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Htin on 37-t altidr perheenisä, ammatilban hontroriocjcjllihbij. Hcjn arau
perheinccn muåatasa osåehnoneithtsd (3 haonetrd jå keittio) ja omuaa
pienen hetrinohtn jclrten rannalla. Pelbehtntddr, 

-kaalwat'iiti, 
la ja

AaLsi lata.

tärkeät paperit ja arvoesineet

s älytetään Yhdyspankissa. ..

Tämä perhe on såästämällä saavuttanut monta
arvokasta tavoitetta... Åsuoto-osakekirian li-
säksi on kertynyt kauppakirjoia, todistuksia,
vakuutuskirioja ym. tärkeitä papereita. Lisäksi
on koruia ja muita pieniä arvoesineitä. Kaikki
nämä pidetään varmassa tallessa Yhdyspaokio
holvissa, iosta isä on 5 mk:n vuosimaksusta
vuokrannut oman käteväo säilytyslokeroo.

Säästäminen turvaa huomispäi-
vän ia säästämällä unelmat
toteutuvat. Siksi säästäväinen on
tyytyväinen. . . Yhdyspankin tal-
lettajalla on rurvallinen tunne
siitä, että hänen pankkiasioitaan
hoidetaan oikealla t^Ya,lla.

YHDYSPANKKI
meidan 

tfi 
pankki

VIHTAYUOREN
houl i kon potru unoi I !o mestorisooyutuksi i n

Tuukko Mökelän tulokset jo sijoitukset
Skeet-ommunnon

SM.KILPAILUISSA
1957 89 kiekkoo
t958 93 ,,
1959 90 ,,
1960 97 ,, (SE)
1961 91 ,,
1967 142 ,,
1963 141 ,,

1961 139 kiekkoo
1963 136 ,,

PM.KILPAILUISSA
1961 l4l kiekkoo 2. siio
1963 141 ,, x. ,,

EM.KILPAILUISSA

Tuukkq Mokelci, mo-
ninkertoinen Suomen
mesloriSkeet-ommun-
nosso, sonoo nöin:
' 'Vrhtovuoren hou li-
konpotruunoillo olen
soovuttonut porhoot
tulokseni seko kilpo-
rodoillo ello metsos-

tyksesso. VIHTAVUO-
Rl on todello Iootupot-
ruuno, jollo kiekko
sörkyy jo riisto koo-
tuu. "

2. sijo
1. ,,
7. ,,
1. t,
l. ,t
1. ,,
1. ,,

9. sijo
9. ,,

J

MM.KILPAILUISSA
1961 192 kiekkoo 13. siio
1962 195 ,, (SE) 11. ,,
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terösmyrskyssä
9.3. l9 40
VEIKKO SAVOLAINEN

ll/JR 67:n esikuntakomppaoian kevyt ryhmä majaili
Konkkalan kartanossa Viipurin pohjoispuolella
Kärstilänjärven rannalla. Viisi meistä kuului tuohon
ryhmään, lisänä oli toimitusjoukkueesta korpraali
Veli Vanhapiha ja neljä tankintorjuntajoukkueen poi-
kaa erään kersantin johdolla.

Talon keittiö sijaitsi suojaisella puolella, jonne oli
hyvä mennä pihaportaasta punatiilestä rakennettuja
ulkorakennuksia suojana käyttäen. Venäläisillä oli
paikkaan hyr,ä tähystys, siksi oli liikuttava varoen.
Keittiö oli tilava, ja sen öisin lämmittämämme uuni
antoi riittävästi lämpöä.

Sattumalta meitä oli kerääntynyt 9.3.
ko koolle, kun tankkien torjujillekin oli
gähdystauko.

Sotamies Erkki Miettinen, pikkuinen,
nen kuopiolaispoika heittäytyi seinustan
riville ja virnisteli minulle:

Edellinen vuorokausi oli ollut tavallista rankempi:
loputonta viestien kuljettamista pataljoonamme ko-
måntajan, kapteeni Pirhosen komentopaikasta loh-
komme eri komppanioihin. Raivoisassa tykistötules-
sa puhelinjohdot katkeilivat pieniin pätkiin ja yhteys
toimi vain lähettien välityksellä.

Konkkolo Viipurin pohioispuolello Körstilön-

iärven ronnollo

suuri jouk-
tullut hen-

vääräleukai-
patiapussi-
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- Isukki, käöhän viereeni nokosille. Tästä krllä
piäsöö lähtemään, ku kiire tulloo. Minnuu raol:asoo
nii helekutisti. Kuukaotee ennoo nukkunu nii silimän
täöttä.

- Eipä taitaisi olla hullummaksi.

- Käöhä, sinä Santtu, toeselle kuppeellenj, viittoi
Miettinen korpraali Kaliselle, joka teki meille seuraa
heti. Pikkuinen sotamies kiersi käsivartensa hartioitte-
ni ympäri, kuten tapansa oli ja mutisi kuin lapsi:

- Kahe tälläesenj karvaturvanj keskessä on tään
nallikanj turvallista koisia. Isukki, isukki, hän jatkoi.

-- Pentu hiljaa! murahti Kalinen toiselta puolelta.
Isukki on raatanut viime ajat lujasti, anna hänen olla
rauhassa !

Siihen me torkahdimme. Mutta unesta ei tullut
pitka. Taåkintorju jat vaihtoivat vuoroaan, kolisteli-
vat ja pulisivat äänekkäästi. Vanhapiha halusi ruo-
kaa ja kahvia, ja meidät hätisteltiin hereille. Mietti-
nen sai käskyn virittää spriikeittimen, kun tulen teke-
minen hellaan keskellä päivää tiesi niinä aikoina an-
karaa kraoaattisadetta. Meitä toisia tan'ittiin muuten.
Sotamies Vierimaa jäi yksin nurkkaan nukkumaan.

- Santtu, otappa sanko ja hae vettä, kaivon tiedät,
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kehoitteli Vanhapiha. Minä peseskelen nämä eilen
evakuoimani tuoreet silakat. Juotavakin on vähissä.
Maitokaupao tyttö pisti putiikkinsa kiinni jo syksyllä.

Muutamia kuusituumaisia ujelsi talon yli. Ne räis-
kähtivät vanhassa männikössä talon takaisella kalliolla.
Ikkunat helisivät.

Vierimaa kohotti epäluuloisena päätään:

- Kuulkaa! Pirun liki ajoi! Tämd, on hiton vaaral-
linen paikka. sanokaa minun sanoneen.

- Lupsauta silimäs voa umpee, naureskeli Pikku-
Miettinen siihen.

- Ånna jyskyttää, väheksyi Vanhapiha. Riittää
naapurilla niitä. Santtu, ala jo mennä sen sankosi
kanssa.

Samassa ujelsi toinen sarja. Yksi kranaatti räjähti
aivan seinustalla. Lattia keinahti. Viereisestä huonees-
ta kuului särkyr,än ikkunan helinää.

- Ulos joka iikka! karjaisi tankintorjujien kersant-
ti. Tulisella kiireellä hän miehineen koppoi päällys-
vaatteensa, ja he katosivat ulos.

4
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Katsoin kumppaneitani kysyv?isti. Kookas Kalinen
seisoi virnistellen ovipielessä sanko käsissään, Mietti-
nen puuhasi tyynesti keittimen kimpussa, Vierimaa tui-
jorti meitä patjaltaan korvat ja ajatukset ulkona, Van-
hapiha puhdisti silakoitaan, kuin se työ olisi ollut
kaikkein mielenkiintoisinta koko sodassa. Sotamies
I(ohonen, punakka pielaveteläispoika ilkkui:

- Hittokaan ei lähe tuonne kiviktr<oon hytisem-
mää. Minnoon näihe hirshuviloihe kannalla. Mänkee
työ toiset vua. Hrr. . . siello aenae kolomekymmentä
pykälöö. Kohta soahaa kuumoo kahvia, se om poekoo.

