippumattomuuden
ja yhteiskunnallisenl'apautemme puolesta.

Kenraali Heiskanen oli tuon miespolven oival-
linen edustaja. Hänet tunnettiin tinkimättömäksi
ja vaativaksi johtajaksi, muttx eniten hän vaati it-
seltään. Jäyhänä ja pelottomrnr hän kulki suoraan
valitsemaansa tietä vilkuilemrtte oikealle t.ri va-
semmalle, koskaan omaa e!ur.1n enempää kuin esi-
miestensä tai alaistensa suosiot.rkr.rn tavoittelemat-
ta. Se tie oli aidon sotilaan k.rru jr yksinäinen tie.

YRfO KOHONEN

- 
liöinen toivoonronfo veresti Mursulon vuorten tokoo korkeolle toukoomoftomien tulipcloien punertomono 

-
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"IV AJ(:n rinnalla oli Laatokan Meripuolustuksel-
la oma kaistansa lähinnä rannikkoa, ja täällä olleet
rähäiset joukot joutuivat koko ajan käymään tiuk-
kc»ia taisteluja rinnan jalkaväen kanssa. Mainitta-
koon tässä vain Impilahdella käyty Mursulan tais-
telu, jossa kolmeo joukkueen vahvuinen osasto jou-
tui torjumaan rykmentin hyökkäyksen."

Tällä tavoin kertoo Laatokan Meripuolustukseo
talvisodan aikainen esikuntapäällikkö, majuri T. Re-
ponen eräässä sodanjälkeisessä kirjoituksessaan
Mursulan tapahtumasta.

Maioittuun Mursulan taisteluun opastaa meidät
nyt tämä vaatimaton, mutta mukana olleille unoh-
tumattomia sotakokemuksia sisältävä muistelma.
Mursulan taistelutapahtumat ajoittuivat joulukuuo
L2-L7. päiviin L939, ja itse seutu on sitä Laato-
kan koillispuolen rikkinäistä, jyrkkävuorista ran-
nikkoaluetta, jonka kohdalta kuukautta myöhem-
min kiristyi umpeen Kitilän suuri motti.

Pitkärannan suuri tehdasyhdyskunta oli jäänyt
8-9.12. tulimerenä taaksemme. Näitä tuskallisia
peräytymispäiviä leimasi vihollisen hellittämätön
hyökkäystoiminta. Oli kait ollut tarkoitus heittää
meidät tuota pikaa Impilahden kirkolle ja sieltä
saman tien Jänisjoen taakse. Mutta siitä ei tullut
mitään tiheitten lentohyökkäystenkään avulla. Rin-
tama aaltoili kauan Impilahden keskisessä vuoristo-
maastossa puoleen ja toiseen, kunnes jähmettyi pai-
koilleen. Uuden vuoden puolella se alkoi kiertyä
tämän maaston eteläpuolitse ankaraksi saartoren-
kaaksi.

*
Vihollisen lähtiessä etenemään Koirinojasta Ki-

tilään ja levittäytyessä sivuille kutsuu lohkon ko-

Mursulon loukkojen päöllikkö. luutnonlli Jouko Niemr

,,, .,' , , ,:,::J :,§l. ....i.i.*k*i};r;]:L

Vohvistuksio soopumosso Mursuloon 15.12.1939

mentaja, kapteeni T. T. Mäkeläinen tämän muistel.
man kertojan luokseen ja sanoo:

- Pastori, te kär,itte äskettäin miesten luona
Mantsissa ja palasitte linjojen läpi. Haluatteko
uudistaa sen temDun?

- Jor tarvitaan.. . Mantsiinko?

- Ei Mantsiin, vaan Mursulaan. Siellä on nyt
pojilla tiukat paikat. Siellä tarvitaan jokin rohkai-
seva sana tilanteen mukaan. Ja samalla veisitte reel-
lä yhta ja toista pojille.

Kapteeni Mäkeläinen juoksuttaa sormeaao kar-
talla ja selostaa tilannetta.

- Tällainen näyttää tilanne olevan, mutta älkää
tällä hetkellä uskoko ketään, älkää minuakaan. Yhtä
hyvin voitte ajaa suoraan vihollisen syliin kuin
päästä onnellisesti perille. Onnea joka tapauksessa
matkalle.

Tällaisten neuvojen rohkaisemina lähdemme liik-
keelle. Mahdollinen tappioluettelomme epäonnen
sattuessa tulisi olemaan: hevonen ja reki, ammuk-
sia ja elintarvikkeita, lääkintäkersantti ja -sotamies,
hevosmies ja sotilaspastori.

Itäinen taivaanranta verestää korkealle taukoa-
mattomien tulipalojen punertamana. Kranaattien
pahanenteinen havina holvittaa edestä, ylhäältä ja
takaa kulkutietämme, ja käsituliaseitten sarjat ovat
äkäisiä ja vertahyytäviä.

Meidän ei ole pyrkiminenkään Kitilän kautta
Haukkaselkään ja sieltä Mursulaan. Tuo varsinai.
nen Mursulan tie on jo ollut ainakin pari päivää
vihollisen hallussa. Onneksi hevosmies Alava ja
minä olemme Impilahden poikia, joten me tunnem-
me seudut: tiedämme kiertotietkin, jos vain jäät
pitävät.

Ja tällä kertaa ne pitävät. Illan hämärtyessä las-
keudumme Sumerianjoen jäälle, ajamme sitä ja
Sumerianlahtea pitltin rantavarjoja seuraten ja nou-
semme Nupposenrannassa maihin. Siitä johtaa jon-
kinlainen maastokujanne Mursulan kyläaukeamalle.

Samassa olemme jo perillä - 
joutuaksemme pai-

kan päällä juuri lteskelle tykistökeskitystä. Mitään
hätää ei kuitenkaan ole hikoontua, sillä olemme
tulleet oman patterimme tuliasemaan. Joukkomme
hajaantuu tehtä\'iään suorittamaan.

Ensi työkseni liäyn tervehtimässä Mursulassa ole-
vien joukkojemme päällikköä, luutnantti Jouko
Niemeä. Hän on tuollainen tyypillinen suomalai-
oen sotilas: karaistunut, karski, suorapuheinen ja
rohkea. Kukapa meistä olisi saattanut aavistaa, että
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V un tolvisoto syttyi, voimokkoot
!\\ vihollisioukot töhtivöt morros.
kuun 30. pöivönö qomuhömörissö
vyörymään myös Suomen itöroion
yli. Nöiden voimien poinopiste koh-
distui Lootokon pohioisronnon yol.
totielle ensi tovoitteino Pitköron.
nosto pohjoiseen olevo Koirinojon
tienhooro sekö lönnempönö lmpi.
!ohden seudut. Suomoloiset köv3vöt
sitkeöö vilvytystoisteluo osettuok-
seen suunnitelmonso mukoisesti Iu-
joon vostorintoon Kitilön-Sysky-
jörven tosollo otevoon poikoitellen
vorustettuun puolustusosemoon.
Tömön osemon miehittivöt suomo-
loisen 13. divisioonon ioukot joulu-
kuun 10. pöivöän mennessä. Uloim-
pono ronnikollo oli vormistukseno
somollo llnjollo Lootokon meri-
puolustukseen kuuluvo Ososto
Niemi Mursulon ky!ön idänpuoll-
sesso vuoristomoostosso.
Kun .venölöisten körklyhtymänö
Solmin tietö hyökönnyt t68.D oli
sooYuttonut Koirinojon, se olkoi
työntyö osilloon suomoloisten Kiti-
lön puolustusosemlo Yostoon lo
osin Lootokon rontomoostoon ryh-
tyen siellö 12.12. löhtien tolmintoon
Os. Niemen osemien murtomiseksi.

aaa aao aa oaaoo aotaa

nyt sitä kohti. Silmänräpäyksessä oli syntynyt kii-
vas tulitaistelu korvakuulolta, suuliekke jä liohti
ampuen. Vahva vihollispartio oli heitetty suinpäin
alas jyrkkää rinnettä Haukkalahteen. Ei voitu tode-
ta, pääsikö heistä kukaan takaisin Hunttilan tiili-
tehtaalle, lähtökohtaansa. Kaksi kaatunutta iäi iäl-
jelle, koko joukko aseita ja "poistuvia" verijälkiä.
Mennessään oli vihollinen vienyt yllättämänsä suo-
malaisen konekiväärialiupseerin Mikko Huuhkan,
joka viisi kuukautta myöhemmin pääsi palaamaan
sotavankien vaihdossa.

Pimeys on jo tihentynyt kohtalontuntuiseksi var-
jomassaksi, kun saavutan ulommaiset vartioasemat
ja niiden pari telttaa, jolka ovat metsässä Hirsivaa-
ren suojanpuoleisella rinteellä. Kohotan lähimmän
teltan ovikangasta ja sukellan sisälle. Lämmin ilma
lehahtaa pakkasen viilentämiin kasvoihini. Kamii-
nan ohuessa, punertavassa hehkussa näen joukon
oljilla loikoilevia lumipukuisia miehiä. Valveilla
olevat kohottavat kasvonsa kohmeisen oviverhon
kahahtaessa, ja niiden ilmeet kuvastavat suurta vä-
symystä. He ovatkin jo neljä yöt'd. ja neliä päivää
taistelleet sitkeästi, tuskin unenripettäkään nuk-
kuen.

Tämän rintamanosan ainoa upseeri, nuori vän-
rikki näyttää poikkeuksellisen kalpealta, ia hänen
silmissään on kuolemanväsyneen lasimainen kiilto.
Harmaita, laihtuneita kasvoja kiertää pitkä parran-
sänki, ja kädet vapisevat ja ovat kosteat. Hän, vän-

hän tulisi seuraavassa sodassa vaioamaan syöksy-
ueneestä syvyyksiin.

Mutta nyt hänestä ei ole kenellekään miellyttä-
vää seuraa. Koko hänen komentopaikassaan vallitsee
ylijännitty.nyt ärtyisyys: valvottuia öitä, vähäiset ja
väsyneet joukot, vihollisen taukoamaton hyökkäily
Hunttilasta ja sen kranaattien kiusallinen räjähtely
ympärillä. Mutta pahinta on hiirenloukkua muis-
tuttava asema: jos vihollismassat pääse\,ät katkai-
semaan Haukkaselän suunnassa niemen, olemme
rnotissa. Muutamaöinen jääkään ei ole luotettava
eikä ole avuksi; kauempana lahtien suilla se ei ole
alkuunkaan kestävä. Runsain kirosanoin höystää
luutnantti käskyjään. Varmaan näin painostavalta
on tuntunut ilmapiiri länsirintamalla ennen suur-
hyökkäystä.

Astelen vaiottavaa reenjälkeä seuraten pellon yli.
Yihollinen on kranaateillaan kuokkinut tummia
kuoppia sinne tänne laajalle aukeamalle. Majoitus-
paikoissa - 

jossakin Penttisen, Tuunaisen ja Åho-
lao taloissa - tapaan joukon väsyneitä Mursulan
puolustajia - likaisissa luotien rikkomissa lumi-
puvuissa, pitkin parroin, harmain kasvoin, henki-
sesti masentuneita, mutta suomalaiseen tapaan pe-
räänantamattomina.

Tälle ovat io ensimmäiset haavoittuneetkin, ker-
santit Tilli ja Viinanen. Viime yönä oli vihollinen
päåissyt nousemaan asemiimme, 90 m korkuiselle
Hirsivaaralle. Oma heiluripartiomme oli töksähtä-
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rikki Paul Osvald Koivumäki tuli lohkollernme
Jaakkimasta toista viikkoa sitten. Näin hänet sil-
loin vain ohimennen, mutta muistan hänet elär'ästi.
Hän oli reipas 21-vuotias opiskelij4 vilkas, isän-
maallinen mies. Rintaman takaa saapuneena hän oli
siististi pukeutunut, kasvot olivat terveet ja sileät,
koko karaistunutta olemusta leimasi malttamaton
halu päästä "eteen". Kuinka järkyttävästi toisenlai-
nen mies istuukaan nyt edessiini kamiinan ja lyhdyn
valossa! Sodanko kasvot henkilöitynä?

Ja kuitenkaan ei muutos tässä nuoressa miehessä
johtunut pelosta. Jokaineo Mursulan vartioaseman
mies voi todistaa, että hän oli peloton, uhkarohkea.

Ja hänen kaatumisensa muutaman päivän perästä
todistaa myös uhrautuvaisuutta. Ei, sota on sotaa:
ainoan upseerin raskas vastuuntaakka, sodan veri-
nen karuus, yö yön perästä korkoa korolle kasva-
nut univelka ja paljon muuta.

Suoritamme vaihdon: hän lähiee taakse patterin
majoitustaloihin nukkumaan, minä jään rintama-
lohkon ainoaksi upseeriksi. Miltä luulette minusta
tuntuvan, kun tuo mooet verikasteet kokenut jouk-
kueenjohtaja kävelee pimeyteen ja minä seison nyt
yksin teltan edessä? Valoammus kohoaa tuolla
täällä ilmaan, kranaatteja iskee harvakseen jäiseen
maaperään, ja tulisarja rävähtää milloin lähempänä,
milloin kauempana.

Yö on rauhallinen - aina kello 4 asti. Silloin
alkaa äkkiä kuulua meteliä metsästä oikealta sivus-

Mursulon seudusto tolvi-
sodonoikono otettu ilmo-
volokuvo, josto selvösti
nökyvöt [ootokon pohiois-
ronnikon vuoristo,

talta. Miesten ollessa väsyneitä lähden itse neli-
miehisen partion kera ottamaan äänistä selvää. On
hämäränpimeää. Etenemme hitaasti lumessa kahla-
ten - suksia ei ole vielä jaettu 

- 
ja olemme va-

ruillamme, aseet valmiina, katse tarkkana, korvat
valppaina. Jokainen puu, pensas ja kumpare näyt-
tää kätkevän tuliylläkön. Välimaastossa tapaamme
vihollispartion jälkiä. Seurailemme niitä ja toteam-
me, että partro on eräässä metsän kohdassa levittäy-
tynyt asemiin ja alkanut kiivaasti umpimähkään am-
pua. Sitten se on vetäytynyt takaisin omille linjoil-
leen. Miksi näin? Pelästyivätkö pensaita vai kat-
soivatko tällä tavalla vaarattomimmaksi suorittaa
partiointinsa ?

Åamun valjetessa alkaa ankara kranaattituli. Vi-
hollinen on tykistön lisäksi saanut raskaita kranau
tinheittimiä. Koko metsä ja Mursulan aukeama tun-
tuu ryöppyävän multaa, oksankappaleita ia terästä.
Makaamme tuntikaupalla kylmässä lumessa ja tark-
kaamme vihollisen liikkeitä Hunttilan tiilitehtaan
maastossa, jonne omat kanuunamme lähettävät
kiukkuisia keskityksiä. Jotakin on tekeillä Myö-
hemmin selviää, että kysymyksessä on Haukkaselän
suunnalta vihollisen saartoliike, joka vielä samana
päivänä saadaan torjutuksi.

Eräs kiusallinen tehtävä on vielä suorittamatta.
Kiertokirjeen mukaan on lin.ioillemme ja sen sisä-

puolelle kaatuneet viholliset haudattava- Niiden
katseleminen ohikuljettaessa ei suinkaan kohota
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Levikintarkastus Oy:n antamzrn todistuk-
sea ,nuka:rn oo lehtemme keskimäräinen le.
vikki kuluvana vuonna ollut 47.391 kappa-
letta Tämä merkitsee, ettii sitä lukee noin
250.0OO kansalaista kaikkialla maassamme.