Se ratkaisi: olihan meillä ollut ennenkin tuuria. Nau-
reskelimme nuoruuden huolettomuudella. Vierimaa-
kin painui tyynenä patjalleen. i(ohonen etsiskeli sei-
nällä roikkuvien turkkien taskuista savukkeita ,ia pu-
dotti ohimennen erään joutilaan kypärän päähäni ja
hekotti:

- Kohta puttoo katto sissään, Veko! Tässon sir-
palesuojaa! Et oo enne tällaesta kantannakkaa. Tuo
Vanhapiha ei tätä kaepoo, sillä ku on nii paksu kuon-
talo oululaese älykoppasa peittona. Elä hitossa viivyt-
tele Santtu, voa mää jo hakkee vettä.

Kalinen läheni ovea. Kumarruin reppuni puoleen.
Siellä oli kilon sianlihapurkki, jonka rasvassa Vanha-
piha oli luvannut silakkansa paistaa.

- Älä sinä laske leikkiä vakavista asioista, alkoi
Vierimaa patjaltaan nuhtelevasti, kun huikaiseva sala-
ma välähti ja kaikki katosi tajunnastani pimeyteen.

Heräsin kin'eler'ään tuskaan. Vatsaani poltti kuin
sinne olisi valettu sulaa metallia, påätä kiristi hirvit-
tävästi. Suussani tuntui palaneen räjähdysaineen ja
tomun ellottava katku. Pöly pimensi koko huoneen.
Vain vaivoin erotin 1'ksin'iskohtia. Keittiön etuseinä
oli puoliksi poissa, murtuneet laudat ja kannatinpar-
rut roikkuivat keskellä laipiota ammottavasta au-kos-
ta, josta keväinen taivas häämötti. Kon,issani humi-
si ja vinkui. Kaikkeni ponnistaen pääsin kyyryasenoos-
ta jaloilleni. Ilmanpaine oli paiskannut minut kes-
keltä lattiaa suuren uunin takaiseen loukkoon. Pel-
käsin uudelleen menettäväni tajuntani. - Polttaa,
polttaa. Se on vatsassa, vatsassa! Suolistoni on mos-
kana ! välähtelivät kauhistuttavat ajatu,kset puolitur-
tuneissa aivoissani. Olin nähnyt jo kymmeniä vat-
saan haavoittuneita, joten'tiesin, mitä sellainen mer-
kitsi.

Kaikkeni ponnistaen sain jäsenen,i osittain ,tottele-
maan. Tungin ehjän vasemman käteni housujen kau-
luksen alle ja sivelin paljasta vatsaani. 

- Kuinkahan
suuri reikä siinä on? ... Voi helvetti, millainen tus-
ka!... Minun on... on hetkinen levättävä... Kuin-
kahan kauan minulla on aikaa? ... Oooh... Tunti...
kaksi...päivä..2 Ei tätä kauan jaksa.. !Åäah.. !

Voi pirua, lakkaisi edes hetkiseksi . . !

Mutta vatsani oli ehyt, en löy,tänyt siitä pienin,tä-
kään haavaa. Se toteamus tuotti suunnattoman helpo-
tuksen: aikani ei ollutkäan vielä täysi. Pystyin jo liyl-
mästi harkitsemaan tilannetta. Vasen jalkani ja oikea
käteni olivat hervottomat, vasemmassa jalkaterässä
törrötti pystyssä pitkä sirpale. I(umarruin ja yritin
kiskoa sitä irti, mutta siihen eivät voimani riittäneet.

- Olkoon toistaiseksi ! Päässäni tuntui yhä armoton
puserrus. Syykin selvisi: kypärä oli liian pieni, sen
pehmusteet olivat sangasta irronneet joskus aikaisem-
min, ja joku raju isku oli nyt painanut sen syvälle
päähäni. Varovasti työnsin kypärän ylös. Kipu hel-
potti heti.

Näkyvyyskin parani, vaikka silmiäni kirveli tuskal-
lisesti. Seinustan rojukasa liikahti, ja sen alta kömpi
esiin keltaisen mullan peittämä hahmo, joka hoki
paksulla äänellä:

- Ulos, ulos, ulos !

-_ Vierimaa, ajattelin tylsänä. - Hän on säilynyt
elossa, missä ovat toiset? Ryömijä raukeni kuitenkin
seinän ammottavalle aukolle.

Tuolla lojui Miettinen rojun ja mullan osittain
peittämänä, r'ain kasvot selvästi näkyr.issä. Hän tui-
.jotti ihmetteler-in silmin rikkoutunutta laipiota kuin
yrittäen tajuta näkemäänsä. Vanhapiha makasi suul-
laan hellan kupeella, ja veri pulpahteli sysäyksittäin
hänen sankan, mustan tukkansa alta. Vammani unoh-
tuivat. Kumarruin Miettisen puoleen sanoen:

- Odota rauhallisesti vain, koetan saada sinut irti.
Terveellä kädelläni kiskoin rojua hänen yltään. Na-

ky, joka niiden alta paljastui oli hirvittävä, vaikka olin
tottunut kaameisiinkin tapahtumiin kuluneiden viik-
kojen aikana. Miettisen toinen jalka oli leikkautunut
irti, toisesta kädestä puuttui puolikas. Vahdin hänen
silmiään. Niissä ei näkynyt tuskaa, ei pelkoa, vain
ihmettelyä.

Konkkolon rounioiio Tolvisodon läliiltö
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- Onko sinulla tuskia? Jos jaksat hetkisen odottaa,
haen apua, yksin en saa sinua ulos.

Pojan kasvot olivat pölynkin alla keltaiset kuin
kuolleella, vain vaivoin erotin hänen kuiskauksensa:

- On vain kylmä.. .kylmä.. .

Hänestä on veri vuotanut jo kuiviin, siksi on kyl-
mä, kiersi levoton ajatus aivojani.

- Palaan pian, koeta kestää, mutisin ääneen.
Konttasin rojukasan yli ovelle ja ulos. Aurinkoi-

sella hangella näkyi verinen, pölyinen ura. Arvasin,
mitä se merkitsi. Siitä olivat haavoittuneet kumppani-
ni ryömineet turvaan tai heidät oli vedetty pihan yli.
Ryömin uraa pitkin suuren kivikellarin ovelle. Siel-
lä majaili vänrikki Mäntyvaara viestijoukkueensa kans-
sa. Vaivalloisesti laahauduin jyrkkiä graniittiportaita
alas. Joku vastasi huutooni ja aukaisi jykevän oven.

Myrskylyhdyn vaisu liekki valaisi seinustoilla istu-
via likaisia, partaisia, onttosilmäisiä sotilaita. Kalinen
istui Kohosen edessä ja sitoi tämän verisiä käsiä. Sain
jotenkin soperretuksi:

- Menköön muutama mies hakemaao taloon jä-
neet haavoittuneet pois, sinne jäi vielä kolme. En
kyenn,yt heitä auttamaan.

Kalinen ponnahti pystyyn ja murahti:
-- Joku auttakoon tätä kaveria, minä meneno ja sii-

tä kaksi muuta mukaani !

Miehet syöksyivät pihalle.
Kohonen huojutteli jakkarallaan ja hoki tuskissaan:

- Polttaa, voi helvetti kun polttaa ! Aah. . . aah . . !

- Kuinka hänen kävi, en näe vielä selvdsti ? muti-
sin viereiselle miehelle.
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- Huonosti ovat pojan asiat: molemmat kädet men-
nyttä ja toinen silmäkin. Otimme siitä pois kypärän
kappaleen. Kranaatinsirpale sen iski irti.

- Kun olisi edes viinaa, - - 
'kele, kun polttaa !

Ääh. . . polttaa!

- Minulla on, tarjosi vänrikki Miintyvaara kella-
rin perältä ja luovutti puhelimen kuulokkeen toiselle
miehelle.

- Pirtua. Kelpaako?

- Ånna tänne ! Tuskissaan ei vaikeasti haavoittu-
nut muistanut puhuttelumuotoia, eikä niitä silloin
kukaan kaivannutkaan.

- Ei se kaipaa lantinkia! hän karjaisi, kun vänrik-
ki pyysi jonkun antamaan siihen sangosta hiukan
vettä joukkoon. Sellaisenaan hän nielaisi tulisen juo-
man kurkkuunsa, ähkäisi ja pyysi:

Hoovoitlunutto torkostrtoon ior,Åkoridontopoikoilo. Tuntolevyn nu.
mero merkiiöön muistiin

- Ånna vielä!
Vänrikki kallisti rnukin uudelleen haavoittuneen

suulle. Toisen annoksen saatuaan Kohonen ryiskeli
hetken, kirosi hiljaa ja juroutui jakkaralleen, jossa

muuan mies häntä tuki. Melkein puhdas alkoholi vai-
kutti välittömästi verenvuodosta heikontuneeseen mie-
heen.

Kalinen palasi pian. Kumppaneineen häo kantoi
sisään kaksi tajutonsa, Vanhapihan ja Miettisen. Kai-
pasin Vierimaata, mutta Kalinen sanoi lyhyesti:

- Kuollut jo oli. Jäi toistaiseksi sinne. Sirpale lä-
pi rinnan. Lähden hankkimaan hevosen, että saam-
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me ieidär sidontapaikalle. Hän kääntyi ja katosi ulos
kr.rnaattituieen, joka tuntui entisestään kiihtyvän.

\uori sotamies itki Kohosen vieressä ääneen. Neljä
r.eristä miestä, heistä kaksi tajutonta, oli pojalle liian
.yärkyttävä näky. Joku urahti:

- Ole hiljaa, kiihdytät vain noita haavoittuneital
Nurkassa kyyröttävä Kohonen käänsi päätään, ve-

rinen silmäkuoppa muljahti, kun hän karjaisi:

-Turpa kiinni, pentu ! Imeväisiä so\/assa, - -tana I Vollota kotonas I

Rumalla ja jdmalla kiellolla oli tehoa. Poika säi-
kähti ja lakkasi nyyhkimästä. Muutamat nauroivar:

- I(arski sälli, saamari !

- Turpa kiinni, tekin !

Kalinen syöksyi kellariin hengästyksissään

- Tapasin hevosmiehen huoltotiellä kallioiden ta-
kana. Piti ottaa siltä koni väkisin. Keikautin kuorman
hankeen ja pukkasin ukon perään. Sinne jäi noitu-
maan. Lähdetianl Yanja jyystää takamaastoa, nyt on
sopiva hetki !

Miehissä meidät kannettiin rekeen. Kalinen hypäh-
ti seville, sivalsi hevosta rajusti ohjasperillä ja lumen
tuprutessa karautimme pihasta. Neljän kranaatin sar-
ja romahti kannoillemme lähtiäisiksi.

Lähellä Tammisuon hautausmaata tienlaidan pie-
nessä vaaleassa mökissä oli kuvaamaton vilske. Mökin
kellarikerros oli täynnä haa'r,oittuneita, heille kuulu-
neiiä aseita ja sotilastan,ikkeita. Sotilaita tuli ja meni.
Ensiavun saaneita haavoittuneita istuskeli seinän vie-
rillä. Muuan vaikeammin haavoittunut sotilas maka-
si tajuttomana terestä nilj.lkkaassa ahkiossa. \/anha-
piha, Miettinen ja Kohonen k.innertirn suoraan asuin-
kerrokseen lääkärin käsiteltär'iksi. minut jä:ettiin kei-
Iariin.

Taas rämähti ovi. Pakkashuurun mukana tr'öntli
sisään kaksi likaisiin iumipukurepaleisiin puettua soti-
lasta kiskoen perässään kolhiutunutta, veristä ahkiota,
jossa makasi tajuton, multainen, parrakas ja vankkara-
kenteinen sotamies.

- Se sai tärskyn konekivääripesäkkeessään. Ei sii-
nä ole reikää, pökerryksissä vain, selitti toinen tuo-
jista. 

- Vanja pääsi osittain läpi, mutta vastaiskulla
selvitimme. Tämä löytyi sortuneesta pesäkkeestä. Mut-
ta hänen kaverinsa kaipaa vain haudankaivajaa. Enem-
piä selittelemättä tuojat lähtivät.

Katselin miestä uteliaana. Hailakkaat silmät aukeni-
1,at, mullan ja veren ryvettämät, juomuiset kasvot
r'ääntyivät raivoon. Suuret kyntömiehen kourat tem-
poivat rajusti sideremmejä. Matala ääni kähisi:

- Viljam, - - kele, älä hermostu, Viljam! Myö
tai;'etaan joutuva saarroksii, mutta älä hermostu, Vil-
jam! Anna se kranaatti, - - kele, anna kranaatti!

Mies eli yhä tajuttomuuttaan edeltäneitä hetkiä.
Rajulla riuhtaisulla hän kiskaisi remmit poikki, pon-

nahti seinustalle ja koppasi sieltä joutilaan kiväärin.
Kaksi paikalle tullutta lääkintämiestä karkasi mie-
heen syliksi, ja kolmen vankan miehen raju kamppai-
Iu pienessä kellarissa lennätti ahkion ol,elle. Toinen
Iääkintämiehistä tunsi hurjimuksen ja hoki:

- Minä olen Reiska, naapurisi, Reiska I Etkö tun-
ne senkin hullul Reiska, kuuletkol

Hullaantuneen miehen raivokas tempoilu taukosi,
silmiin palasi äly. Hän mutisi kummissaan:

- Niinpä oletkin, Reiska. Mutta missä helvetis-
sä mie oon2 Ettehän työ vain oo vantkoja? hän kui-
tenkin yhä epäili.

Vasta monisanaisen selittelyn jälkeen hän pääsi tol-
kulleen. Kevyesti hän ravisti kätensä irti, partainen
suu vääntyi hymyyn;

- Vai olin tehä teistä hakkelusta. Myö oltiin äs-
ken Viljamin kanssa ieähä mottiin. Vanjat tuppas
läpi. Sitten filmi katkes. Kai paiskattiin kranulla. Se

miun kaverin, Viljam, on aika poika. Kuinka lie käy-
nyt Viljamin? Sattuiko joku tietämään?

Vaikenimme. Miehelle tuntui ystävä olevan kaikki
kaikessa. Sen aseveljeyden tunteen me hyvin ymmär-
simme. Epäilemättä Viljam oli juuri se mies, joka
äskeisten sotilaiden selitylcsen mukaan oli kaatunut.

- Vai ette tiedä. - Sotilas otti nurkasta kivää-
rin, tarkasti sen kunnon, täytti taskunsa patruunoilla
ja sanoi karheasti:

Ensiopuo hoovoiiluneelle

- Anna Reiska savukeaski, sitten lähen katsomaan
kuinka Viljamin kävi.

- Sinä et mene mihinkäänl Sait pahan tärskyn,
lähetämme sinut sairaalaan, intti lääkintämies. Mutta
tupakkaa saat, kas tässä aski I

- Ku mie sanon mener,äni katsomaan Viljamia,
mään kans, putoilivat suuren miehen sanat kuin mou-
karin iskut. Vie lasareettiis muita, mie en sinne lähe.

- Nuijittuaan päätöksensä hän pukkasi oven auki
ja katosi.

Tuijotirnme sanattomina tovin ovea. Viimein Iää-
kintämies puuskahti:

a
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- 
Se heppu ei pelkää piruakaan. Hän oli syystä-

kin ylpeä naapuristaan.