Lehden toimitus toivottaa kaikille lukijoil-
leeo, avustajilleen ja toimintansa tukijoille
rauhallista ioulua jahyää uutta vuotta!

mielialaa. Siksi on mentävä Hirsivaaralle, ja se on
vihollisen tykistön silmätikkuna. Onnistumme pää-
semään mata.lana perille. Kuoppa kuopan vieressä,
soraa, katkenneita puita, verta. Kaatuneet makaavat
ampumahautojensa vieressä. Kuljetamme heidät
jyrkkää rinnettä alas laaksoon ja ryhdymme kaiva-
maan yhteishautaa. Kaivaminen sujuu hitaasti, kos-
ka usein täytyy heittäytyi maahan kranaatin suhah-
taessa lähitienoille. Ohjeitten mukaisesti laskemme
kaatuneet - kaksi upseeria 

- 
h41tt42n, luomme

sen umpeen sekä painamme pienen merkin kum-
mulle. Ohjeissa ei ole annettu muita määräyksiä.
Paljastamme kuitenkin päämme iäisyyden edessä.
Hautaus kranaattisateessa on suoritettu.

Vain vuorokauden malttaa nuori vänrikki levätä
takana, kun jo palaa linjoille, kasvot jälleen sileinä,
ote varmana ja mieli reippaana. Kun samana päi-
vänä saadaan luutnantti Koliosen fa vänrikki La'
kion joukkueet vahvistukseksi, tuntuu kolme jouk'
kuetta todelliselta armeijakunnalta, olkoonkin että
suurin osa täydennysmiehistä on nuoria suoielus'
kuntapoikia. Osasto Niemen vahvuus on nyt 180

miestä ia mieliala kohoaa yhä huomattavasti'
Mutta tätä olotilaa ei kestä kauan, toista vuoro-

kautta. Yöllä L6/17.12.39 koetaan täällä eräs tal-
visodan järkyttävistä taisteluista. Tapahtumien kul-
kuun vaikuttaa kohtalokas erehdys. Tykistön on
määrä vetäytyä illalla uusiin asemiin Sumerianlah-
den taakse, mutta jalkaväki saa irroittautua vasta

aamun alkaessa sarastaa. Lp-patteri jättääkin suun'
oitelmallisesti puolen yön seudulla asemansa. Kun
lohkomme vieressä oleva naapurirykmentin komp-
pania havaitsee, että tykistömme alkaa vetäytyä,

lättäa sekin asemansa ja alkaa peräytyä. Lieneekö

iäänyt sana saamatta, että vasta aamulla . . .

Kuluu seitsemän kohtalokasta tuntia. Yön pimey-
dessä syntyy taisteluasemissaan pysyvien ioukkojem'
me ja vetäytyvän naapurirykmentin saumaan kol-
men kilometrin syvyinen aukko. Vihollinen hyök'
kää. Vasemmalla siivellään se ei kohtaa vastarintaa

fa työntyy siellä eteenpäin. Aamulla vihollinen on
Mursulan aukeamalla rykmentin vahvuisena.

Aamulla ja päivällä 17.12. kello 7.30-12.15 käv-
dään Mursulan metsässä ja pelloilla epätoivoinen
taistelu. Kolme joukkuetta murtautuu vihollisen
saartoketjun läpi. Osa heistä yrittää pellon yli, mut-
ta he kaatuvat, joukossa salmilainen alikersantti
Kostilainen, joka on konekiväärillään sitä ennen tu-
honnut 70-80 vihollista Mursulan taistelujen aika-
na. Osa luutnantti Koljosen ja vänrikki Koivumäen
miehistä pääsee viemäriojaa pitkin ryömimällä mur-

isa

tautumaan läpi, mutta osa heistäkin jää ikuisiksi
ajoiksi metsään, joukossa Vaittisen velf ekset - kun
toinen jää haavoittuneena tantereelle, lähtee toinen
hänen luokseen eikä endä. pala.a. Vänrikki Lakion
ioukkueen pelastuneet pojat pääsevät nipin napin
yli ritisevän Mursulanlahden. Lakio itse saa sen si-
jaan maata koko päivän taistelutantereella olevan
ladon heinissä ja pelastuu seuraavana yönä kuin ih-
meen kaupalla. Joka kolmas jdd palaamatta. Osas-
ton kokonaistappiot kohosivat 50 prosenttiin. Sen
rippeet vetäytyivät Sumerianjoen suupuolelle va-
rustamattomiin asemiin.

Entä vänrikki Koivumäki, erään suomalaisen les.
ken ainoa poika? Kun vihollisen konekivääri estää
päiisyn viemäriojaan, Koivumäki juoksee rohkeasti
puulta puulle ia heittää käsikranaatin. Samassa luo-
tisuihku lävistää hänen rintansa, mutta - tie on
tovereille v^pla.

Jatkosodan aikana 27.9.L943 löydettiin Mursu-
lasta Tuunaisen peltoon haudattuina seitsemän kaa-
tunutta; tuntolevy ilmaisi yhden heistä Koivumäek-
si. Hän lepää nyt Helsingin sankarihautausmaalla.

Muistelu voisi päättyä tähän. Mutta alkutapahtu-
mat ja tausta vaativat jatkamaan Ållekirjoittanut
on taistelun aikaisemmassa vaiheessa saanut tehtä-
väksi lähteä viemään haavoittunutta turvaan. An-
nan päiväkirjalle puheenvuoron:

". . . lähdemme palaamaan patterille ja joudum-
me ylittämään aukeaman, jolle sataa ammuksia. Sel-
viämme hyvin hevosellemme ja lähdemme aiamaan
Impilahtea kohti, halki mustaksi kynnetyn kujan.
lrlutta liikkeitämme on seurannut näkymätön silmä,
vihollisen tulenjohtaja. Tuskin olemme ehtineet
ajaa montakaan sata'a metriä, kun päällämme su-
hahtaa, ja tie lentää äkkiä edessämme ilmaan. Ajo-
mies säikähtää ja kääntää reen ympäri palatakseen
patterille. Käsken hänen jatkaa matkaa; meidänhän
on nyt ajateltava haavoittunutta. Ehdimme tien
mutkan taakse, kun ilmassa alkaa jälleen ujeltaa.

Lootokon ronnikollo olleen Solmin lohkon
komentoio, kopteeni T. T. Mäkeläinen



- Tykkirnme löhettivät kiukkuisio keskityksiö Hunttilon tiililehtoon moosloon -

Paiskaudumme maahan, ja samassa jyräht,id vierel-
lämme neljän kranaatin ryhmä. Sakea multapilvi
peittää tienoon. Kaivaudumme esille maakeroksen
alta ja huomaamme olevamme haavoittumattomia.
aikaisempia haavoja lukuunottamatta. Silti ei seik-
kailumme pääty tähän. Hevosmies menettää malt-
tinsa ja lähtee ajamaan minkä pääsee. Onneksi on
haavoittuneemme jäänyt rekeen. Puolitoista kilo-
metriä saan kahlata paksussa lumessa, ennenkuin
tavoitan odottavan hevosmiehen Sumerianlahden
laafia.

Lohkon komentaja, kapteeni Mäkeläinen kuun-
telee ääneti selostusta Mursulan kohtalokkaista päi-
vistä. Ilmassa on samaa kohtalon siipien tummaa
havinaa kuin matkalle lähtiessämme. Jo sotiemme
aikana kohtaa turma myös hänet, komentajamme.

Jatkosodassa hän suistuu pillastuneen hevosen jal-
koihin ja siirtyy leikkauspöydällä ikuisuuteen.

Mursuian taisteluien päättymispäivän iltana sei-
somme tiiviissä neliössä Impilahden seurakuntasa-
lissa. Lumipuvut ovat jo pesussa, mutta siellä täällä
miehillä olevat puhtaat siteet muistuttavat meitä
kohtalokkaista päivistä. Ilmavaaran takia on sali
pimeänä. Vieressäni seisoo Hirsivaaran partiotais-
telussa haavoittunut kersantti Petter Tilli käsi si-
teessä, toisessa kädessä kynttilä. Se valaisee kirjaa,
josta luen: "Sen suurempaa rakkautta ei ole kenel-
läkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä
edestä" (Joh. 1>:t3). Silmiemme eteen kirkastuu
kuva nuoresta vänrikistä, joka syöksyy kuolemaan.
Siitä näky sitten hakeutuu Suuren Auttajan armo-
isfuimen eteen.

lehden
UUSI

kirjoituskilpoilu

Konso toisteli-

huomottovine
polkintoineen

iulkoistiin lehtemme n :osso
I 1 /62 (l I I konsisivullo), iosso
oleviin ohjeisiin kehoite.
toqn osionhorrqstojio tu-
tustumoon.
Kilpoiluun toivotoon run-
sosto osonottoo.
Kilpoiluoikoo on 31.3.1963
sookka.
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Petromoksit loist
Joulun viettoo Vienon rintomollo 194'l. Soksoloiset toriosivot
siellö hyvän ioulumuonon suomoloisillekin joukoille "rol.
weinio" myöten

vEt KKO IOKELA

JOULUKUUN 22. pnä 1941 kello 5 otti JR 54:n
I pataljoona rintamavastuun Tolvantojärven poh-
joisenpuolisella rintamanosalla, pitkin Ylä-Verman-
joen rantaa. Lumi oli jo maassa, ja jokaisella mie-
hellä oli lumipuku. Joulukin oli parin päivän pääs-
sä, ja sehän meitä jokaista harmitti, kun lepoaikaa
ei saatu viettää pitempään, niin että joulu olisi
kulunut ehkä mukavammin. Mutta olla täytyi näin-
kin, kyllä kai se joulu kuluisi linjassakin.

360

Joulua odoteltiin, ja elämä jatkui korsuissa päivä
kerrallaan. Vartiot vaihtuivat, korttipeli oli alati
käyr.rnissä ja sulatetusta säilykerasvasta tehdyt kynt-
tilät savusivat ja loivat pimeisiin korsuihin aave-
maista tunnelmaa. Aatonaattona sanoi lähetti Nik-
kilä:

- Eikö tänne korsuun saada edes jouluna öljyä?
Lyhdyt kun olisivat, mutta öljyä puuttuu.

- Ei saada, pojat - öljy on takaportaitten ta-
varaa. Siellä tarvitaan valoa, ja meidän on tultava
toimeen vain rasvalla. Niin jorisi pukinpartainen
Rytkösen Jussi.

- Vänrikki, emmekö me, Ståhle ja minä, saisi
lähteä koettamaan keinojamme? Olisihan jouluna
toista olla petromaksin valossa!



ivot jouluno

- Yrittää kyllä saatte - tämä päivä on teillä
aikaa, sanoi vänrikkimme lähetti Nikkilälle.

Lupa yrittämiseen oli siis saatu, ja innokkaina
pojat sonnustautuivat matkaan. Aamu oli vielä
härnärässä, päir,än kajo vain pilkisti idästä päin,
kun pojat suuntasivat retkensä kohti takaportaita.

Mutta talvinen päivä ei ollut ehtinyt muuttua
edes illaksi, kun he jo palasivat täysin kantamuk-
sin. Reput oli'r'at selässä pullollaan, je käsissään
he retuuttivat kahta viiden litran kanisteria. Reh-
vakkaasti miel.ret potkaisivat korsun oven auki ja
kompuroi'r'at sisään.

- Tehtär,ä suoritettu - 1'xl6x riittää, sanoi
Ståhle.

- Muonakin riittää. sanoi Nikkilä.
Korsussa iloittiin I.i ihmeteltiir.r onnistunutta

matkaa. Sopipa nvt viettli joulur. Petrom.rksi sv-
t;,tettiin, ja primeä korsu muu!tui kuin trikriskust.r
valoiseksi. Näkihän nrt rinekin kirioitr.ia.

Vänrikki oli h.rlukrs kuulemr.rn. miten pojrt
näin pian ja hvvin olivet onnistuneet h.lnkinnois-
saan. Tämän johdosta Nikkilä kertoikin yksityis-
kohtaisesti heidän matkastaan:

- 
Väliin ajaen hevosella, väliin kulkien jalan

jatkoimme matkaa aina lähelle Karhun rautetie-
asemaa. Siellä tiedustelimme tapaamiltamme mie-
hiltä, olisiko täälläpäin sellaista varasropaikkaa,
mistä saisi petroolia. Saimmekin vihdoin varasto-
paikan selville ja löysimme myöskin nämä lianiste-
rit eräästä telttakylästä, ja sitten ei ollutkaan muu-
ta kuin keinojen keksiminen, miten petroolia alkaisi
meille herua. Tuumailimme, että sodassa ja rak-
kaudessa ovat kaikki keinot luvallisia, me vaikka
varastamme, ellei muu auta, mutta öljyä oli saatava.

Niin jetkoimme hiljalleen matkaa, ja uskoimme
kyllä keksivämme keinon petroolin saamiseksi. Tu-
likin sitten näkyviin telttakylä tien viereisellä kan-
kaalla. Tien varressa oli pitkiä rivejä tynnöreitä ja
niiden keskellä tallusteli vartiomies, torrakka olka-
päällään. Varastemisesta nyt ainakaan ei mitään
tulisi, mutta ujostelematta riensirnme vartiomiehen
Iuo ja suorasukaisesti k1'syimn-re:

- Mistä saisimme petroolix? johon vartiomies
vastasi:

- Noissa tynnöreissähän sitä on, mutta sen saa-
miseen tarvitaan vääpelin lupalappu. - Ståhle
kysyi:

- Missä sellainen vääpeli on? Meillä kyllä on
rykmentin lupalappu, mutta jos se ei riitä, niin
minä hankin vielä lisälapun teidän vääpeliltänne.

Vartiomies selosti auliisti asiaa ja osoitti kan-
kaalla olevea telttakylää:

- Tuolla kankaalla näette tclttoja. Kolmas oi-
kealla puolella olevista teltoista on vääpelin, ja
sieltä te hänet löydätte.

- 
Hyvä on, minä menen käymään siellä. Jää

sinä Nikkilä tännel sanoi Ståhle ja lähti.

- Kyllä se vääpeli antaa sinulle lupalapun, kun
kerran teillä on ennestään ,jo rykmentin lupa, huusi
vartiomies vielä Ståhlen perään.

Niin meni Ståhle matkaansa, ja minä jäin ka-
nistereiden kanssa odottamaan hänen paluutaan.
Puhuttelin vartiomiestä, tarjosin tupakatkin ja ker-

Kenttövortio Vermcnioen rintomcllo morroskuullo I942

roin ummet ja lammet. Mutta siinä sivussa sanoin
ohimennen vartiomiehelle:

- Voisimmehan odotellessamme täyttää nuo ka-
nisterit. Vääpelin lupalappu sieltä kumminkin tu-
lee kuin apteekin hyllyltä.

- Kyllä se tulee - täytetään vain - voitatte-
han aikaa siinäkin, sanoi vartiomies.

Kanisterit täyttyivät, mutta Ståhlee ei vain kuu-
lunut. Odotimme ja odotimme, ja mielessäni pelkä-
sin jo, että asiamme menisikin myttyyn. Kirosin
valllla ja näytin vihaiselta siinä odotellessani. Sa-

noinkin vartiomiehelle:

- 
Pentele sentään tuota kaveriani. Se on niin

kova puhun.raan, että on jäänyt taas suustaan kiinni.
Tietenkin on tuttuja porukassa, ja nyt kertoa mäl-
Iää etulinjan elämästä. ]a kun meidän piti vieläpä
kiireesti käydä tämä reissu. Nyt meni koko pitkä
päivä tuon takia.

- Suustaan se sitten on kiinni jåä,nyt, sanoi vrr-
tiomieskin.
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Taas seisottiin 
- odotettiin - kirottiin, ja minä

jo pelkäsin uuden vartiomiehen tulevan päästämääo
vanhan pois. Mutta Ståhlea ei näkynyt eikä kuu-
lunut. Sanoinkin taas hetkisen kuluttua vartiomie-
helle ääneni muka vihasta väristessä:

- Senkin tohlo - kaikenlaisia lähetteiä niitä
pitää olla olemassa. Jos minä menen, niin se on
sekunnissa selvä koko lapputouhu.

- Mene katsomaan, mihinkä lie kadonnut koko
mies - roskaa puhuu, ja toiset tietenkin kuun-
televat.

Tätä vartiomiehen puhetta minä juuri odotin-
kin. Lähdin kiireesti, mutta en unohtanut täysi-
näisiä kanistereitani. Muina miehinä sieppasin ne
käsiini ja muka kiroillen menin rynnäten kohti
teltta-aluetta. Vartiomies ei varmaankaan teossani
nähnyt mitään pahaa. Lähtöni oli tietysti aivan
luonnollinen seuraus odotuksestani. Tai olisiko hän
ollut niin tyhmä, ettei huomannut minun ottavan
kanistereita mukaani.

Tullessani teltta-alueelle Ståhle seisoskeli siellä
vääpelin teltan takana ja odotti puolestaan minua.

- Tule - tule - nyt mennään kiireesti, hän
lausui ja sieppasi toisen kanisterin minulta. Niin
mentiin kaartaen metsän kautta takaisin tielle ja
nopeasti pois koko alueelta. Se vartiomies taitaa
vieläkin siellä vain odottaa sitä lupalappua, päätti
Nikkilä kertomuksen heidän matkastaan.

- Hieno kikka kerrassaan, sanoivat kaverit.

- Röyhkeys se on joka elättää, Iisäsivät toiset.

- No - entäs nämä säilykepurkit - tämmöi-
nen määrä ?

- Ne lähtivät saksalaisten huollosta. Ståhle ju-
tutti heikolla saksan kielellään keittiöpossuja, ja
minä selän takana työnsin reput tavaraa täyteen.
Ei siinä sen kummempaa !

Lähettien ilmeissä oli kuin voittajan hurmaa ja
rentoa vapautuneisuutta. Kekseliäisyytensä ja häi-

käilemättömyytensä ansiosta he olivat turvanneet
korsukunnalle valoisan joulun ja täysinäiseo vat-
san. Heidän mielestään ei koko jutussa ollut mi-
tään sen suurempaa vikaa, olipahan vain vedetty
eräitä miehiä hiukan höplästä.

Vänrikki tiesi, että laitonta oli tapahtunut, mut-
ta hän ummisti sille silmänsä. Olihan koko sotakin
"laitonta", sillä eihän ihmisten väkivaltainen tap-
paminenkaan ollut tavallaan laillista. Kielsihän jo
raamattukin sen - älä tapa! - nokkeluutta poiat
vain olivat osoittaneet.

Vihdoin tuli jouluaatto. Pastori kävi korsuissa
pitämässä jumalanpalveluksia. Veisattiin virsiä ja
mielet täytti syvä rauha. Pastori puhuikin:

- 
Ympärillämme eivät täällä rintamalla nyt

loista joulukuuset 
- eivät kaiu temppelien kellot.

Korpikuuset ovat nyt joulukuusinamme ja kranaat-
tien räjähtelyt kellojemme soittoa. Mutta ikuinen
taivas on yllämme aina samana, se on ollut sama
ennen meitä, sarna tänään ja sama tulevaisuudessa.
Sen sinessä Herramme valvova silmä katselee tänä-
kio jouluna meitä tänne. Hän suojelee meitä syn-
neistä - varjelee vaaroista - antla rauhansa meil-
le kaikille - 

yalsa uskoa sydämiin, teimmepä yh-
teisen asiamme eteen mitä hyvänsä. Tämä päivä
on odotuksen päivä - suurin juhlapäivämme 

- -.Pastori oli mennyt 
- komppanianpäällikkö,

luutnantti Laitinen oli mennyt. Joulupaketit avat-
tiin ja aattoillan vietto jatkui. Vihdoin oli muisto-
rikas ilta kulunut jo myöhäiseksi, kun Nikkilä pu-
halsi petromaksin sammuksiin ja virkkoi:

- Petroolia tulee säästää - toinen reissuni voi
olla syntisempi kuin ensimmäinen.

Ulkona vartiomiehet kyyröttelivät koloissaan,
kipinävartio valvoi, mutta muut nukkuivat korsun
unettavassa lämmössä rauhaisasti.

Yhteisen asian eteen oli uhrattu aikaa ja vaivaa,
mutta sotahan vaatii aina uhrauksia, olivatpa ne
sitten vaikka minkälaisia.

************************************

Jo*lu on ttilat rintamalle sinne jomekin korsuan ja mlkauia ouat

varmdafl ptkin pubeet, koskapa niebiä ilin kouasti fiailrattaa
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Talvisoden

Kolloon eiuliniollo

L-P. SAARINEN

ETULINJAN joukkojen vaihto tapahtui yöllä
L8/19.2.40 ja entiset puolustajar siirrettiin Loi-
molan seuduille lepoon. Kaikki eir'ät sentään olleet
näin kadehdittavrssa asemtssr. Kapteeni Åhteen
IIIljR 35 jäi edelleenkin etulinjr.rn. Krksi kolmrs-
osaa joukoista vaihdettiin joka tapauksessa, ja
uudet joukot olivat lerestä väkeä, jonka hermoja ei
suurtaistelu vielä ollut raadellut.

JR 69, everstiluutnantti Kalle Raunion komen-
tama nostomiesrykmentti, oli saapunut Loimolaan
jo 5.2.40, ollut siellä kenttävarustelutöissä ja näin
saanut jonkinlaisen tottumuksen rintaman läheisyy-
teen. Se olikin eittämättä tarpeen miehille, joilta
aikaisempi sotakokemus tyystin puuttui.

Kun vaihto oli suoritettu, olivat etulinjassa oi-
kealta lukien

IIIIJR 3) kapteeni J. Ahde
l/JR 69 ,, E. Suna

II/JR 69 ,, Y. Vasama
lll/JR 69 ,, Å. Karhama
Kollaan vanhat puolustajat eivät aluksi suinkaan

luottaneet uusiin tulokkaisiin. Sitä ilahduttavam-
paa oii sittemmin kuitenkin todeta, että uusi ryk-
mentti täysin pystyi täyttämään entisten "rintama-
karhujen" korkeimmatkin toivomukset. Ja vasta
nyt, vaihdon tapahduttua, olivatkin Kollaan ras-
kaimmat päir'ät edessi.

Tuoreet joukot slatiin eteen juuri sopivana ajan-
kohtana, kyllin hiljaisena, jotta miehet saivat sota-
tottumuksensa vähio erin ja, ehtivät mukautua
uusiin olosuhteisiin. Tällaista hiljaiseloe ei kestänyt
kauan. - Uuden suurtaistelun varjo oli jo levittäy-
tymässä Kollean ylle.

Kohta vaihdon tapahduttua havaittiin merkkejä

KOLLAA
venäläisten toiminnan vilkastumisesta. Heti kun vi-
hollisen kovaääniset olivat toivottaneet uuden ryk-
mentin tervetulleeksi, alkoivat uudet, tähän saakka
tuntemattomat patterit suorittaa hakuammuntojaan.
trIyös lentä jämme olivat nähneet uusia, loputto-
man pitkiä mrrssirivistöjä, joilla kaikilla oli sama
päämäärä - Kollaa. Jopa pohjoisessa päin Aitto-
joelle venäläiset heikensir,ät rintamaansa lisätäk-
seen Kollaan joukkojensa iskuvoimaa. Ja totisesti
se lisääntyikin, huikeasti! Alunperin rintamalla ol-
leen 56.D:n lisäksi keskitettiin sinne kolme uutta:
71.D, 164.D ja 128.D. - Loimolaa himoitsevalla
Puna-armeijalla oli valmisteilla "viimeinen taisto."

Mooliskuun
suurhyökköys

Myrsky, jota oli tiedetty odottaa, pääsi valloil-
leen maaliskuun 2. päivänä.

Tulivalmistelu alkoi aamuhämärissä ja ennen
kuulumattoman rajuna. Vihollispatterit - niitä
lienee lopulta ollut 7o-8, - syytivät tulta ja kuo-
lemaa Kollaan puolustusasemaan, samalla kun len-
täjät tyhjensir'ät siihen pommikuorman toisensa
jälkeen ja pyyhkivät kk-tulellaan pienintäkin ha-
vaitsemaansa maalia. Huoltotiet ja -laitokset peit-
tyir'ät nekin pommirä,jähdyksiin. Täydennys, eva-
kuointi, yleensä koko huoltopalvelus häiriytyi va-
kavasti. Vähältä piti, ettei rintamanosan johtokin
joutunut aT,uttomaksi, kun kaikki yhteydet tämän
tästä katkesivat.

Hetkessä peittyi pääpuolustuslinia savuun ja len-
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tävään teräkseen, puut kaatuilivat, maa järisi ja
pistävä pikriinin huuru salpasi hengityksen. Tau-
koamatta kesti tällaista aina rauhan tuloon saakka.
Vain muutamiksi yön pimeimmiksi tunneiksi jal-
kaväen rynnistys laimeni jatkuakseen kohta aamun
sarastaessa yhäti kasvavalla voimalla.

Etuvartioasemat menetettiin, eteentyönnetyt tu-
kikohdat samoin. Tapahtui lukuisia sisäänmurtoja,
jotka verisillä vastaiskuilla heitettiin takaisin, kuten
"vanhojen miesten" aikanakin oli tehty. Tuo aluksi
epäilty nostomiesrykmentti taisteli vertaansa hake-
valla urheudella, mutta ajan mittaan senkin voimat
alkoivat ehtyä. Taistelujen pitkittyessä väheni väsy-
vien miesten suorittamien vastaiskujen voima. Ri-
vitkin harvenivat arveluttavasti. Kylmästi ajatellen
oli lopulta koittava hetki, jolloin Kollaa ei enää

Venölöisten hyökköys Kolloon rinio,mon sivustoillo rouhonleon

kestäisi, jolloin siellä nyt olevat puolustajan vähäi-
set voimat sortuisivat suunnattoman ylivoiman jal-
koihin. - Mutta vielä ei oltu niin pitkällä!

Heikkoja reservejä, oikeammin sieltä täältä etu-
linjasta tilapäisesti irroitettuja parin, kolmen, ehkä
kymmenen miehen osastoja heitettiin uhkaavimpiin
repeämiin. Mutta pian ne oli taas palautettava enti-
siin asemiinsa, joita niitäkin uhkasi läpimurto.

Näissä epätoivoisissa olosuhteissa nousi esiin ky-
symys, eikö voitaisi vetäytyä uuteen, jos kohta kes-
keneräiseen Loimolan puolustusasemaan, ns. "sisä-
renkaaseen."

Ei voitu! Suurin osa johtajista oli joko kaatunut
tai haavoittuneena poistunut riveistä eikä näiden
puuttuessa voitu ajatellakaan irroittautumista edes
osapuilleen järjestettyinä yksikköinä. Pelättiin, että
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Vosemmollo luutnontti JuutiloinenPuhuu postori Rontomoo

se tnpahtuisi sekasortoisena laumana, ja kun uudqs-
sa asemassa ei ollut vielä edes runkomiehitystä, seu-
raisi vihollinen perässä ja kenties murtautuisi sinne
asemiin ennenliuin peräytyvät joukot ehtisivät
niihin kunnolla asettua. Tämä pelko oli sentään
liioiteltua. Venäläiset eir'ät kyenneet koskaan edes
häiritsemään suomalaisten irroittautumista. Se on-
nistui aina vaikeimmissakin tilanteissa. Mutta sil-
loin ei sitä tiedetty. Näin ollen pidettiin jopa vetäy-
tymisajatustakin mielettömänä. Siihen voitrisiin

il,Tt, 
vasta sitten, kun Kollaalle saadaan lisävoi'

Tilanne oli uhkaava, väistämätön tuho näytti ole-
van edessä. Mutta kenraalimajuri Hägglund sovelsi
suunnitelmansa muuttuneen tilanteen mukaiseksi.

Er-ersti Hlnnukse lan l<omentama 13.D sai käs-
ky'n siirtlri ullteen, entistään lyhempään puolustus-
lseml.r.n. Pitkär.rnn.rn edustalla taistelleita joukkoja
rlhdrttiin vetämään taemmas, je samasse yhtey-
dessi niistä irroitettiin osia horjuvan Kollaan puo-
Iustusta tukemaan. Ensi hätään kiidätettiin auto-
kuljetuksin Loimolaan l/JR 64 ja II/JR 64 sekä
Kev.Os.12. Apua saatiin myös pohjoisesta Ryhmä
Talvelasta. Sen komentaja, eversti A. Pajari suun-
tasi heti kolme pataljoonaa Kollaan vasemmalle si-
vustalle. Ne olivatkin kaikki mitä hänellä oli, ja
niihin sisältyi myös hänen viimeinen reservinsä.
Kun tämäkään ei vielä ollut kyliiksi, hän antoi käs-
kyn toimittaa paikalle yhden patal.ioonan autokul-
ietuksin Ilomantsista saakka.

Kollaa kesti! Sisäänmurrot raioitettiin ja
osin puhdistettiin. Horjuva rintama alkoi vakaan-
tua, joskaan vaara ei vielä lähestulkoonkaan ollut
ohi.

Toistelut sivustoillo
suurhyökkäyksen

oikono
Helmikuun lopulla olivat kaikki venäläisten val-

mistelut sivustaoperaatioita varten loppuunsuorite'
tut. "Viimeinen taisto" saattoi alkaa.

mccsloc I 7,I 2.
ponsscrivounuo

Kollooniiiruen ronlomoostoo. JR 34,n por,io molkonteosso
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JR 34,n kk-miehiö Kolloollo korsunso edustollo

Sillä välin kun kaksi divisioonaa edelleen puski
rintamassa, suuntasivat venäläiset toiset kaksi divi-
sioonaa sivustoille, yhden kummallekin. - Lisää-
kin näytti olevan tulossa!

Oli maaliskuun 2. päivä, kun vihollispataljoona
arvaamatta ilmestyi Joutsenlammen seutuville. Ja
tämän iälkeen seurasi jobinposti toistaan.

Maaliskuun 4. päivänä olivat 128.D:n etumaiset
osat pataljoonao voimin saapuneet Ulismaisenjär-
ven länsirannalle, ja samansuuruinen joukko eteni
Haukilammen eteläpuolitse pohjoiseen. Eikä rauta-
tien eteläpuolella oleva 164.D:kaan tyytynyt vain
tintamahyökkäyksiin. Se siirsi sanottuna päivänä
osiaan Vesisuolle. Laskettiin, että ainakin patal-
joona täälläkin pyrki Loimolaa, tuota houkuttele-
vaa tavoitetta kohden.