- 
Tyyppi sekin, toiset nauroivat. Mutta minä olisin

kyllä mieluimmin körötellyt paareilla sairaalaan, vaik-
ka viisi kaatunutta Viljamia makaisi montussa.

Tuntia myöhemmin meidät kannettiin rekeen pää-
sidontapaikalle ja edelleen sairaaloihin kuljetettaviksi.

Venäläisten kaksitasoinen, kevytrakenteinen tiedus-
telukone hyrräili uhkarohkeana kiivaasta ilmatorjun-
nastamme \,älittämättä melkein puiden latvojen ta-
salla. Taukoamaton rumputuli jyskytti tukikohtam-
me suunnalla. Viipurin yllä kaarteli pommikonelai-
vue, ja I(ärstilän taholla teki kaksi hävittäjää kurnutta-
vin konekiväärein lyhyitä koukkauksia.

Vanhapiha ja Miettinen lojuivat ta.juttomina reen
pohjalla, Kohonen nuokkui puolittain istur.assa asen-
nossa morfiinihumalassa reen sevillä kasvot siteiden
peitossa, raadellut kädet piilossa manttelin alla.

Kalinen oli hevosen vietyään palannut hyvästele-
mään. Kookkaan korpraalin vaaleat, hyväntuuliset kas-
vot olivat kerrankin hyvin vakavat.

- Muistahan joskus, Vekol Hänen kädenpuristuk-
sensa oli luja ja sydämellinen.

- Koita säilyä, kamu !

- Ei se Santtuun osu. Kalinen hymyili hiukan, lau-
se oli vakio, sen olimme talven aikana kuulleet hänen
suustaan kymmeniä kertoja, melkein jokainen mies
pataljoonassa sen jo tunsi.

- Joko uskotT

- Pakkohan tuo. Tänäänkin säästyit.

- Ehjänä pysynkin. Korpraalin ilme koveni. -Minullakin on Viljamini
Muistin vajaaseen viidennekseen huvenneet komp-

paniamme, joihin olimme hirlittär'ien keskitysten ai-
kana yhdessä vieneet lukemattomia viestejä. Muistin
hänen menettäneen sodan vuoksi kotinsa. Muistin ro-
jun seassa kuolleena makaavan Vierimaan. Ja edessäm-
me makasi reessä kolme kuolettavasti haavoittunutta
hyvää toveriamme.

Minä ymmärsin.
il
I

I
I
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PANSSAREITA TU
HEr Nf OEN MYLLYP

TK-piiriöiän nökemys suomoloisen ponsso,
rintoriuntotykin toistelusto hyökköysvounuo
vosfoon

TOIYO

OLAYI

TIA! N EN

"T^VÅNOMAIST^ tykkitulta" ja "omat joukkom.
me ovat vetäytyneet parempiin asemiin i(annaksella",
sanottiin Talvisodan aikuisissa radiolähetyksissä, kun
luettiin uutisia rintamalta. Vaikka uutiset olivatkin
oiukkasanaisia, sisältyi itse tapahtumiin usein todelli-
suudessa monta jännityksen täyteistä tilannetta.

Keski-Kannaksella taistelevat I AK:n joukot olivat
26.2.40 lähtien siirtymässä ns. väliasemista Kannak-
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tään aseistusta. Kun oli ilmoitettu, että kaikki tuli-
jat ovat vihollisia, otti Årvo Puumalainen heti kivää-
rinsä ja ampui kaksi laukausta miestä kohti, mutta
mies vain jatkoi matkaansa. Huomattuani Puumalai-
sen ampuoeen ohi, pyysin häneltä kivääriä ja sanoin:

- Johan nyt on ihme, ettei mieheen satu.

Saatuani Puumalaiselta kiväärin, aloin tarkastella
tarkemmin tulijaa ja huomasin, että mies ei olekaan
vihollisia, vaan omia miehiä. Kun mies oli päässyt
aivan lähelle, totesimme, että hän on aivan sekaisin.
Mies ei tiennyt, mistä hän tuli ja minne oli matkalla.
Puumalainen tarjoutui saattamaan miehen lääkintä-
miesten hoiviin, ja hän kävikin viemdssä miehen saa-

maan hoitoa.
Iltapäivällä alkoi vihdoin kuulua voimakasta moot-

torin surinaa ja telaketjujen kolinaa maantien suun-
nasta. Vihollinen lähestyi siltaa siten ryhmitettynä, että

ialkaväki marssi nelijonossa edessä ja hyökkäysvau-
nut seurasivat perästä.

Miinoitettu silta laukaistiin, konekiväärit ja pika-
kiväärit avasivat tulen vihollisen jalkaväkeä kohti tu-
hoten sen yllättävällä tulella ,kokonaan. Samanaikai-
sesti avasi vasemmalla oleva pst-tykki tulen hyökkäys-
vaunuja vastaan. Meidän tykkimme oli vielä kuollees-
sa kulmassa, se ei pystynyt amPumaan. Hyökkäys-
vaunuista tuhoutui käksi, mutta toiset ajoivat näiden
kahden suojaan ja alkoivat amPua tykeillään tulen
avannutta tykkiämme, jolloin se kohta vaikeni. Vi'

.l
S-4-Lsa

o

oA]}tAssA
ROTLA

Heinioen loislelumoosloo Tolvisodcn viivytysvoiheesso 29.2.-
1.3.40

sen taka-asemiin Lyykylänj[rugn - Vuoksen väliselle
Iinjalle. Heinjoella oli näiden joukkojen (1.D) ve.
täytyminen helmi-maaliskuun vaihteessa käynnissä
valtamaantien maastossa Myllypuron tienoilla, kun
siellä syttyneessä taistelussa torjuttiin venäläisten
panssarien tdkemat hyökkäykset.

Maantie kulki pienellä harjanteella. Vasemmalla oli
peltoaukea ja oikealla pieni lampi, josta mainittu
puro lähti poikki tien ja edelleen halki peltoaukean.
Viiv'.'tysjoukkomme oli asettuout purolle asemiin vii-
vyttääkseen ,tien suunnassa perästä tulevaa vihollista
ja turvatakseen omille joukoille häiriöttömäo vetäy-
tymisen ilman ikäviä yllätyksiä.

Viivytysjoukkoon kuului pari konekivääri- ja pika-
kivääriryhmää ja kaksi pst-tykkiä.

Suomalaisten käytössä oleva Obuhoff-tykki oli tien
varressa vasemmalla ja Boforsimme oli varmistamas-
sa oikealla olevan lammen rantaa. Puron yli johtava
silta oli miinoitettu.

Aikoi jännittävä odotus, milloin vihollinen haluai-
si näyttäytyä, sillä meille ilmoitettiin; että omat jou-
kot ovat edestäpäin kaikki jo tulleet, ja jos sieltä
keitä tulee, ne ovat vihollisia. Jonkun ajan kuluttua
huomasimme yksinäisen miehen tulevan pitkin lam-
men rantaa, mutta miehellä ei näyttänyt olevan mi-

71



I

H

l1

IH
i{

lit
!,

ii
l:,

l(

l1

lll

I
t:
I#
I
*

ä

] rr.

]-'
';Ld
]t;",

§t\
rl

*'
d*

t.,t

S A-ktta

Heinioello moontien vorrello viivytysosemio mooliskuun olusso
1940. Purolinlon tokono nökyy kiviesteitö

hollisen ttilen aikana mekin työnsimme tyk-
kimme pienelle mäkikumpareelle parempaan asemaan,
jossa tykinjohta.ja, alikersantti Hall pani pienen män-
nyn latvuksen ,jonkinlaiseksi naamioksi tykin eteen.
Muuten tykki oli ai'r'an avoimeila paikalla ilman min-
käänlaista rintavarustusta taikka suojaa. Samanaikai-
sesti alkoivat muutamat panssarivaunut yrittää tien si-
vuun, meistä katsottuna oikealle, jolloin ne joutuivat
mitä parhaimmiksi maaleiksi tämän kertojalle, joka
toimi tykissä ampujana. Åina kun jokin vaunu yrit-

Boforsin pcnssorintoriuntotykki tuliosemosso
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ti tiensivuun, se sai osuman ja jäi liikuntakyvyttömä-
nä paikoilleen. Sain ammutuksi rikki viisi vaunua.