Kiireelliset vastatoimenpiteet olivat tarpeen!
ll/lR 34 siirrettiin Joutsenlammen eteläpuolelle,
jossa ennestään oli III/JR 34. Molempien piti ratsu-
mestari Carl von Haartmanin komennossa hyökätä
Haukilammen eteläpuolella olevaa vihollispatal.joo-
naa vastaan. Etsikkoaikaa ei käytetty hyväksi I Maas-
tontiedustelu totesi vihollisen jo ehtineen kaivau-
tua, ja näin myöhemmin vain arvattavissa olevista
syistä luovuttiir koko hyökkäysaikeest^. ll/JR 34
siirtyi nyt Ulisrnaisenjärvelle, jossa SissiP 4 oli jo
kauan taistellut päälletunkevaa vihollista vastaan,
ja yön aikana heitettiin sinne myös Kev.Os.23.
Näin kokoonhaalitun, lähes rykmentin vahvuisen
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taisteluosaston tuli - edelleen ratsumestari von
Haartmanin komennossa - hyökätä ,.3.40.

Tietenkin olivat joukot väsyneitä, tietenkin oli
miellyttävämpää pysytellä lämpimissä teltoissa, ja
tietenkin hukattiin taas kokonainen vuorokausi
"neuvotteluihin". 

- Sotaneuvottelun aikana ko-
hosi vihollisen vahvuus kaksinkertaiseksi.

Vihdoin, maaliskuun 6. päivd.nä saatiin hyökkäys
jollain tavoin käyntiin, mutta heikosti valmistel-
tuna ja Iaimeasti suoritettuna. Täydellisen epä-
onnistumisen jälkeen ja suuria menetyksiä kärsit-
tyään vetäytyivät IIIJR 34 ja SissiP 4 Korpijär-
velle. - Kev.Os.23 oli siirrettävä polljoisemmas,
torjumaan siellä uhkaavaa vihollishyökkäystä.

Korpijärvellä saatiin vihollisen eteneminen lo-
pulta pysäytetyksi, mutta se oli maksanut paljon,
mm. SissiP 4:n komentaja, kapteeni V. Vuorimaa
oli näissä taisteluissa saavuttanut matkansa pään.

Vielä tämänkin jälkeen riehuivat sekavat ja suo-
malaiselle johdolle huolestumista aiheuttavat korpi-
taistelut Ulismaisissa aina rauhan tuloon saakka -hieman kauemminkin.

*
Pohjoisempana kulkivat tapahtumat osapuilleen

samaa latua.

Jo helmikuun alussa olivat venäläisen 7l.D:n
etumaiset osat edenneet Ahvenlammen .ia Lamakan-
järven tienoille ja saatuaan vahvennuksia lähteneet



kuukauden puolivälissä liikkeelle. l/JR 1, ja Esk./
Kev.Os.12 kietoutuivat vaikeisiin metsätaisteluihin,
joissa niitä jatkuvasti työnnettiin taaksepäin.

Helmi-maaliskuun vaihteessa lähestyi venäläi-
nen JR 34 Tshumeikkaa suunnattuaan jo sitä ennen
osiaan lounaaseen, Kagrasuota kohden. IV ÅK oli
voimaton torjumaan tätä uutta vihollista, sen jou-
kot olivat jo sidotut taisteluun tai sitten liian kau-
kana ehtiäkseen hätään. - Mutta Ryhmä Talvelan
voimat olivat lähempänä ja yhteistoiminnasta nii-
den kanssa oli jo aikaisemmin sovittu.

Ensimmäisenä lähetti eversti Pa;'ari Er.P 10:n
vihollisen selustaan jarruttamaan sen etenemistä
sissitoiminnalla. Tämän tavoite oli kaukana, aina
Paperossa saakka, eikä sissitoiminta yksin riittänyt.
Maaliskuun 7. päivänä saavutti vihollinen Huosius-
kankaan ja Lamakan jän,elle virtasi sille edelleen
vahvennuksia. Venäläinen JR 128 ja eräs hiihto-
pataljoona astuivat näyttämölle. Näitä vastaan voi
IV AK asettaa vain Songerjärvellä olevan 23.
Pion.K:n.

Kenraalimajuri Hägglundin ja eversti Pajarin
kesken tehty suunnitelma yhteistoiminnasta edel-
lytti, että myös Kev.Os.23 osallistuisi taisteluihin
Kollaan vasemmalla sivustalla, mutta nyt se oli
Ulismaisissa.

Kaikesta huolimatta antoi eversti Pajari patal-
joonilleen käskyn hyökätä. Hän keskitti siihen vii-
meisetkin voimiensa rippeet.

Koko ajan taistellen tunkeutui SissiP 3 pohjoi-
sesta käsin Huosiuskankaalle. Se pääsi perille 10.3.
illalla.

Ns. Pössin sissikomppania ja Er.P 9 lähtivät
Kontrosta etenemään Tshumeikkaa kohden sarnalla
kun yksi 

- 
ja viimeinen 

- Pajarin pataljoona
valmistautui aina Ilomantsista saakka siirtymään
autokuljetuksin Kollaan liitoksissaan natisevalle
rintamanosalle.

Er.P 9 ja sissikomppania etenivät Tshumeikkaa
kohti. Katkerissa taisteluissa ne löivät vastassaan
olevan vihollisen ja saavuttivat tavoitteensa 1L.3.
aamulla. Nyt saatiin yhteys SissiP 3:een ja kiin-
teässä yhteistoiminnassa molemmat pataljoonat
hyökkäsivät Kivijärven-Hepolammen kannakselle.
Yllättynyt vihollinen heittettiin suurin menetyksin
asemistaan, mutta ennen pitkää seo vastarinta jäl-
leen lujittui. - Molemmat vastapuolet kaivautuivat.

Sodan kahtena viimeisenä päivänä kävivät Er.P 9
ja SissiP 3 vielä ankaria taisteluja epälukuisia vi-
hollisosastoja vastaan. Ne kärsivät tosin melkoisia
menetyksiä, mutta saivat lopultakin yhteyden Kol-
laan vasemman sivustan joukkoihin.

Pahin oli voitettu ilman, että Ilomantsista tulossa
oleva pataljoona vielä oli ehtinyt perille.

Tilonne Kolloollo
mooliskuun 13. pnö

kello 11

Siitä tavallisuudesta poikkeavasta tavasta, jolla
venäläiset sodan loppuvaiheessa käyttivät joukko-
jaan voitanee päätellä, että heidänkin Ioputtomat

voimavaransa olivat ainakin hetkellisesti tyhjenty-
neet. Rauhan tullessa oli tilanne kääntymässä Kol-
laan puolustajille edullisemmaksi. Hyökkäyksen
huippukohta oli sivuutettu, operaatio oli eittämättä
tyrehtymässä.

MK oli puolestaan siirtymässä uuteen, ly-
hyempään puolustusasemaan. Se oli jo irroittanut
Pitkärannan suunnalla taistelevista joukoista osia
Kollaalle, ja näiden joukkojen lukumäärä olisi vielä
kasvanutkin. Ehkäpä Ryhmä Talvelakin olisi kyen-
nyt suuntaamaan sinne pataljoonan tai pari nyt,
kun vihollisen rynnistys Åittoioella oli päättynyt.
Kollaan voimat olisivat näin ollen kohdakkoin tun-
tuvasti lisääntyneet. Oli enää kysymys päivästä tai
parista, korkeintaan kolmesta, joka oli kestettävä.
Mutta olisiko Kollaa tämän ajan kestänyt, jos rau-
han tulo olisi viir,ästynyt, on asia, jota jälkeenpäin
on mahdotonta mennä varmuudella arvioimaan.
Kenties olisi, mutta yhtä hyvin olisi voinut tulla
kysymykseen siirtyminen taemmas, tuohon "Loimo-
lan sisärenkaaseen".

Oli miten tahansa, Kollaa oli kestänyt maalis-
kuun 13. päivään saakka. Silloin nuo pahoin har-
ventuneet harmaat joukot nousivat puolustamis-
taan asemista ja kokoontuivat rivistöiksi tuolle niin
tutuksi tulleelle maantielle aloittaakseen raskaan
marssinsa länteen, valtakunnalle määrätyn uuden
rajan taakse.

Voittamattomat Kollaan joukot iättivät ase-

mansa viholliselle, joka ei ollut koskaan nähnyt
niitä kuin edestä päin.

************** ***

SAMANLAINEN IHALAINEN

Syksyllä 1940 Kontiolahdessa tuli everstiluut-
nantti Ihalainen vääpelin kanssa eräänä lauantaina
katsomaan pesulaiunaa.

Junalla oli päivisin aina kaksi alokasta läheisestä
varuskunnasta apumiehinä. Kun työt lopetettiin
kello 12 ja poikien piti olla vasta kello 14 varus-
kunnassa, annettiin heille lupa mennä nukkumaan
vaunuun, jossa oli puhdasta pyykkiä.

Everstiluutnantti Ihalaisen ja vääpelin mentyä
tuohon vaunuun pojat hyppäsivät ylös vaatteiden
seasta. Silloin Ihalainen kysyi:

- 
Mitä te täällä teette, senkin laiskurit, ja mikä

sinun nimesi on? johon alokas vastasi hätäisesti:

- Alokas Ihalainen, herra vänrikki, herra kap-
teeni, herra eversti. - Tämän johdosta Ihalainen
määräsi:

- Mars komppaniaan, ja maanantaina sitten
molemmat selittämään minulle sotilasarvot!
Poikien mentyä Ihalainen raapaisi korvallistaan ja
sanoi:

- Olenkohan minäkin ollut aikoinani saman-
lainen Ihalainen.

OLI KIIRE

Ote tykkimies Syrjän loma-anomuksesta:
"Anon lomaa. .. Syy, Mennäkseni naimisiin.

Ellen nyt saa lomaa, niin kuukauden päiistä pitäisi
sitten saada ristiäislomaa."

Tykkimies Syrjä sai lomaa.
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PEKKA YIROLAIl{EN

SODAN tunteeton tuhonvimma iättää jälkeensä
hävitetyn, myllerretyn maan, ja tälle maalle voi sa;r-

pua kansan varhaisintakin vihantaa, lapsia, näke-
mään taistelujen jiirkyttär'iä jälkiä ja omallr tavrl-
laan temmeltämään sodan muistopaikkojen äärellä.
Kerron tässä kokemuksesteni eräistä lapsista, jotka
joutuivat takaisin valloitetun Karjalan entisille tais-
telukentille.

Aloitan kuitenkin jo talvisodan aattopäivistä
uuraansaaren länsipuolella olevan Ravansaaren
koettelemuksia kohdanneelta paikalta.

Ilmassa oli jotain, joka pani ounailemaan sotaa.
Suojeluskuntalaiset harjoittelivat, patterin sotilaat
harjoittelivat. Saaren pikkupojat, 7-8 vuotiaat ves-
selit huomasivat tämän, j,a hekin alkoivat harjoitel-
la. Heillä ei ollut aseita, mutta he vaativat niitä!
Niin saikin Niemisen Åntti muuttaa siihenastisen
leikkilaivatuotantonsa asetuotannoksi. Alkoi syntyä
puisia kiväärejä, joissa oli pistimet ja muut vekotti-
met. Pikku miehet äkseerasivat aikuisten malliin
aina siihen saakka, jolloin sodan todellinen ukko-
nen alkoi jyristä ja Ravansaari tyhjeni naisista ja
lapsista.

Talvisota, välirauhan aika ja evakkotiet koettiin.
Sitten tuli uusi sota, ja Karjalan kannas saatiin ta-
kaisin. Sen jälkeen tuli uusi talvi.

v

Viipurinlahtea halkoo aurattu ajotie Viipurist.r
Lluraaseen. Tietä on kulkemassa kuorma-auto talvi-
sissa suojaväreissään ja muuttotavaralastissaan. Hy-
tissä istuu sotilaspukuinen aiomies, 4O vuotta täyt-
tänyt nainen ja lO-vuotias poika heidän välissään.
Heitä kiinnostavat kovin ne paikat, joita juuri ohit-
tavat.

- Siinä vasemmalla on Lihaniemi ! Aivan enti-
seltä se näyttää, ei ole sota runnellut. Mutta tuolla

368

Pikkupoi at taistelui
I
i
i

t
I



oikealla on Turkinsaaren hahnto - entinen vihanta
Turkinsaari, jokr ennen kätki asutuksensa ia lai-
toksensa metsän vil.rrcään siimckseen. Nyt on sen
rchevyys muuttunut kohti taivasta törröttä\'iksi
puunrungoiksi, ja niissä taloissa, joitc ei metsän
peitosta ennen lainkaan näkynyt, on nyt näkyvissä
vain p1'styyn .jäänyt tai murskcantunut savupiippu.

- Muistat sie äiti, ko se setä kerto, et täs Tur-
kinsaaren ees on kaatunt pal,yo vihollissii?

- Kylhä niit kaatu! sanoo äiti ja puristaa poi-
kaansa.

- Kyl se ol aika hienoo, sanoo poika, ko suo-
nralaiset ampuu ja. ld.ji senko kasvaa ja on koht jo
viiskynt metrii korkia!

- Ho, ho, sanoo autonkuljettaj;r, kovat oli pai-
kat, hi, hi!

Äiti silmäilee Ravansatrta, joka ei näytä tältä
suunnalta juuri muuttuneelta, ja LJuraansaaren
Lompkan kylä näyttää aivan entiseltä. Tuntuu sydä-
n.ressä hy'r'ältä, että synnyinpaikka on noin hyvin
säästynyt.

)n muistopaikoilla
Rovonso.cri ympärislöineen Viipurinlohdello. Soori on moinittu
Soimoon konovon sopimuksesso Neuvostoliitolto Suomen liiken-
leelle vuokrottovono lostouspoikkono

Joulukuinen iltapäivä on jo hämärtynyt saavut-
taessa Ravansaaren kylälle. Tuossa oleva talo on
palenut. Tuossa on rakennus sortunut osumasta.
Tuon rakennuksen jäännökset on lumi täysin peit-
t;invt. Ehditään vihdoin kotipihalle. Täälläkin on

l.äär.rkennus palanut, mutta pihan perällä on mök-
ki. lohon m;rtkan.riehen'Ime astuvat. Mökin seinillä
n.il;r'r lihistölLi rair-onncidcn tulipalo jen jäl jiltä
pih"rrisir merkkejä.

K1'rtin.ries sea maksunsa ja aiaa takaisin kohti
Uurrrn slerta.

- Täst sitä alotettaa, sanoo isä ja syleilee vai-
moiau. Hyr,äst se varmast männöö, usko pois !

Mökkiä ympäröivät laajat hanget. Tämä on kuin
erämaata, ionka keskelle on tullut uudisasukas.

+
Poika hiihtää kotia kohti. Tuuli lennättää tuis-

kuavaa lunta, ja kuu valaisee lumen pyörteitä. Poika
on käynyt postissa ja ylittää juuri Uuraansalmee.
Hän oli kuullut postissa kummia, että täälläpäin
liikkuisi desantteja. Poika lykkii sauvoillaan, suk-
set suhisevat. Hän ajattelee desantteja, ja hengitys
käy jännittyneesti. Suksen suhinan lomrsta kuuluu
jotakin. Mitä se on? Hän pysäyttää kulkunsa, kuulo
terästyy. Jo näkyy hahmo, se lähestyy.

"Tiikallako isken vai pakenenko?" ajattelee poi-
ka. Sydän hakkaa vauhkona rinnassa. Hahmo lähe-
nee yhä ja ylittäa ladun. Se häviää kuitenkin pian
tupruavaan lumeen. "Varmaan se on joku Kuurin-

Rovonsooren vehmoutfo kesöllä 1944
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saaren mies, kun tuonne suunnalle hävisil" miettii
poika helpottunccna ja lähtee hiihtamaän nopeasti.

Poika ylittää salmen jdnn ja nousee rannalle. Nyt
hän hiihtää Ravansaaren kamaralla ja pysähtyy r'ä-
hän väliä kuuntelemaan. Mitään ei kuitenkaan eniä
kuulu. Hän hiihtää autioiden talojen pimeää kuj.ra.
"Hyvä Luoja, mitä nyt?" Oikealla olevan luuranko-
talon ikkunassa näkyy piippalakkinen sotil3s, se
huiskuttaa kädellään. Poika jähmettyy paikalleen.
Mutta sitten hän huomaa jotain ja rauhoittuu. Ta-
loluurangon seiniltä huiskii mustia papereita, jotka
synnyttävät tuollaisen kuvan.

Koti on aivan lähellä. Poika nousee kotipihaansa,
ohittaa palaneen kotitalonsa kellarin oven edessä
olevat panssarit, joissa on merkit vihollisen lento-
koneen ampumista sarjoista. Poika laittaa suksensa
mökin seinää vasten, kun kuu valaisee pihaa suure-
na ja kylmänä. Hän avaa mökin oven. Sieltä tulvah-
taa vastaan öljylampun valo ia lämmin. Siellä ovat
isä ja äiti, se on turvallinen paikka.

+
Talvi kului ja koulun väliajoilla pojat hiihtelivät

ympäri saaria tutkien ja katsellen. OIi huimaavaa
hiihtää Hapenensaaren jylhien kuusijättiläisten juu-
rilla, ja Turkinsaaren lohduton kamara antoi paljon
arvailujen aiheita. Välillä jokin rautaesine raapaisi
suksenpohjaa jättäen pahoja viiruja, mikä lie ollut.
Oli jännittävdd ajatella, mitä lumihanget mahtoivat
kätkeä alleen. Katoilla alkoi huomata pikku esi-
neitä, sirpaleita ja niitä oli paljon. Tämä muistutti
io elävästi menneistä tuimista päivistä.

Lumesta paljastuva maankamara toi esille yhä
uusia ihmeitä, kranaatin sirpaleita, kiväärin hylsyjä
ja muita sodan jätteitä. Pojat askartelivat niiden pa-
rissa siinä määrin kuin koululta joutivat. Koulun
pihallakin tapahtui jotakin. Eräs pojista löysi käsi-
kranaatin ja heitteli sitä "hyvässä toivossa". Tytöt
kaipasivat opettajalle:
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- Jeska heitteli kranaattia ja rneinasi tulla pää-
hän I

Opelteie kauhistui ja punastui. Hän riensi juok-
suirlxr: pihelle. Hänen kiukkuiset sanansa eivät ol-
lee: lörrli ulos suusta, niin sakeina niitä ryöppysi.
Poiir sri siinä sivussa tukkapöllynkin, sillä tilanne
oli o;e:t.rjan mielestä siksi uhkaava, että se vaati
tämin pienen omavaltaisuuden.

Kellon soitua oppilaat kokoontuivat riveihin kou-
lun eteiseen, ia opettaja asettui heidän eteensä käsi-
kranaatti kldessään. Hän yltyi jylisemään, kuinka
on vaarallista, jos löytää kranaatin.

- Siihen ei s.rc. koskea! hän ärjyi, vaan on sa-
nottava vanhemmille. Sitten hän syytti ankarasti
sitä hölmöä, joka oli viskellyt kranaattia koulun
pihalla. Hän polki jrlallaan latttaa, heilutti kra-
naattia ja ärisi:

- Te ette, te vietävät tiedä, tämä r.oi räjähtää!
Sula maa oli vasta sitten ihmeellinen, kun sitä

pääsi oikein todella tarkastelemaan. Kun koulu [op-
pui, saivatkin pojat keskittyä moniin mielenkiintoi-
siin seikkailuihin, joskus vaarallisiinkin.

Mitä puuhasivatkaan pojat tuolla rannalla? He
työnsivät veteen isoa, mustaa myyrypataa, joka oli
jostakin kummallisesta syystä joutunut aivan meren
äärelle. Pojat onnistuivat yrityksessään, sillä piao
keinui vedessä pata kuin laiva ikään. Sitten pojat
ottivat rannalta kaisloia ja laittoivat pataan, entä
sitten? Heillä oli jokin varasto pienessä peltipur-
kissa, ja he tyhjensivät sen kaislojen päälle. Tämän
jälkeen he lähtivät veneellä hinaamaan pataa. Muu-
taman kymmenen metrin päässä rannasta he lait-
toivat tulen padassa oleviin kaisloihin ja soutivat
nopeasti pakoon. Padasta kuului pian iloisia ääniä,
kun sinne asetetut sadat kir'äärin patruunat alkoivat
paukkua. Niin, iloista se oli ja kuului vallan kylään
asti! Mutta mitä ajattelivatkaan tästä poikien isät?

Sotaromantiikka on outo ja ihmeellinen asia.
Muutamat Varvin kylän pojanvesselit olivat kohta



lumien sulattua Ravansaaren linnoitusalueella, Hu-
malniemen vallin juurella ja tunsivat jotain aivan
outoa. Menneisyys puhui heille siinä kuivassa hei-
nässä, joka oli tullut lumen alta esiin. Vallin rinne
tuntui kätke\,än romanttisia asioita. Talvisodan päi-
vinä tällä paikalla oli tapeltu lujasti, oli puolustettu
ja sitten pxettu tuonne kasematin suunnalle ja hyö-
kätty takaisin, oli kaatuneitakin.

Ravansaaren linnoituksen kasematti oli merkin-
nyt paljon saaren puolustuksessa. Siellä oli ollut esi-
kunta, siellä oli hoivattu sairaita ja siellä olivat vä-
syneet joukot levänneet. Ny't se oli saaren pikku po-
jille hyvin mielenkiintoinen paikka. Vaati rohkeut-
ta käydä tämä rakennus päästä päähän. Pojat kää-
rivät pahveja tötteröille ja täyttivät ne tuohilla, te-
kivät soihtuja. Sitten he avasivat kasematin ison,
vahvan oven, ,johon venäläinen tankkil<in oli talvi-
sodan aikana ampunut. He sytyttivät soihdut ja läh-
tir'ät eteenpäin. Oli fuhlallista astella tuossa mää-
rättömän pitkässä luolassa, mutta se oli myös pe-
loittavaa. Pofista oli sankarityö kulkea rakennus
päästä päähän, ja silloin tällöin he sen jännityksellä
tekir'ätkin.

Viereisestä Esisaaresta kuului kummia, ja siitä
kummasta riitti tarinaa Ravansaaressakin moneksi
päiväksi. Olivat leikkineet Esisaaren pojat kuuru-
peittoa osuuskaupan pihalla. Päärnin Eki, Sahalan
Martti ia Åmpujan Saku, keitä kaikkia heitä lienee
ollut. Muutama kerta oli jo kuuruttu, ja jälleen oli
uusi etsi,iä vuorossa. Hän etsi yhden ja etsi toisen,
mutta sitten hän löysi jotain mielenkiintoista, lo-
petti etsimisensä ja huusi tovereilleen, että tulkoot
tai olkoot, mutta n)'t tämä poika lähtee tappamaan
rottia! Hän oli tuntenut osuuskaupan alla jotain
pehmeää, oli jalallran potkaissut, jr nvt hin oli läh-
tenvt etsimään sähkölamppu:' jott3 saisi krtsor lä-
hemmin tuotl ro:r:rresil. Jr niin lähtivit poi.rt
joukolh tekernäln seir iä roiis:r. trluttr miti iielli
olikaan, pojrt joutuir'f,t ailan kummelliseen tilao-
teeseen. Siellä näkyi r'ähän niinkuin sotilastakki,
hihaa ja rintamusta, ja olipa siinä hywänen aika sen-
tään, myös täysi miehen naama. Pojista tuntui näky
ihmeelliseltä, sillä eihän sitä nyt joka päivä tapaa
miestä, joka makaa eikä herää, vaikka kepilläkin
painaisi. Siitä matalasta paikasta pojat sitten köm-
pir,ät ylös toisensa perään osaksi kalpeina ja osaksi
itkien.

Siinä oli jonkin suomalaisen sotilastarinan traa-
gillinen pää, joka paljastui poikien toimesta.

Ajat kuluivat ja jotain pahaa tuntui olevan il-
massa kauniista kesästä huolimatta. Pian kuultiin
myöskin vihollisen läpimurrosta Kannaksella. Nyt
pikku pojet tunsivat, että heidänkin pitäisi olla jok-
sikin avuksi, kun alkoi taas niinkuin sotimisen aika.
Hepä päättir'ät r),htyä suorittamaan ilmahälytyksiä
kumahuttamalla kookasta rautakappaletta, kun vi-
holliskoneite ilmesty'isi. I\{utta kun vihollisen lento-
kone lähestyi ja alkoi kuulua hälytyssireenin ääni,
tulikin lähtö ,juosten ja itkien koriin. Näin päättyi
näiden vesselien sotaretki, sillä pian oli edesså lähtö
jälleen evakkotielle.
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dankaiärven iää" . a.

,,Rätön ränta"..,

Eldcnkoiärvi

U RH O YLITALO

Moisemopiirrokset: Erik Enroth

RINTANIÅJOUKOISSÅ t-rhturn suunnrll.r prlvelr
strd.rn .rililnl suom.rlristcn j.r s.rlrs.rl.risten .ioukko-
j en 1'htcvsLrpscc-ri n.r s i i lo i nr-;r re'servin iuutn.rntti, fil.
n'r.risttri I: rl<lii Tresnr.1.r. :, ):.1 l:ir.rr;r oli kor.rlupojastl
l:ih:irn s.'u!.r.rnL:: l:.r.:,:r.rl1c-. H,in lauloi je soitti
r ksr:l - i.,. ::::s:l r.r:;r c,li m.rhdollista, veti toisir-
kin :::,-:......::. Hr'.:.:.rn ennen soden syttymistä Ties-
nr.i.r i l: :-:..,:: 1c,::'r.rlle S.rks;rsta Königsbcrgin i'li-
o;ir:'r.:.:. r ,ss: hän oli suot-nen jl viron liicltcn leh-
tori:r.r. K'-::r :.i.il1i kutsu riveihin nappasi hänetkin
uud:-llr- m-r:i..rlle. ei Saksaan ollut enää n.renemistä.
Tic-sn:l.r s.ri "toimen" muiden mul<lnl Uhtuan
ri n:.ir:r.rn,r s rl i t.

\.ii:r ;.i,isi uuden sotaticnsä alkuun [Jhtuan suun-
n.rn trub.r.luuri, raikulikuoron kontentljl, sotllau-
lujen scpittäjä, filosofian rnaisteri, Königsbergin
lehtori j,.r resen,in upseeri Erkki Tiesmaa 

- 
korsu-

pokerin kitaraa soittava "Jokeri".
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Hyytyneet hymyt

Pian sodan syttymisen jälkeen kävi ilmeiseksi,
ettei se menisikään ohi sellaisena lyhyenä "salama-

sotana", jollaiseksi silloisen sotatekniikan piti se

tehdä. Sota pitkistyi ja mutkistui. Rintamat juut-
tuivat paikalleen ja kiteytyivät asemasodaksi. Mie-
hille jäi paljon omaa aikaa hautoa synkiksi pyr-
kiviä mietteitään. "Hymy hyytyi" - 

ja eukkoakin
oli ikävä, "kun söi niitä vitamiinipillereitä", niin-
kuin laulun tekijä väittää.

Suomalainen eversti, jonka alaisuuteen truba-
duuri Tiesmaa kuului, oli siis syystäkin huölestu-
nut miestensä mielialasta. Niinpä hän antoi ikävän-
torjuntakomennuksen luutnantti Tiesmaalle, käski
hänen ottaa kitaransa, koota muutamia laulumiehiä
ympärilleen ja mennä viihdyttämään miehiä.

Tiesmaa toimi everstin käskyn mukaan, meni ja

lauloi jermuille, että "kytösavun aukeilla mailla on
kansa" ynnä monta muuta tuttua ja kovaa laulua.
Mutta ilmekään ei vain värähtänyt jermujen kas-
voilla. Syvät juonteet pysyivät naamoilla yhä toti-
sina ja ankarina, sillä "sota on julmaa ja ratsuväki
raakaa".

- Miten kävi ? tiedusteli eversti Tiesmaalta, kun
tämä palasi viihdytysmatkaltaan.

- Ei mitenkään, herra eversti, vastasi Tiesmaa.

- Missä syy ? tiukkasi eversti.

- l,uulsn, etteivät vanhat tutut laulut jaksa heitä
kiinnostaa, an'eli Tiesmaa totuudenmukaisesti.

- Noh. . . ttrumi eversti. . . luutnantti saa men-
nä ja tehdä itse sellaisia lauluja, jotka miehiä kiin-
nostavat.

- 
Käskystä, herra eversti !

Eldonkon jörvi

Luutnantti Tiesmaa ryhtyi toteuttamaan everstin
antamaa käskyä ja lähti tehtävässään kaikkien tun-
temista tosiasioista, ilman mitään haaveksivaa, hem-
peäd ja rintamajermujen mielestä imelää runoutta,
jollaista kyllä kotirintamalla julkaistiin aika run-
saasti.

Rintaman lähellä oli kaikkien tietämä ja tun-
tema Eldankajärvi - 

ja se oli jäässä, konsa oli

jo talven aika. Eräs paikan päällä käynyt rintama-
kuvaaja kirjoitti siitä rintamalehteen näin: "Vaaran
laelta avautuu .ioka suuntaan penikulmittain salo-
maisemaa. Keväisesti sinertävät jo kaukaiset va^rat.
Kaukana vilahtaa vaarojen välistä valkeata jäätä.
Siellä ovat suuret Kuittijärvet, näiden seutujen
valtavuudet. Paljon lähempänä näkyy metsien kes-
kellä epäsäännöllisen nelikulmion muotoisena
Eldankajärvi, maan kuulu ja lauluista tuttu. Tai-
vasta vasten kuvastuvat korkeina, pyöreinä ja risa-

Eldonkon lyseo. Kopleeni E. Tiesmo.c opettomosso

373



€swk&gl

i
\

.1-\SA,::"i., J "1

A#r'l**'-a*,,,#" '

a\

*..,
s ffi§iltgdff,.-J5#:

"i*rr'!!-ffi;!ryi7
*"i*F

Ki s- ki s- ku kku I o t

metsää kasvavina Kis-Kis-kukkulat. Niiden takana
on vihollisen valtakuntaa, samanlaisia saloja kuin
tämäkin."

Eldankajärvi ja Kis-Kis-kukkulat on mainittu
laulussa täsmälleen sen oimisinä, kuin ne venä-
läisellä kartalla esiintyir'ät. Turhar oli siis niiden
oikeellisuudesta ja merkityksistä kiistellä, niinkuin
sittemmin julkisessa sanassa tehtiin - 

ja niitä yri-
tettiin tulkita jopa espanjaksi.