Tähystäjänä toimiva Toivo Tuovinen oli huoman-
nut, että myös meistä r'asemmalla olevalle peltoauke-
alle oli ajanut yksi hyökkäysvaunu. Nyt asetettiin tyk-
ki poikittain tielle ja saatiin osumat tähänkin vau-
nuun. Kohta tuli sen perään toinen vaunu, ja taas

sama juttu. Vielä tuli kolmaskin, mutta kaikista pie-
nin, ja siihenkin ammuin kuljettajan kohdalle osuman.
Silloin sen tornista alkoi heilua vinkkari, jolla vau-
nu lienee antanut jotain merkkejä omilleen. Kun Tuo-
vinen huomasi vinkkarin, hän sanoi minulle:

- l(x[56, siellä näytetään, että sinä, ammuit ohi !

Suuntasin tarkasti tornia kohti, ja laukauksen jäl'
keen näkyi punainen läikkä tornin kupeessa, eikä vink'
karia enää huomattu.

Åsemistamme oli lähdettävä jälleen vetäytymään ta-

ka-asemiin, sillä tässä ei ollutkaan tarkoitus viipyä pi-
tempään. Oli ensin mentävä pitkä, loiva ylämäki, jo'
hon- vihollisella oli hyvä näkyväisyys. Tämä pani hie-

man arvelemaan pääsyämme tykin kanssa mäen taak-

s€, jossa hevonen oli odottamassa. Suunnittelimme
vetäytymisen niin, että vedämme tykin rinteen p-uoli-
väliin,- pidämme siinä pienen tauon, jotta vihollinen
luulee meidän iäävän iiihen asemiin, mutta samalla
jatkammekin matkaamme. Tartuimme miehissä tyk'
kiin kiinni ja lähdimme matkalle. Suunnitelmamme
onnistui ja me pääsimme hyvin rinteen taakse.

Matkalla Heinjoen kirkolle saimme tiedon, että Myl-
lypurolla oli tuhottu kymmenen, vihollisen hyök-
(äyru".rr,rrn. Tällöin tykinjohtaja Hall tuumasi:

-- Taas .tuli nimi lehteen, mutta ei ristin kanssa !

{t&r*, -.;l- ' '' L'*
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a o. SELtNHEtilO

§oo.rrrr"l-eu.Kuusamon rajalohkolle Jatkosodan
alussa keskiteryn kenraalimajuri Hj. Siilasvuon ko-
mentamaan III AK:aan kuuluvan 3.D:n voimat oli toi-
mintaa varten jaettu kahdeksi sotatoimiryhmäksi,
joista Ryhmä Fagernäsiin (F) kuuluivat JR 11,
I|/IR 32 ym. ja Ryhmä Turtolaan (l) JR 53, IIIKTR
16, yksi fPK, f),RajaJK, t,in.P li ym. joukkoja. Ope-
raatiot oli aluksi suunniteltu kohdistettaviksi Uhtuan
valtaamiseen siten, että Ryhmä F hyökkää Suomus-
salmelta Vuokkioiemen-Uhtuan suuntaan fa Ryh-
mä J Kuusamon alueelta Kiimasjärven-Pistojärven
kautta Uhtuaa puolustavan vihollisen selustaan sa-'malla varmistaen pienin voimin Sohjanan siwstan.
Kun saksalaiset lentäjät kuitenkin saivat selville, ettei
mitään teitä johtanut Pistojärveltä Uhtuaan, muutti
Siilasvuo kokonaao suunnitelmaansa. Hän käski nyt
Ryhmä J,. edetä päosio Kiimasjärven-sohjanan
suuntaan etäämpänä tavoitteena Kiestinki.

Ryhmä J aloitti everstiluutnantti Jussi Turtolan
johdolla hyökkäyksen rafan yli 1.7.41 noin 5O km
levyisellä rintamalla. Joukot samosivat ilman mainit-
tavaa vastarintaa eriimaiden halki itäänpäin. lo 4.7.
ne saavuttivat Pistojärven ja Tuhkalan, ja etenemi-
nen jatkui nopeasti Sohjanaa kohden. Edessä olevaa
Kananaisten kylää valtaamaan määrättiin J.7. erilli-
nen osasto, jonka tuli myös suorittaa tehokasta tie-
dustelua eteenpiin.

Ryhmä J:n nopea eteneminen låihes tiettömien kor-
pien poikki lähelle Sohjananjokea al'koi kiinnittää
myös saksalaisten huomiota, ja Kiestingin kysymys
alkoi samalla nousta efualalle. Jo 8.7. kohtasivat sak-
salaisen ylliohdon, AOK:n päämiehet Siilaswon ja
lausuivat toivomuksen, että III AK ryhtyisi etene-
mään Kiestingin kautta Louhen suuotaan. Ryhmi J:n
menestyminen oli ollut heille mieluincn yllätys, kun
kolmella muulla riotrmaosall4 Uhhran, Sallan ja Pet-

samon suunnilla venäläiset olivat vahvoin voimin vii-
vyttäneet etenemistä ja lopulta pysäyttäncet niin suo-
malaisten kuin saksalaistenkin yhtymieo h7ö&käyksen.

TääUä "Sohjaoan rio,tamalla" näyttikin veniliisil-
lä olevan alulsi ainoastaan heikompia voimia. Oli
vain paikallisella karjalaisväestöIlä vahvcnnettu raja-
vartiorykmentti suomalaisia vastassa.' Ryhmi J:n me-
nestys oli venäläisille ilmeisesti myös viihemm?in vaa-
rallinen, koska juuri Sohjananjoki ja sen molemmin
päin, sekä yIä- että alajuoksulla, aukenevat a*at jir-
viulapat olisivat tehokkaanr esteenä suomalaisten jat-
kuvalle toimionalle.

Heiniikuun 11. pnä, kun Ryhmä J:n esikuota oli
ehtinyt Kaoanaisten kylään, n. 12 km päähän Sohia-
nanjoen kaakkoispäässä olevalta koskelB lounaascea,
saapui yllättäen itse kenraalieversti N. voo Falkenhorst
esikutapäällikkönsi eversti E. Buschcohageoin scu-
rassa Kaoanaisiin kcnraali Siilasvuon saettrmana. Sak-

oo

KOHDEN
Ryhmö J:n komcntoio, arcr ituutnontti Jursi Turtolo
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Kiimosvooron kylö l0 km pöässö roiolto soovutettu. Eversriluut.
nontti Selinheimo, tömön kirjoituksen kirioirloio, nostoo Suomen
sotolipun solkoon seurossoon luutnontti Allon Uiito {vos.) jo vön-
rikki Mottilo

salainen ylipäällikkö oli ihastuksissaan Ryhmä J:n
menestyksestä ja valitti saksalaisten epäonnea Sallassa
sekä tiedusteli everstiluutnantti Turtolan mielipidet-
tä mahdollisuuksista päästä nopeasti Kiestingin kaut-
ta Muurmannin radalle Louhen aseman seuduilla. Hän
lupasi asettaa käytettäväksi kaikkia tarvi,ttavia väli-
neitä, kunhan tämä tavoite vain pian saavutettaisiin.

Käynnio tuloksena olikin nyt päätös suorittaa hyök-
käys Sohjananioen yli. I(oska ilmakuvista päätellen
joelta johti kunnollinen tie aina Louheen saakka, no-
pea eteneminen arveltiin mahdolliseksi, jos saksalai-
nen ylijohto alistaa tarpeellisen määrän panssarivoi-
mia, tykistöä sekä ilmavoimia käytettäväksi.