Kis-Kis-kukkuloihin kuului kaksi pientä ja näen-
näisesti merkityksettömän näköistä, mutta sodan
kannalta paljon merkitsevää erillistä kukkulaa, joil-
le suomalaiset antoivat omat erilliset nimensä "Mu-
na-kukkula" ja "Makkara-kukkula". Niiden omis-
tuksesta oli käyty monia verisiä yhteenottoja, joten
nämä kyllä syystä muodostuivat merkittäviksi. Niis-
tä syntyikin laulussa maininta: "Se Muna kun se

meni, niin Makkara jäi vain, juu."
"Fossit" ja "Sassit" olivat yksikköjen nimiä,

edellinen komentajansa mukaan nimetty.
"Fritzit ja Maxit" eivät tietysti olleet ketään

muita kuin saksalaisia.
"Läski .ja Iotina" ovat pohjoisten jätkien jo van-

hastaan käyttämiä nimityksiä heidän ruoistaan.
"Peuran pyllyä ihanaa" syötiin, kun onnistut-

tiin kaatamaan merkitsemätön poro.
"Nakki ja ramina" ovat niinikään vanhastaan

tunnettuja korttipelejä, joita tietysti harrastettiin
rintamallakin ajan tappamiseksi ja päivärahojen
jakamiseksi hyvin ahkerasti.

Laulussa oleva kohta, jossa kerrottiin, että "ei
hevosilla heiniä, vaan syövät ne tallista seiniä",
oli tietysti totta ja yhtä tunnettu tosiasia rintaman
molemmin puolin.

"Koukkaus" 
- kuten myös täiden "noukkaus"

paidasta olivat jermuille jokapäiväisiä asioita.
Saksalainen savuke "Juno" ei paljonkaan pysty-
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nyt mieliä piristämään, koska se ei päätä huimannut.
Pioneerien ja viestimiesten ja muidenkin puu-

hiin kuului "tapsiminen" ja miinojen laukaisu.
Perrn ikäviä ja monelle kohtalokkaita olivat

"annosviinat", mutta toivat sentään joskus pientä
lohdutusta.

Röhöstä kulki "Tiltun tie" - 
"kuranen ja mura-

Pesöke Mokkoro-kukkulollo
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Muno-kukkulot

nen". Siihenkin asetettiin "puomi", jonka kautta
kulkevia sotapoliisit tarkkailivat, niin että ilman
"passia" ei siitä menty eteenpäin.

"Bieloje-, Tschirnoje- ja Tschorno.jeoZerot" oli-
vat kartalle merkittyjä paikannimiä, joita suoma-
laisen oli li.l.res mrhdotontr oikein lausua.

Lotta "Lungreeni" oli tietvsti kukr tlh.:ns.i rin-
tamelott;. krnttiinissrrn "r'rriossr honkien".

Oli peljon "prvklt:r- riukui.:'. r:ru*r siitikin
huolir:r.rrt:. r'len noaer lvkkisir äc "liukumiinoi.r"
sopimrttomiinkin peikkoihin. j.r jos piille rsrui,
niin keik.rht.r.r sr.rttoi - 

ja n.ramariakin olisi siinä
tan-ittu, kun vain "saamarin pojat" olisivat siihen
hätään sen tuoneet.

Siinä pääpiirteissään "EIdankajärven jään" sano-
j.r, selityksiä, laulun, josta tuli koko rintaman
kuuluisin ja kotirintaman kiistan kohde.

"Sydömen sivistyneet" jo "Eldonko"

Kun Tiesmaa oli saanut luoduksi "Eldanka"-
lauluunsa sanat ja sävelet, häo viritti kitaransa,
kokosi raikulikuoronsa ja meni esittämään sitä jer-
muille.

Jopa nyt jermujen synkät muodot seestyivät äkkiä
ja he puhkesivrt jope röhönauruun. Tässä oli sisäl-
löltään täsmälleen sellainen laulu, jonka he tunsi-
vat omakseen joka srnaltaan. Se henki heidän aja-
tuksiaan ja ennen kaikkea heidän huumoriaan. Se

oli vekkulimainen ja ketään loukkaamaton. Eipä
edes vihollista siinä pyritty vakavasti murjomaan.
Laulusta tuli kerta kaikkia:rn täysosuma, joka levisi
kulovalkean tavoin Kannakselta Jäämerelle saakka,
niin kauas kuin suomen kieltä puhuva rintama
ulottui. Ja koska rintama oli silloin kaiken elämän
kaikupohjana, ponnahti "Eldanka" sieltä yleisra-
dioon ja sitä kautta nopeasti myös kotirintaman

"1!*tsf';r "^. " r6e'nv ,;ffiiä:+t" l.t: : :tjM4J"l i'ffi:i

tietoisuuteen. Tuskin oli sanomalehteä, joka ei sen
sanoja painattanut, puhumattakaan rintamalehdistä.
Siitä tuli asevelijuhlien kohokohta, se kajahti sota-
muistonäyttelyissä, filmeissä - 

ja tietysti lukemat-
tomilta Ievyiltä. Alokkaat pitivät sitä suosittuna
marssilauluna harjoituksissaan ja jermut lauloivat
sitä myhäillen korsuissaan.

Iluttr samrlh kun "Eldanka" menestyi, kohtasi
sitä mr'ös kuuluisuuden kintereillä kulkeva kirous.
Kotirint:.man "s1'dämen sivistyneet" täti-ihmiset ia
heihin serrattavat kaksilahkeiset kävivät oitis noin
"ruokottoman" laulun kimppuun. Heidän mieles-
tään rintamamiesten olisi pitänyt kyynelehtiä mie-
luummin "Kodin kynttiläin" ja "Vartiossa" laulun
säkeissä ja sävelissä. Sanomalehtien yleisön osas-

toissa syntyi pitkällinen "rätinä" laulusta. Paki-
noitsi jat puntaroivat samaa aihetta palstoillaan.
Laulu Iienee ollut jonkin pääkirjoituksenkin ai-
heena. Kun radiosta kuuluivat sanat "Munat sekä
Makkarat", punastuivat "sydämensivistyneet". Nak-
ki ja ramina aiheuttivat huokauksia syntisten jer-
mujen puolesta. Läski ja lotina säästivät varmasti
monelta ainakin yhden ruoliailun korttiannoksista,
samoin myös peuran pylly, jota vielä syötiin "vatta-
han varistelenralla" eikä suinkaan veitsellä ja ha'a'
rukalla. Epäisänmaallisena suorastaan pidettiin koh'
taa, jossa kerrottiin, että kun "ei hevosilla heiniä,
niin ne syövät tallista seiniä". Niinpä tätä kohtaa
muunneltiinkin painoasussa niin, että siinä puhut'
tiin vihollisen hevosista ja heinäpulasta. Niinikään
oli sopimatonta laulaa eukon ikävästä ja vitamiini"
pillereistä samaan hengenvetoon, koska siinä oltiin
näker,inään erotiikan kaipuu Iiian selvässä syy-
yhteydessä. "Liukumiinojeo" ja "riukujen" koh'
dalla tädit pitelivät nenäänsä - elleivät io sitä
ennen sulkeneet radiotansa.

Kaiken arvostelun huippuna voidaan vieläkin
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tanut yleensä minkään mukaan. Sär'el tuli epämäi-
räisesti alitajunnasta, eikä Tiesmaa sitä miksikään
täysin "omaleimaiseksi" väitäkään. Jotkut olivat
keksivinään, että sävel oli mukaeltu lrulun "Ali-
baba" mukaan, kolmannet, että se oli laulusta
"Neekerin uni."

Tämä kuuluksi tullut sotalaulu on täten tullut
vielä kerran otetuksi esille, koska se kuuluu erot-
tamattomasti sotamuistoihin ja historiaan siinä,
missä muutkin muistot ja teot. Myös sillä on ollut
varmasti oma - vaikkakin ehkä vaikeasti tarkoin
arvioitava 

- 
merkitys, sodan raskaina aikoine.

Erkki Tiesmaa ei ole mikään vakituinen rallien
sepittäjä ja niiden esittäjä. Siviilielämään palattuaan
hän hakeutui silloin vasta perustetun Pellon yhteis-
koulun rehtoriksi. Oli alettava tyhjästä ja olemat-
tomin pääomin. Mutta hän teki työtään, kuten mies
kutsumustehtäväänsä. Hän on kiireestä kantapää-
hän ennen kaikkea koulumies 

- 
ja on lyhyessä

ajassa uskaliain ottein ja hyvällä menestyksellä luo-
nut Pellossa sodan raunioille jo nyt suurta arvon-
antoa nauttivan yhteiskoulun, joka syyslukukautena
1962 aloitti toimintansa myös yliopistoon johtavilla
lukioluokilla. Jykevä, hirsinen koulurakennus sei-
soo paikallaan kasvavan yhteiskunnan opinahjona.

*J<r<

mainita silloisen, erään ma.rmme tunnetuinrpiin si-
veltäjiin kuuluneen musiikkimiehen purk.iukset
"Eldankan" johdosta eräässä sanonalehdessä. Näin
hän kirjoitti:

"Ihmetellä tdytyy, että Yleisradio on ottanut
mainostaakseen sellaisen kurjan ja tökerön teke-
leen kuin "Eldankajärven jään". Åinoa arvostelu,
minkä siitä parhaalla tahdollakaan voi antaa, on:
llmarnen, mata, loyhkaava.

Eräs rintamamies vastasi hänelle:
". . . Tämän vaatimattoman korsulaulun ymmär-

täminen edellyttää puhdasta mieltä, huumorintajua,
rohkeutta rehellisyyteen ja ennen kaikkea rintama-
elämän ymmärtämistä. Olemme itse ottaneet EI-
dankajärven jään ja saanemme sen pitää."

Tookse jöänyttö elämöä

Tiesmaa teki vielä "Eldankansa" jälkeen monta
muutakin rintamalaulua, jopa marssejakin. Tunne-
tuiksi tulleista "Eldanka" on ehdoton ykkönen. Hy-
vänä kakkosena tulee hieman melodisempi ja vei-
keän haaveellinen "Röhön ranta", jota laulettiin
lähes yhtä paljon kuin "Eldankaakin". Näiden li-
säksi mainittakoon vielä mm. "Korsulan kehtolau-
lu" ("Nuku Antti Mannakorpi, korsussa honka-
puun, lumipuku paitanasi kookoon lauleluun . . .")
Marsseja syntyi, kuten "Vanaväylillä Vesaisen",
"Banzai" ja "Vienan valtti". Näitä kaikkia painet-
tiin erilaisiin korsulauluvihkoihin yksittäin ja oma-
na kokoelmanakin. "Eldankasta" tehtiin mm. piano-
sovitus, joka merkittiin "Fred Markush'in" mu-
kaan sovitetuksi, vaikka Tiesmaa ei ollut sitä sovit-
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TAUI{O KUOSAI{ z.OSAII{EI{ HISTORIATEOS

"Erinomoinen opuvöline koikille niille, iotko
holuovot plsyö tuntumosso mooilmon topoh-
tumiin." (Sovon Sonomol)
Yhleensö 1072 sivuo, 570 kuvqo jo korttoo. Hinlo
osolto kongosk. 1200 mk, nohkoselk. 1600 mk.

VAPAUS, VELIEYS, TASA.ARVOISUUS

"Asiollisuudessoon, värikkyydessään, romqoni-
moisesso eloisuudessoon Octove Aubryn teos
on todellinen herkkupolq koikille historioteos-
ten ystöville." (Sotokunnon Konso)
2 osoo. Yhteensö ''l 21 4 sivuo, 621 teksiikuvoo, 8 vöri-
kuvqq. Hintq osolto kongosk. 1200 mk, nohkoselk.
1600 mk.

RAI{ SKAI{ IA]{NISTU MATTO MIEi{ TARII{A

Philippe de Vom6courtin vouhdikos kuvqus Rqns-
kon vostorintoliikkeen toiminnostq 1940-1945 -"mielenkiintoinen, jönnittävö jo voikuttovo se-
lonteko, jollo on myös historiollisto merki-
tystä". (Uusi Suomi)
8@ mk, kongosk. 1000 mk.

ARTTURI LEINOSEN IÄÄTÄNINOMAAilI

" 'Pöin nousevon Suomen ronloq' on epöilemöttö
huomottovosti reolistisempoo jo hovoinnolli-
sempoo tekstiä kuin mitä jäököreistö yleensö
on kirjoitettu: kultoreunoisen jöököriromontiikon
sijosto se torjooo rehellistö verto, hikeö jo kyyneleitö,
retoriikon sijoslo orkisio puheito jo ojotuksio kovilto
jo onkeilto koulutusvuosilto. Se on hyväötekevön
vonkkoo io elövöö työtö. poinovo lisö kohto-
lonoikojemme kounokirjolliseen ;hohmotte-
luun." (Morjo Niiniluoto, l-S)
2. poinos - 11. tuhot. 780 mk, kongosk.' 950 mk.

KOVAA PELIÄ AFRIKASSA

f. H. du Plessis kerloo henkeösolpoqvislq vqiheis-
toon Konsoinvölisen timonltiturvollisuusjörjestön pol-
veluksesso.'Jönnittövöö ojonvietettö - rePor.
toosi timonttien mogiosto, ionko öörellö viski
virtoo jo morijuono souhuoo." (Pekko Piirto, HS)
700 mk, kongosk, 850 mk.YAARAA



Lehdessömme on vuosino 1958-62 julkoistu "Kohto-
lon sootto"-nimistö muistelmosorjoo, josso MATTI
MIKKOLA kertoo eröiden jotkosodon oikono soto-
vongeiksi ioutuneiden lsuomoloisten sotiloiden iör-
kyttövistö kohtoloisto heidön voeltoessoon hoovoit-
tuneino, soiroino jo oino nölköisinö vqnkileiristö
toiseen. Nyt iulkoistovosso viimeisessö ososso mie-
hemme poloovot kotimoohon, ioko kuluneiden kör-
simysvuosien oikono on kongostellut heidön mielis-
söön soovuttomottomon koukoiseno onnen moono
jo ionko muisteleminen on ontonut heille voimio
useinkin voin heikosti tuikkineen hengenkipinön söi-
lyttömiseksi.

}IATT' M''<KOLA
XXII osa

ERÄS suomalaisten sotavankien kuljetuserä oli
kuormattu vankileirin laiturilla oleviin vaunuihin
odottamaan kotiuttamisjunan lähtöä. Jännittynyt
mieliala vallitsi vankien keskuudessa kotiinpaluun
oyt vuosien perästä lähestyessä.

Kuikka huomasi, että miehet kuuntelivat hänen
valheitaan, kun ei ollut mitään muutakaan mielen-
kiintoisempaa kerrottavaa. Hän nousi istualleen
tarkoituksenaan pitää yllä omalaatuista huumoriaan.
Kuikka oli tukahduttanut tuskansa ilveilyyn, eikä
hänen nytkään ollut syytä perääntyä.

Sen, että Kuikka oli valmis hirtehishuumoriin,
sen hän oli osoittanut käytökselläänkin. Niinpä
kesällä 1944 komendantti ajoi kerran kaikki para-
keissa päivällä olevat miehet ulos. Toimenpide oli
ollut paikallaan aurinkoisena kesäpäivänä. Siten
Kuikkakin joutui löntystämään sopestaan raittii-
seen ilmaan. Komendantti huomasi Kuikan ja oi-
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valsi, miten mainiosti tämän terveessä kädessä py-
syy pärekori, johon hän voisi kerätä Ieirialueella
olevia roskia ja kantaa ne kaatopaikalle. Kuikka
oli tehnyt t)'ötä käskettyä. Hän oli etsinyt aamu-
päir'än koria je iltapäir'ällä painunut koreineen päi-
r-ineen heinittvneen ojan pohjalle nukkumaan. Kun
komendentti huomasi miehen vinkeet, hän k?iski
tämän uudelleen työhön ja uhkasi putkalla, ellei
torella. Ir{utta Kuikka totteli. Hän pisti koriin lin-
nun höyhenen tai heinän korren ja kantoi saaliinsa
yksitellen tunkiolle.

- Vuan muistattako työ pojjaat, ko toissa ke-
sänä suatii sitä Huuveri sapuskata?

- Mitä tuo mies oikein tapiloi, Huuveri sa-

puskata ?

- Vuan mistä sinähhii tietäsit, kuka on Huuvver
ja Amerika Punane Risti. Niiltä me suatii voita,
sokurii, milikkii ja säilöttyy lihhoo ia syötiihhii



kolome viikkoo, ko herrat. Sinä et tiijjä niistä
ajoista mittää, ko oot ollunna vankina, ihan ko
kusreissula ikkää.

- Pojat, nyt suljetaan jo ovia. Soon sitten me-
noa, eikä nokitusta.

Hetken kuluttua junan sireeni ulvahti. Vauout
oytkähtivät kolahtaen ja alkoivat liikkua kohti kau-
pungin rautatieasemaa.

Illan pimetessä kiristyi pakkanen. Vangit ke-
rääntyivät lavitsoiden väliin käytävälle. He kopiste-
livat jalkojaan, hakkasivat käsivarsiaan kylkiluitaan
vasten ja manasivat kylmyyttä. Vaikka juoa oli
seisonut kaupungin rautatieasemalla jo useita tun-
teja, polttopuita ei oltu iaettu lupauksista huoli-
matta. Vankien pienet puukot olivat olleet tanassa
pitkän illan, mutta niitä ei uskallettu käyttää lank-
kujen pilkkomiseen. Jos venäläiset olisivat huoman-
neet kamiinan torvesta nousevan savun, he olisivat
arvanneet lavitsalankkuja poltettavan.

- Soon pojaat sitten sillä tavalla, että jos poltto-
puita ei ala piakkoin kuulua, luovuttakoon Kuikka
alustalankkunsa. Soon palkka siitä, että hän ei osal-
listu puiden tekoon, esitti yksi miehistä rauhalli-
seen sävyyn,

Kuikka ei jäänyt sanavelkaa:

- Vuan kyllä sitä sinähhii ossoot olla syvämetö
.mies. Minnoon invaliiti ja keväällä ois tullunna
jo kolome vuotta, ko oon pitänä tätä sosialistista
muata pystyssä . . . eikä lähtiissä annettais ies saha-
lankkuu takapuole alle. Eipä sempuolee. Jos tarvis
vuatii yhteise evu nimessä, minnoon valamis anta-
maa vaikka hikiset jalakarätit sytykkeiks. Yhteise
evu nimessä nimeommaa.

- Nyt tulee puita. Ne availevat jo vaunujen
ovia, hihkaisi oven lähellä seisoja.

- Ålä usko. Sapuskata ne jakkaa. Eihä kukkaa
lähe matkale näläkäsenä.

Kuikka loikoili edelleen lankkunsa päällä pilkko-
pimeässä nurkassa. Hänen hampaansa kalisivat kyl-
mästä. Se kuultiin. Mutta hänen huumorinpitoista
oveluuttaan ei pimeässä voitu nähdä häoen viiru-
silmissään.

Vaunun ovi työnnettiin raolleen. Ulkopuolella
olevat sotilaat paiskasivat kolme käsivarren pak-
suista propsia miesten jaloksiin.

Monet kädet tarttuivat näihin kallishintaisiin aar-
teisiin, mutta miehet pettyivät:

- Voi p-le ! Tämä on vesimärkä propsi.

- Niin on. Kyllä tämä on sitten yhtä s-nan
meininkiä. Ensiksikään meillä ei ole kirvestä eikä
sahaa ja he jakavat propseja. Ja kaiken lisäksi vesi-
märkiä.

- Tehkää sen verran tulta, että nähdään edes
puun laatu, tuohtui äskeinen manallija.

- Ei se puuo laadusta parane, hihkui joku vii-
saamPl.

- Vuan se sitä pitäs jo teijjän tietee, että eihä
tiälä ole mikkää asija sillä tavalla, ko enne koti-
muassa. Muistaha minähhii vielä, ko Suokankaala
palo tuohet ja tervakset. Tiälä ei pala vesmärät
puutkaa.

- Ole sinä kohelo edes hiljaa.
Ilmapiirissä oli jo selvästi hermostumisen merk-

kejä.
Tuluksen kipinät sinkoilivat pimeässä vaunussa,

- 
16nIen pää työnnettiin oven pielessä olev,on tukiroudon

völiin io toiseen pöähön torttui miehiä niin polion kuin käden
siioo riitti 

-
kun joku vangeista löi karkaistua raudan kappa-
letta kiven reunaan. Hetken kuluttua hehkui hiillos
pumpulitupon päässä. Sillä välin puukkomiehet
vuolivat tikkuja lankkujen reunoista käsituntumal'
la. Ne sytytettiin sätkäpaperiliuskan avulla, ja sit'
ten ilmiliekissä palavien tikkujen valossa tutkittiin
puun laatua.

- Vesimärkää kuusipuuta. . . heittäkää ne hel-
vettiin. . . ja lankut esille, m "}äili keskisuomalai-
nen isäntämies.

- Vuan ettäkö työ tiijiä, mite näre on hyvä
palamaa märkänähhii. Tuli vua pölli piähä ja pölli
kaminaan. Sitä mukkaa, ko tuli sitä polttaa, voip
syöttee sitä lissee. Turha sitä on tehä hellapuiks.

Enncnkuin Kuikka oli lopettanut höpötyksensä,
oli ensimmäiseen lankkuun vuoltu jo syvä, poikit-
tainen uurna. Lankun pää työnnettiin oven pielessä
olevan tukiraudan väliin, ja toiseen päähän tarttui
miehiä niin paljon kuin käden sijaa riitti.

- Yhtäaikaa . . . hii op !

Lankku taittui kuivasti räsähtäen. Äänen täytyi
kuulua ulkopuolellekin, mutta tiesiväthän venäläi-
set, ettei vangeilla ollut sahoja. Katketessaan lankku
säleili ja halkeili monesta kohtaa. Säleet oli irroi-
tettava toisistaan kynsien voimalla, ja ne piti kat-
koa edelleen, päälle hyppien.

Täten oli saatu ensimmäinen, polttopuiksi kel-
paava sylillinen kuivia puita. Ne ladottiin kamiinan
pesään suurella huolella, ja niiden alle tuikattiin
tuli. Samanaikaisesti kun kamiinassa paloi iloinen
valkea, rikottiin lankun toista päätä ehtymättömällä
vimmalla seuraavan yön tarpeiksi. Ja sitä mukaa
kuin tuli niitä poltti, pilkottiin lankkuja toisensa
jälkeen.

- Juna liikahti. Kuunnelkaa! Nyt lähdetään,
hihkui joku innoissaan.

- Nii minustahhii.. . niättäkö työ sieltä ikku-
noista ilimasuuntoo, mihi päi jytkytettää?

- CIe sinä huoletta. Kotiin mennään . . . koti-
Suomeen. Tuska ja vaiva on loppunut. . . Herra oo
pitänyt huolen omistaan, puuttui puheeseen harras
ääni ylälavitsalta.

- Tiijiä häntä vielä.. on niitä ihmisijä viety
ennehii junalasteittai Siperijjaa. Sitä paitsi myö
ollaa melekee iäläkipiässä. Jos vaikka koplinki kat-
kiip, ni jiähää koko revohkasta.
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- Tämä hetki on niin suuri, ettei kannattais
puhua p-kaa, kuului harras ääni.

Vuosia kestäneestä odotuksesta ja erittäin nyt
Iähdöstä johtuva hermojännitys oli laukeamassa
matkassa olevilta miehiltä. Kun pyörien kolahtelu
kiskojen liitoskohdissa tiheni ja vaunun heilahduk-
set voimistuivat, valtasi vaunut hiiskumaton hil-
jaisuus. Miesten oli annettu elää tätä matkaa var-
ten. Nyt, kun se oli todellisuutta, he halusivat
kuulla ja tuntea joka ainoan tärähdyksen.

Kamiinan kylki hehkui punaisena, ja siitä uhosi
raukaisevaa lämpöä ympäristöön. Ikimuistettavan
päivän kiihkeä rytmi oli saattanut vangit käsittä-
mättömän onnen tuntemukseen. Heidän kauan ku-
vittelemansa tunne tämän päivän rajuudesta olikin
todellisuudessa onnea ja syvåä hiljaisuutta, joka sai
uneliaisuuden vivahteen. 

-Katkeruus ja viha, epd.-

toivo ja pelko. Mitä ne olivat? Miksi ne olivat
nyt kadonneet näiden miesten mielestä ? Kärsimys-
ten mittana olikin nöyryys. Siten sen tunsivat yhtä
hyvin keskisuomalainen talonpoika, metsämies kuin
kaupungin kasvattikin. Se, mitä oli ollut ja mikä
näkyi eletyistä vuosista, ei enää merkinnyt mitään.

Räihä paneutui lavitsalle pitkälleen. Kerran, yli
kaksi vuotta sitten, hän näki samanlaisessa vau-
nussa tulenkielten valon ja varjon nuoleksivan pi-
meitä nurkkapieliä. Silloin hänen läheisyydessään
oli Paavola ja venäläinen naisluutnantti. Niin. . .

Ånni. Nyt he olivat kumpikin poissa, mietti Räihä.
Ånni oli ollut nämä vuodet puolustamassa maa-
taan.. . ehkä kaatunut. Paavola oli Karagandan
kaupungin Iiepeillä, .jossain yksinäisen ja mittaa-

mattomao aron laidassa. Siellä oli hänen kum-
punsa. . . sotilaan hauta, joka on niin tuntematon,
kuin vain vangin kuoppa voi olla. Räihä muisti
lupauksensa, jonka hän oli antanut Paavolalle Ke-
min sairaalassa ja sen hän oli päättänyt pitää. Kuo-
lema oli ollut eletyt vuodet varjon tavoin kinte-
reillä. Hän oli itse kulkenut sen perässä surusaat-
tona ja lapiomiehenä auringon nousun aikaan.

Sydänyön tunnit kuluivat hitaasti. Tuskin ku-
kaan vaunussa oleva mies nukkui syvää unta, paitsi
Kuikka. Hän oli kulkenut myöskin oman tiensä
järjettömän, tai liian viisaan, nimeä kantaen. Kuin-
ka vain, Kuikasta se oli samantekevää. "Ajasta ai-
koo, ruoskala hevosta" oli hänen tapanaan sanoa,
kun hän omintakeisella huumorillaan lohdutti nii.
tä, jotka olivat juosta päin aitoja. Kuluneiden vuo.
sien aikana hän söi sen, mitä hänelle annettiin. Hän
vaihtoi tupakka-annoksensakin leipään. Hän teki
saamansa tehtävät, mutta kaikessa oli Suokankaan
tahti, millä nimellä hän itse kutsui pinnaamista.
Eikä leirillä tapahtunut mitään Kuikan tietämättä.
Kun hän oli aikansa pitänyt tietonaan muka salai-
simmatkin asiat, hän sitten kertoessaan lisäili nii-
hin puolet omia järjettömyyksiään väittäen kaiken
kuulleensa saksalaisilta. Saksan kieltä hän ymmärsi
tuskrn muuta kuin "niks".

Vangit eir'ät olleet saaneet leivän mureotakaan
sitten edellisen päir'än. He olivat nälkäisiä, mutta
nälkänsä sammuttamiseksi he polttivat tupakkaa,
jotr heillä oli runsaasti. Tornisterin ja ylimääräi-
sen alusvaatekerran lisäksi oli heille annettu läh-
tiessä keittoastia ja asianmukainen puulusikka, mut-
ta niille ei ollut vielä ilmaantunut käyttöä.

"Tcissö ne nyl sitten ovol...

kunniopoikollo nimilopus-

so... ne Brysselin olut-olym-

pioloisisso soodul mitolil. Ne

kerlovot kunniokkoosti sen,

minkö Tekin jo omin suin

oleite todennut, ettö on se

voin eri olutto... se KOFF.

Niinpci sonomme nyt - niin-

kuin ennenkin KOFF!

Voimmepo vielö lisötö: KOFF

- kovqssq loqtukilvosso mi-

tolein polkillu.., "

5I N EB RYCHOFF
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- 
Jos joku poiisto myöp leipösä

minullehhii, suop hirue lihhoo 
-

Jossakin Tihvinän seuduilla heille jaettiin vih-
doin noin kahdensadan gramman pala leipää. Muu-
tamiin vaunuihio iaettiin ämpärillinen keittoakin,
mutta ilmeisesti sitä ei riittänyt kaikille.

- Joka myy leipänsä, saa Suomessa tonnin, ko-
keili isintämies hetkellä, jolloin miehillä oli leivät
kourissaan.

- Onks varma kanssa, kysäisi naapuri.

- Sana pitää.

- Soon tonni viissataa. Iso kulmapala, niin kuin
näkyy, tinki myyjä.

- §xm4 5s.

- Tuossa on. Ota leipä, mutta maksat kanssa.

- Jo, joku pojista myöp Ieipäsä minullehhii,
suap hirve lihhoo, mikä pittää. Minnoon valamis
antarnaa mahottoman suuren kimpaleen Suokan-
kaala. Ne lihat voip vua olla jo ylivuotisii, mutta
Eetla käyttää suoloo aina surkeilematta. Sen lisäksi
minä annan jokkaisesta kahe saja grammi palasta
nel,iäsattoo grammii kotimuassa. Se onnii saia ro-
senti nousu.

- Onko ne seo saman hirven lihat, jota olet
tappanut jo lähes kolme vuotta, kiusoitteli Räihä,
tietäen hyvin tuon hirven tarinan.

- Tappanu kolome vuotta. . . lomala minä sen
keikautin, ja ne lihat on takkuula vielähii hyvät.
Ja jos ette siihe usko, oha minulla mahorkkata.
Mitä parasta laatua onnii. Ison pajokan annan
leir,äpalala.

- Ei taida tulla kauppoja, Kuikka, tokaisi joku
leipää ahmiessaan.

- Kyllä se tupakki vua leirilä kelepas . . . ryös-
tämällä veivät mtnuhhii ainoat rouheet.

- Olet aika rokari. Äsken kauppasit jo Suomen
armei jan leipää sadan rosentin nousulla, leukaili
hyvillä mielin oleva leivän syöjä.

- Vuan tämä poika ei siästä Suome armeijjoo.
Mitä se on minulle antannaT Tämän tyngän oloka-
piähä ja rupisen takapuolen. Minnoon tästä hy-
västä ollunna vakituine tunnustelija rintamalla.
Tapellu ja rämpiny soita. Yhe kerra koko soa aika-
na oisin tarvinna apua, mutta miehet juoks ko
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lampaat ia iättivät. Totta nuo pannoot vielä linnaa
loikkarina.

- Et sinä ainoa ollut.