Tällaisten raskaiden saksalaisten lisävoimicn
käyttö asetti alueen liikenneyhteyksille kuitenkin ai-

lll AK:n Ryhmö J:n eteneminen Kuusomon rojolto Sohjon:njoerle
1-2O.7.1941 everstiluutnontii Jussi Turtolon iohdollo

van uudet vaatimukset. Seudulla ennestään olevia pol-
kuja ja ainoaa kehnoa kärrytietä myöten ei ollut mah-
dollista siirtää suurempia voimia edes jokivarteen, saa-
tikka valmistella vesistön ylimenoa ja sillan raken-
tamista, mikä oli välttämätöntä, jos mieli nopeasti
jatkaa etenemistä mm. parissarivoimin.

Aikaa kaikkiin valmisteluihin tulisi olemaan noin
viikko, ja saman verran tarvittiin aikaa myös luvattu-
jen joukkojen ja välineiden kuljettamiseen paikalle.

Millaisissa etäisyyssuhteissa Ryhmä J:n sotatoimia
tuolla kaukaisissa erämaissa kehiteltiin, niistä mainit-
takoon seuraavaa: Kuusamon kirkolle oli lähimmältä
rautatieasemalta Oulusta matkaa 239 km. Kirkolta
taas rajalle oli n. 60 km, ja rajalta eteenpäin oli Ryh-
mä J edennyt taistellen ja tietä rakentaen n. 75 km.
Olimme siis yli 370 km päässä rautatieltä, ja ras-
kaan liikenteen vuoksi maantiet olivat jo kesän 1941

puoliväliin mennessä joutuneet heikkoon kuntoon.

JR 53:n esikunto Sohionon toisteluien oikono: luutnontli
Uitto (vos.), everstiluutnontti O. Selinheimo io luutnontti
Rontoniemi

Omilla partioilla oli tiedusteltu ja varmistettu sivustat
etelässä n. 50 km ja pohjoisessa n. 25 km päähän.
Radioiden puuttuessa esikunta oli tapahtumista laa-
jalla toimialueellaan monesti melkein tietämätön ,ja
tunsi tilanteen tarkoin vain lähimpien taisteluvoimien
kohdalta.

Sohjananjoen ylimenoa ja eteoemistä varten joelta
itäänpäin muodostettiin kolme taisteluosastoa. Pääosas-

ton tuli muodostamaan JR 53 (p. I P) komentajana
Ryhmä J:n esikuntapäällikkö, everstiluutnantti O. Se-

Iinheimo. Ryhmä J:n esikuntapäälliköksi määrättiin
majuri R. Reunanen. - Suunnitelman tultua pää-
piirteissään hahmo'.elluksi ryhdyttiin välittömästi tie-
dustelemaan seudun olosuhteita ja maastoa, minkä
kautta hyökkäykseen oli ryhdyttävä.

I
I

I
I
I
I

Allon
Toivo

i
I
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Ryhmän esikuntana oli ollut rykmentin vahvennet-
tu esikunta han'oine upseereineen. Kun nyt rykment.
ti joutui melkoisen yksinäiseen tehtävään, se jäi il.
man varsinaista esikuntaa. Ållekirjoittaneen apulaisiksi
joutuivat luutnantit Toivo Rantaniemi ja Allan Uit-
to. Korvaamattomana apune olivat rykmentin esikun-
nan jääkärijoukkue ja taistelulähettiryhmä, jotka oli
koottu kuusamolaisista rniehistä. Monet heistä olivat
koko ikänsä poromiehinä ioimineina tottuneet elä-
mään,ja vaeltamaan rnittaamattontissir erämaissa ja
viettämään yönsä rakovalkealla. Heidän erämaantot-
tumuksestaan ja -r'aistostaan tuli perusta niille toimen-
piteille, joita suoritettiin valmisteltaessa korpitaistelu-
ja- Soh.lananjoella ja scn itäpuolella edettäessä Kies-
tinkiin.

Suoritin mainittu.jen miesten avulla maaston- ja vi-
hollistiedustelun Sohjanan.joen varressa. Ryhmitysalu-
cen lirajnuden vuoksr, kun se käsitti n. 90 km2, työ
kesti kolme vuorokautta.

Ensimnräisenä yllättä\'änä havaintona tiedustelu pal-
jasti sen, että joen itäpäässä oleva saksalaisvarmistus
ei ulottunutkaan jokirantaan saakka eikä myöskään
6 krn päähän joen alajuoksun suuntaan, kuten oli
selitetty, r,aan venäläisillä oli siellä hallussaan noin 0,5
kilomctrin sy'r'yinen sillanpää meidän puolellamme ja
saksalaisten varmistuksen leveys oli vain 1,1 km. Sak-
salaisten ja ;oen keskijuoksun varrella varmistukses-

Soksoloisen AOK Nomegenin komentojo, kenroolieversli N. von
Folkenhorst (vos.) lo hänen esikuntopöällikkönso, eversti E. Bu-
schenhogen Kononoisisso neuvoitelernosso Ryhmö J,n pööllystön
ko n sso

sa olevien III/JR 53:n vartioiden välillä oli noin 6
km aukko, jossa ei meikäläisteqkään partiota vielä
ollut käynyt. Tämän saattoi päätellä siitä, että erää-
nä sumuisena aamuna kello I tässä maastossa yllä-

lll AK,n komeniol,c, kenroolimojuri Hi. Siilosvuo (vos.), ryhmän
tykisiönkomentojo, mojuri J. Soikku, soksol. eversiiluutnontti MUnch

io eversiiluutnontti Jussi Turtolo Suvonnon kylössö, n. l5 km roion
iräpuolello

I
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tettiin kymmenpäinen hirvilauma kaikessa rauhassa
yöpuultaan. Jääkärit vakuuttivat, että voitiin olla täy-
sin varmoja siitä, ettei alue ollut miehitetty. Hir-
vien jättämistä jäljistä päätellen lauma oli oleillut sa-
massa metsikössä ainakin viikon, ja kumpikaan puo-
li ei sitä ollut häirinnyt. - Oli mielenkiintoista saa-
da todellisilta erämiehiltä opetusta luonnonmerkeistä
ja päättelyistään. Montakaan sanaa ei käyterty eikä
ääntäkään kantautunut joen toiselle rannalle, josta
sensijaan meidän puolellemme siiloin tällöin kaikui
merkkejä ihmisten läsnäolosta. Selvisikin, että Soh-
jananjoella oli venäläisiä puolustuksessa kaksi patal-
joonaa ynnä tykistöä.

Maasto Kananaisesta joen keskijuoksulle, mikä oli
määrätty päävoimien ylityspaikaksi, oli valtaosaltaan
avointa, hetteistä suota. Noin kahden kilometrin pääs-
sä joen etelärannasta kulki mäntymetsää kasvava har-
jujono joen suunnassa. Sen ja soiden yli oli tie ra-
kennett-ava l2 km matkalla joukkojen etenemistä
varten.