- Minnoon ainoa mies Suokankaalta. Muista
minä en tiiijä mittää. Mutta semminä sanon, että
päivärahat vuajin. Kuuluuha ne minullehhii. Rahat
pannaa lakkarii ja ostetaa Kajjaanista tavaroo. Sitte
tiä poika lähtöö kulukukauppiaaks. Siinä se onnii
jo piäoma liiketoimile.

Matka jatkui kohti Suomen ra;'aa. Toineo yö
nukuttiin nälkäisinä, eikä seuraavanakaan päivänä
saatu muuta kuin leipäpala, sokeria ja mukillinen
kiehutettua vettä. Kuitenkin oli vangeille varatfu
junaan normaalit annokset, mutta ne menivät pa-
rempiin suihin.

- Vielä kerran vartijat elättävät itseään vangio
sapuskoilla, möläytti joku katkeroitunut ihmissielu.

- Juu. Votka virtaa takaisin tullessa ja siviilit
syö keittoa, lisäili vierustoveri.

- Nii minähhii tekisin. Kaikki sapuskat vaih-
tasin viinaa. Turhaha teitä on syöttee iha raja kyo-
nyksellä. Jos työ nyt saisitte kaikki, mikä kuuluu,
ei sapuska kelepooskaa ennää kotimuassa.

- On se vaan raukkamainen teko.
Leningradin jälkeen alkoi matka hidastua tun-

tuvasti. Vastaantulijoita oli junalasteittain: laulavia
ja tanssivia sotilaita asemat tungokseen asti. Sota-
kalustoineen. Sotilaat nauroivat, lauloivat ja vil-
kuttivat niille, jotka kulloiokin sattuivat olemaan
ikkunoiden läheisyydessä.

- Kohta ollaan Viipurissa. Minä tunnen mai-
semrt. Tapeltu on ja kovaa, ainakin jäljistä pää-
tellen, todisti ikkunan vieressä istuja.

- Nyt jukulaut taas seisattaa. Tässä seisotaan
muutama tunti ja sitten on pimeä.

- Vuan uskokee, tai elekee, ne vievät meijiät
Pyöreesee tornii sapuskalle. Ennekö koko revohka
on syönä hienomma jäläkee, sillo onki varmasti
pimmee. Eikä ne uskallaa pimmeellä luovuttoo täl-
laista mieskaartii. Nehä pelekeevät, että karataa ta-
kasi. Myö ollaa yö Viipurissa.

- Takuulla ne luovuttavat tänä iltana. . . ja se

Pyöree torni . . . onko sitä edes olemassakaan ?

Kuikan järjettömyyksiä uskottiin vieläkin. Jou-
kossa oli useita, joilla ei niinä päivinä ollut to-
dellisuuden tajua.

Juna pysähtyi, ja miehet komennettiin ulos vau-
nuista.

- Mitä helvetin vouhotusta tämä taas on, kuu-
lui joukosta murinaa.

Kuikan ääni kuului päällimmäisenä:

- Alakakee vua järjestäytyy, Pyöree torni on
eissä päi.

Pian levisi tieto, että joka miehen on peseydyt-
tävä matkan jälkeen. Ne ämpärit, joilla vangeille
piti jakaa keittoa, luovutettiin pesuastioiksi. Saip-
puaa ja pyyhkeitä ei ollut, mutta ämpäreihin saa-
tiin jääkylmää vettä ehjäksi jääneestä lähiraken-
nuksesta. Sen talon seinässä oli suurin kirjaimin:
"Viipurin Suuret Saunat". Lähistöllä oli räjäytetty
rautatiesilta.

Noin tunnin kuluttua komennettiin miehet vau-
nuihinsa. Tuli oli sammunut kamiinasta, mutta sitä
ei enää sytytetty. Tosin polttopuita oli vielä kolme
ehjää lankkua ja ne märät propsit. Lankut olivat

vonho, suuri
routokou ppo,

vormo jo luotettovo
rouio, -rqkennus-
jo vesi johtotqrvi kkeiden
ostopoikko

STARCKI0HANN
LAHTI
Helsinki - Tompere - Turku - Oulu
Pori - Loppeenronto
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YJÄÄtrELÄlnrH-

- 
Mojuri kotsoi miehiö kouon. Hänen silmänsö pysöhtyiväi eturivissä seisovon Kuikon tyhiöön hihoon, io hönen ommottikotseenso

nöki miesten jolkineet, heidän osentoo tcpoilevot kouronso sekä tyhiön jo hormoon kslsgs6 
-

istuimina ikkunoiden pielissä. Niiden Iäheisyydessä
sähistiin ja tuupittiin. Jokainen selitti haluavansa
nähdä maisemia, mutta todellisuudessa kaikki toi-
voivat omin silmin näkevänsä sen, milloin oltaisiin
rajapuomilla. Ne onnelliset, joiden oli onnistunut
vallata ikkunapaikka, istuivat kuin kanat orrella.

Viipurista lähdettäessä Räihä survoi itsensä ik-
kunan pieleen. Siten hänellä oli mahdollisuus kur-
kottaa katseensa kotimaakuntansa näkymiin. Verk-
kaan radan varressa ohi kiitävät puut, kukkulat ja
suomättäät eir,ät kertoneet hänelle mitään. Inhi-
milliset tunteet olivat kuolleet hänen sielustaan vii-
meisten vuosien aikana, jolloin hänestä oli muo-
kattu eläin. Vankileirin olosuhteet olilat kasvatta-
neet hänet etuilemaan, varastame.ln je lyömään
laimin kaiken sen, josta sivistynyt ihminen tunne-
taan. Tämä kaikki oli tapahtunut hänen itsensä
huomaamatta. Ntitä kotimaakunnao maisemat oi-
keastaan merkitser'ätkään. Sen si jaan kaukainen
muisto kotimaan antimista - suoraan suuhuo pan-
tavasta leivästä ja leivän särpimestä - oli jotain,
jonka edestä oli kannattanut elää ja taistella ole-
massaolonsa puolesta.

Veturin pitkät ja toistuvat äänimerkit ennustivat
rajan läheisyyttä. Vihdoin juna pysähtyi.

Hetken kuluttua ilmestyi Räihän näköpiiriin suo-
malainen korpraali. Hänellä oli vielä kuosikkaana
ja hyvin istuvana asusteena yllään kesäpusero. Pääs-
sä oli suikkalakki, ja hänen saappaansa kiilsivät.
Korpraali näytti oudolta ihmiseltä. Tutulta, mutta
hyvin kaukaiselta. Hän liikehti rivakasti vaunun
välittömässä läheisyydessä, ja hänen silmissään oli
ihmisen katse.

Sinä hetkenä Räihä näki oman itsensä kaikessa
alastomuudessaan. Hän tunsi sen, ja hänellä oli mah-
dollisuus koskettaa sitä. Hän, Kalle Räihä, hyvän
ja varakkaan talonpoikaisperheen kasvatti, oli tässä
junassa, yllään unkarilaiset jalkineet, venäläiset
toppahousut, saksalainen mantteli ja Espanjan Sini-
sestä divisioonasta peräisin oleva päähine. Hän,
Kalle Räihä, oli kerjännyt, varastanut, syönyt lu-
mesta löytämiään, keitettyjä hevosen luita, nokko-
sia ja ansalangoilla tappamiaan varpusia. Hän,
rahakkaan perheen lapsi, oli alentunut syömään

kanan kauloja, päitä ja sorkkia. Hän näki hetkessä
itsensä sisästä päin kauhistavana näkynä. Ja sitten.
Osaisiko hän vielä kirjoittaa ia lukea? Milloin hän
olisi tuon korpraalin henkisellä tasolla ? Voisiko
tulevaisuus muokata eläimestä ihmisen? Kaikki nä-
mä ja tuhannet Räihän sielua ahdistavat ajatukset
pakkautuivat hänen tietoisuuteensa samalla het-
kellä. Lupautuiko hän sillä hetkellä kasvattamaan
itsensä jälleen ihmiseksi ? Vai rukoiliko hän tunte-
mattoman Jumalansa voimaa, jotta hänestä muokat-
taisiin ihminen, sitä ei kukaan tiennyt. Se oli vain
totta, että Räihä luhistui ikkunan pieltä vasten
oman sahalankkunsa päälle. Korpraali, maisema ja
vihreä rajapuomi hämärtyivät hänen näkökentäs-
sään. Hänen kurkkuaan pakotti samalla tavoin, kuin
Louheo asemalla ollessaan potkittavana. Räihä purs-
kahti ra juun, hysteeriseen itkuun. Hän oli kasa
Iuuta ja kuihtuneita lihaksia. Hänet sysättiin syr-
jään, eikä hän enää tapellut vastaan, niin kuin
ennen.

Kuikka pani merkille Räihän masennuksen. Hän
lähestyi poikaa:

- Kalle, minä tiiiiän, että tiä kaikki on kovvoo
leikkii. Minnoon nähnä sinut lähes kolome vuotta
ja yhessä myös ollaa kestetty tuulet ja tuiskut. Vuan
sitä minä ihmetteleo, mitä sinä meinoot? Nythä
pittää iloita. Suru pois Suome poja puserosta ja
sillä siisti. Oha sitä ollu kestettävvee ite kullahii . . .

jos sitä alakaa suremaa, suap loppuikäse kävellä
mökkihöperönä. Pyyhi vua silimäs, toiset lappau-
tuu jo ulos.

Räihä pyyhki silmänsä ja painui toisten perään.
Venäläiset vaativat vankien pääluvun laskemista

rajapuomilla, mutta suomalaiset vastaanottajat taas
vakuuttivat, ettei yksikään mies ole kadonnut mat-
kan aikana. Siitä voitiin olla varmoja. Kun kui-
tenkaan mikään muu vakuuttelu ei auttanut, mei-
käläiset vetosivat siihen, etteivät he voi suorittaa
lastausta ja ruokintaa pimeässä, joka yllättää, jos
vankeja aletaan laskea. Venäläiset taipuivat vitkas-
tellen suomalaisten esitykseen, joten miehet, jotka
olivat jo ehtineet asettautua vaununsa eteen pari-
riviin, komennettiin takaisin.

Sillä aikaa, kun luovuttajat ja vastaanottaiat rii-
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telivät ihmissielujen luvusta, asteli vastaanotta-
massa oleva majuri pitkin junan vierustaa. Hän
pysähtyi seo vaunun eteen, jossa kertomuksemme
sankarit olivat jättäneet ruumiinsa kirjoihin mer-
kittäviksi. Majuri katsoi miehiä kauan. Hänen sil-
mänsä pysähtyivät eturivissä seisovan Kuikan tyh-
jään hihaan ja hänen ammattikatseensa näki mies-
ten jalkineet, heidän asentoa tapailevat kouransa
sekä tyhiän ja harmaan katseensa. Mutta majurin
edessä seisovien miesten luut olivat vielä suorat ja
heidän ryhdissään oli hivenen kuria ja kunnioitus-
ta. Mitä oli raiapuomilla vankefa tarkastava mriuri
kokenut pitkän sodan aikana ? Kenties hän oli ollut
tilanteissa, jolloin inhimillisten tunteiden ilmai-
seminen olisi lohduttanut hänessä olevaa ihmistä.
Oliko käynyt niin ? Mutta vankien edessä seisoes-
saan hänen kasvojensa väri harmaantui, tahtoipa
hän sitä, tai ei. Vihdoin, kun hän oli varma siitä,
ettei hänen äänensä sorru, hän ryl<äisi ja sanoi:

- Hyvää iltaa, pojat.

- Hyvää iltaa, herra majuri, vastasivat vangit.
Nuo parkkiintuneet, Suomen armeijassa kauan sit-
ten tapelleet miehet. Purnarit, mutta kuitenkin
kuuliaiset, kovia kestäneet miehet.

Majurin ilme helpottui. Mutta se ei helpottunut
ilmeisesti siksi, että hänen kaluunoitaan kunnioi-
tettiin, vaan sen vuoksi, että hän oli veli ja ettti
hänet hyväksyttiin veljenä.

Sitten hän sanoi, kuin arvaten miestensä tarpeen:

- Po,jat, vielä vähän aikaa. Vainikkalan ase-
malla ovat rokkapadat jo kiehuneet l:ypsiksi.

- Vuan suapko sitä syywä ihan, mikä pittää,
herra majur, tokaisi Kuikka tovereitten ällistykseksi.

- 
Ihan niin paljon, kuin terveytenne sallii, vas-

tasi majuri, ja hänen silmissään eli hymy ja suoma-
lainen huumori.

Ruoan saannin kiihkosta sekapäisinä he nousi-
vat vaunuunsa. Vaunuun, jonka ovea ei enää lu-
kittu. Hehän siirtyivät Suomen puolelle. Juna tö-
räytti iälleen sireeniään ja nytkähti liikkeelle. Kä-
sittämätön, ihmissielua salpaava hartaus kulki tun-
nosta tuntoon tuona hetkenä, kunnes jostain alkoi
kuulua voimakasta laulua: "Jumala ompi linnan-r-
me ja apu tuskissamme. . ."

- Lauletaan mekin, ehdotti tukahtunut ääni.
Kun virsi oli loppunut, eivät miehet olleet enää

sotavankeja. Nuo veitikat ja pahantekijät.

LOPPU

sörkylööke

384

Konsikuvo:
Vorliomies volvoo

N U M E R O 12rn K I R, O I T U K S E T

JÅLKAVÄENKENRAALI K. A. HEISKÅNEN
KUOLLUT

Yrjö Kohoneo:

tr{L RSL LÅ

Veikko Jokela:

PETROIIÅKSIT LOTSTTVÅT JOULLTNA . ..

L-P. Saarinen:

TÅLVISODAN KOLLAA II OSÅ

Pekka Virolainen:

PIKKUPOJAT TÅIS'IELUJEN MUTSTO-
PÅIKOILLA

Urho Ylitalo:

15)

''ELDANKAJÄRVEN JÄÄ"

Ilaai Mikkola:

KOHTALON SÅATTO XXII OSÅ ..

Kirioittojot vostoovot esittömistäön
mielipiteistö



moistuu
Pouligin kohvi

PRESIDENTTI 330 mk
Mooilmqnmorkkinoiden hienoimmistq kohvi"
looduislq volikoitu erikoissekoilus.

,UHLA 3fl) mk
Erittciin hieno sekoitus volikoitujo kohviloq-
tujo mqustettunq keskiomerikkoloisillo jo
Mokko-looduillo.

HUOMIO 260 mk
Töytelöisen voimokos jo hieno keskiome-
ri kkoloi nen lootusekoitus.

foulun ollo muistokoo: PRESIDENTTIÄ,

JUHLAA jo HUOMIOTA on sooiovono myös

peltipurkkiin poinepokottuno joululohjopok-
kqu ksisso !

louluno io orkeno

tletsstl PÄnrfrOrn Aleksin jo Mikon kulmosso

@ra]la
Irulkee
-Te ohfaatte!

Se kiertöö ködestö köteen, kuluttoiolta kouppioolle,
sööstöiöltä sööstöponkkiin pitöen yllö tolouselömöö io
hyvinvointio. Turvotkoo Tekin toloutenne tosopoino io
toimeentulonne vormuusl Avotkoo tili meillä! Muissokin
roho-osioisso konnottoo Teid<in oino köydä keskustele-
mosso konssom me.

Huomotkoo myös, ettö ponkkisiirtomme mdcn koikkiin
söästöponkkeihin on nopeo, voivoton lo huokeo mok'
sujen suoritustopo.
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