Niin pian kuin ensimmäinen yleiskäsitys maastos-
ta oli saatu, ryhdyttiin kiireesti tekemään lankku-
tietä Kananaisesta pohjoiseen. Tie rakennettiin ensin
2,1 m levyiseksi 4oo m pituudelta. Tähän asti pääs-
tyä todeitiin kuitenkin, että tulisi kestämään aina-
kin 2 viikkoa, ennenkuin tällä keinoin tie olisi käyt-
tökunnossa, ja siihen ei aika riittänyt. Täytyi määrä-
tä rakennettavaksi kapeampaa lankkupolkua, 3--4 vah-
vaa 2" lankkua rinnakkain naulattuna pitkos- ja poik-
kipuiden päälle niin, että jalkaväki jonossa ja kan-
tohevoset taluttamalla voivat sitä kulkea. Sivuutus'
paikat järjestettiin aina 200 m etäisyyksin.- Niin pian kuin joen ylimenopaikka oli valittu ja
yhteydet Kananaisesta Sohjananjoelle saatu rakenne-
tuiksi jokiraonan tultua 20.7 saavutetuksi, tykistö ryh-
tyi omiin valmisteluihinsa. Patteristoupseeri, kapteeni
Å. Hallonblad ilmoitti jo mittausosaston työn kestä-

essä, että tukena olevan haupitsipatterin vaikutus tu-
lisi ulottumaan edullisissa säolosuhteissa korkeintaan
200 m sfvfyteeo Sohjanaojoen pohjoisrannalle. Ty'
kistöltä saatavissa oleva hrki tulisi näin ollen päätty-
mään alkuuosa-

(jatkuu)

Lonkkutic Kononob*lo Sohiononioelle

I «enrooliluutnontti+ I nARNE BLICK
I ,r.,, 15.2.1964 Helsinsissö 70 vuoden

i kä isenö.

Lii[rtyöön 27. Jöäkäripotoljoonoon
I O. I 0. I 9l 5 hön osollistui sen mukono

toisteluihin Sokson itörinlomollo. Jöökö-
rien pol€ttuo Suomeen hön toimi rou.
honoikoisisso puolustusvoimissomme eri-
loisisso ichtdryissä, vlimeksi Sovon Jöo-

körirykmentin komentoiono. Tolvisodos-

so kenrooli Blick toimi 5iiäosiosso Toi-
poleen loh(on komentoiono. Joikorcdon
olusso hön iohti 2.D:n 3ototoimio Loo-

tokon luoteisronnirkon loirteluisso io siir.
tyi 31.1.42 Vl AK:n komentoioksi Syvö-
rillc. Sodon lopullo Blidk johti Vuosol-

men pohioissiiven loriuntotoisteluio. An-

sioistoon hönet nimitettiin 2. lk AÅonner-

heim.ri3iin ritoriksi. Rouhon tuhuo Blick

loimi divisioonon,komentojorrc, kunnes

räädetyn eroomisiön pcrusteello erosi

vuonno I 954.
Kenrooliluutnontti Blick lunnettiin

pööttäväisenö jo rohkcono loiminnon io
toistclun miehenä. Hän vooti oloisi.lioon
polion, mutto vähintöön yhiö polion it.
seltöön.

Kenrooli Blick oli entimmöislen mies-

ten mukono, kun lehteömme peruslel-

tiin io ,oimi sitten innokkoosti io tor-
mokkoosti sen en3immöisenä 6iiötoimit-
toiono w. 1957-1 96.l.
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TÅLVISODÅN taistelut kävivät Kollaalla päivä päi-
vältä yhä kiivaammiksi. Vihollinen tunkeutui Tappo-
kukkulalle kerran toisensa jälkeen, mutta aina saatiin
irroitetuksi jostakin muutama mies ja vihollinen Iyö-
tiin vastaiskulla takaisin.

Seurasi jälleen tuntikausia kestävä uusi tulivalmis-
lelu. Kukkulan edessä möyri myös kymmenkunta
hyökkäysvaunua, mutta kun yksi vajosi suohon, toi-
set tulivat varovaisemmiksi ja tyytyivät ampumaan
suoralla suuntauksella kaikkea, mikä vähänkin liik-
kui tai mistä näkyi aseiden suuliekkejä.

Konekiväärit ja pikakiväärit saivat olla äärimmäi-
sen varovaisia tulenavauksessaan. Lyhyt sarja ja heti
aseman vaihto, sillä muuten sai tykin ammuksen, pe-
säkkeeseen.

Komppaniat menettivät miehen toisensa jälkeen,
eikä pienistä täydennyksistä ollut paljoakaan apua,
sillä jo ensimmäisen taistelupäivänsä jälkeen heidät
saatiin lähettää taakse kaatuneina, haavoittuneina tai
hermonsa menettäneinä. Uupumus painoi lyijynras-
kaana kaikkia. Pakkanen ahdisti varsinkin äärimmäi-
senä vasemmalla olevia miehiä, jotka alkuaan meni-
vät karkoittamaan vihollisia eräästä metsäsaarekkeesta,

L. KAITERA

ioten heillä ei ollut edes päällystakkeja mukanaan.
He torjuivat asetakkisillaan vihollisen jatkuvat saar-
rostusyritykset.

Ruoan saanti oli Kollaalla sattumanvaraista, sillä
keittoastiat ammuttiin usein rikki tai sitten keitto
tuli etulinjaan jäätyneenä, eikä ollut aikaa sitä kor-
sussa sulatella. Lopulta keittiömiehetkin joutuivat
taisteluun mukaan. Kuitenkin asemat vielä pidet-
tiin---

*

Muistaakseni 8.3.40 aamulla olimme Ihalaisen kaos-
sa p. komppanian korsulla vikapartiovuorossa ja saim-
me aloittaa jo aamuyöstä Tappokukkulan linjan par-
tioinnin. Edestakaisin tunnista toiseen juoksimme tuo-
ta muutaman sadan metrin taivalta. Vian löydyttyä
toinen meistä .iäi sitä korjaamaan toisen jatkaessa

matkaa seuraavalle vikapai'kalle. Maasto muutti ty-
kistötulesssa alati muotoaan, joten tapsi oli ohjaajana
hyvinkin tarpeeo yrittäessä kulkea tukikohdan kor-
sulle. Niin aamu taas valkeni vähitellen ja aloimme
io uupua.

2. OSA

topsin kim-

Viestimiehen
sotoo

Kolloollo
Vikoportio
PUsSo

I

n
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Olimme jo kerran palanneet komppanian päällikön,
luutnantti Saarelan komentokorsuun, mutta kokeilles-
sarnme linjaa totesimme sen jälleen olevan poikki.
Ulcrs vain ja tapsin liukuessa kouran lävitse juoksimme
kyyryssä Tappokukkulalle. I(atkospaikka pian löytyi-
kirr, ja Ihalainen rauhallisena miehenä painui kra-
naattikuoppaan sitä korjaamaan. Minä jatkoin matkaa,
ja jo muutaman kymmenen metrin päässä oli jälleen
linjalla täysosuma.

Kiireessäni en mennyt kuoppaan, vaan jäin sen reu-
nalle polvilleni ja ryhdyin raastamaan puukolla kaa-
pelin päitä paljaiksi. Silloin humahti ja leimahti kuo-
passa. Uusi kranaatti osui entiseen kuoppaan heittäen
minut kuin rukkasen metrien päähän. Silmissäni leis-
kui ja korvani soivat, kun typertyneenä ryömin käsi-
varreo paksuisen näreen taakse muka suojaan. Näin
toverini kurkistelevan omasta kuopastaan ja huuta-
van jotakin, mutta en kyennyt tarttumaan asiaan mil-
lään tavoin. Vasta tuokion kuluttua pääni selvisi jon-
kin verran, ja huiskautin kättäni merkiksi, että vielä
täällä on henki tallella.

S A-Ltw
Viestimiehet puhelinlinioio rokenfomosso
Kolloon rintomon seluslosso

Pääsimme vihdoin jatkamaan tehtävää, mutta kor-
vani olivat edelleen tukossa, ja minun täytyi seurata
toverini esimerkkiä heittäytymällä maahan silloin, kun
hänkin sen teki, ja liikkua hänen liikkuessaan. Silloin
todella pelkäsin. Palattuamme Tappokukkulalta takai-
sin oli komppanian päällikön korsuun saapunut jouk-
kueestamme apua.

Sotamiehet Mäkinen, Virtanen, Holmström ja Vei-
jalainen ryhtyivät nyt työhön, ja meidät Ihalaisen
kanssa komennettiin lepäämään. Vaivuin jonkinlai-
seen horrokseen, mutta pian minut jälleen herätet-
tiin ja ilmoitettiin Pörri K:n linjan olevan vialla. Tie-
dustellessani toisia viestimiehiä kuulin heidän lähte-
neen linjalle jo jokin aika sitten. Myös Ihalainen oli
mennyt mukaan, joten yksin läksin heidän peräänsä.

Kyyryssä lumiuomaa juosten saavuin lähelle tuki-
kohdan korsua, jossa uoma oli ammuttu umpeerL
Ylittäessäni umpeentunutta kohtaa pidin .kiirettä, sil-
Iä tiesin siihen kohta satavan rautaa. Pääsin luisu-
maan parahiksi taisteluhautaan, kun takanani alkoi
räjähdellä. Korsun luona tapasin Ihalaisen, Mäkisen
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ja Virtasen seurassaan tukikohdan päällikkö. Menim-
me pahimman myrskyn ajaksi korsun suojaan, mut-
ta sen hieman vaimennuttua olimme varoituksista huo-
lirnatta valmiit lähtemään työhön.

Matelemalla umpeen ammutun kohdan yli pääsim-
me lumiuomaan ja pian löytyi sieltä ensimmäinen
täysosuma. Siinä olevat kaapelit olivat kaikki poikki
ja kietoutuneet sekavaksi vyyhdeksi. Jäin vikapaikal-
le toisten jatkaessa matkaa ja aloin polvillani liit-
tää kaapelien päitä yhteen. Silloin huomasin viholli-
sen kranaatinheittimien aloittavan ammunnan. Toi-
minnassa oli neljä putkea. Osumat lähenivät laukaus
laukaukselta minua toisen sar.jan viimeisen ammuk-
sen pudotessa juuri kohdalleni lumivallin toiselle puo-
lelle. Sydän kylmänä odotin seuraavan sarjan alkua,
sillä varmaankin saisin ensimmäisen kranaatin suo-
raan syliini. Kolmas sarja alkoi, mutta osumat rupe-
sivatkin etääntymään minusta palaten äskeistä tataan-
sa takaisin. Huokasin helpotuksesta, tein työni lop-
puun ja tavoitin .toverini. Kuntoon emme linjaa kui-
tenkaan kokonaan saaneet, vaan hämärän tullessa
rakensimme uuden yhteyden.

*
Taistelu jatkui ja tappiot kasvoivat. Pataljoonam-

me joutui luovuttamaan I ja II pataljoonalle päällys-
töä, sillä maaotien ja rautatien seuduilla oli
painostus nyt kovempi kuin meillä. 9. komppani-
an päällikkö, luutnantti Saarela ja 8. komppanian
vänrikki Kangas siirtyivät II pataljoonaan. Tappokuk-
kulan peloton päällikkö, ylikersantti Ruoppa ja ker-
santti Romppainen määrättiin I pataljoonaan, mutta
muistaakseni ainakin ylikersantti Ruoppa kaatui en-
nen lähtöään. 9. komppanian päälliköksi tuli vänrik-
ki Juslin ja Tappokukkulalle alikersantti Vuorijärvi.
10.3. haavoittui Juslin, ja tilalle tuli ensin vänrikki
Auramo, sitten luutnantti Stenström Auramon siir-
tyessä Tappokukkulalle.

Kamppailu Tappokukkulasta kohosi huippuunsa
t0.3. Viiden tunnin aikana kerättiin rykmen,ttiä myö-
ten sinne kaikki irti saatavat miehet kerta toisensa
jälkeen vastaiskuun. Kello 18.20 lähti ryhmä 8. komp-
paniasta j, t + 14 miestä pataljoonan esikunnasta,
kello 18.J) vänrikki Aho * 10 miestä, kello 19.13
ryhmä 8. komppan,iasta jne. Vastaiskuja tehtiin toisen.
sa jälkeen, kunnes rykmentin komentaia ilmoitti, et'
tei ole enää yhtään miestä antaa avuksi. Kello 22.45

ilmoitti 9. komppania, että Tappokukkula oli mene-

tetty. Jäljellä olevat puolustajat, alun toistakymmen-
tä miestä, vetääntyivät kapean aukeaman taakse. Hu'
huina kiersi kyllä tieto, että Kollaalle oli tulossa avuk-
si kokonainen pataljoona, mutta kun sitä ei vielä täs'

säkääq vaiheessa näkynyt, häipyi sekin toivo. Tällai'
nen apuioukko oli todellakin saapunut, ja se oli rin'
taman takana levossa. Sen vastahyökkäyksen Piti al'
kaa 12.3., mutta tieto rauhasta aiheutti hyökkäyksen

Peruuntumisen. *

Maaliskuun 10. ja 11. pnä partioimme toverini
kanssa pääasiassa keskuksen ja komppanioiden välisiä
yhteyksiä. Koska aamulla partioon lähdettäessä ei enää

ällui u".-.., päästäänkö iainkaan omalle korsulle ta'
kaisin, meillä äli tärkein omaisuutemme mukana, siis

mahdollisimman paljon patruunoita kivääriämme var-
ten sekä leipää. ÅaÅullä 12.3. jouduimme taas taka-
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linjapartioon. Kuljimme linjalta toiselle korjaten vi-
koja ja väistellen vihollisen lentokoneita. Venäläinen
raskas tykistö ampui ahkerasti huol,totietä sekä n. 3

km päässä olevaa pataljoonan huoltoporrasta.
Palattuamme pimeän tultua huoltoon, soitti jouk-

kueemme johtaja, vänrikki Dahl ja pyysi meitä pu-
helimeen. Hän kertoi, että II P:n yhteys oli katken-
nut juuri hetkeliä, jolloin sieltä oli ilmoitettu omien
vetääntyvän keskuksen ohi. Vänrikki Dahl käski ot-
t^a tilanteesta seh'ää. Olimme näet ainoat koko
viestijoukkueessa, jotka olimme partioineer Pörri -Peti linjan päästä päähän. Oudoo oli vaikea lövrää
linjaa, koska se suurelta osalta kulki hangen sisjssä.
Sieppasimme huoltopäiillikön ruokapöydästä leir'än ja
painuimme matkaan.

Olimme hiihtäneet ehkä kilometrin verran, kun löy-
simme linjalta täysosuman. Liitimme johtimet ja kyt-
kettyämme puhelimen linjaan saimme yhteyden sekä
Pörriin että Petiin, joka ilmoitti tilanteen jo selvin-
neen. Pääsimme palaamaan "töpinään" ja patia par-
tioretkeä lukuunottamatta saimme olla yön suhteelli-
sen rauhassa.

11.1. aamulla olimme varustautumassa j?illeen liik-
keelle, kun tuli tieto, että rauha alkaa kello 11. Soi-
tin vänrikki Dahlille ja tiedustelin, voisimmeko palata
heti keskukseen. Luvan saatuamme hiihdimme sione
takaisin ja koetimme suojella itseämme parhaamme
mukaan, sillä meitä ei huvittanut kaatua tai haavoit-
tua juuri rauhan kynnyksellä. Viholliseo tykistötuli
jatkui yhä hiljenemättä, mutta pääsimme korsumme

Kolloon sotureiio

eteen. Heitimme kiireesti sukset jaloista ja laskeuduim-
me korsuo suojaan. Aikaa oli tulen lopettamiseen vie-
lä parisen tuntia, ja minuutit tuntuivat suorastaan
matelevan.

Vähää ennen mddråaikaa keräännyimme korsun käy-
tävään, ja kun kello oli 11, tuli lakkasi ja hiljaisuus
tuntui vallitsevan kaikkialla. Olimme selvinneet tais-
telustamme ja rintamamme oli pysynyt murtumatta.
Rauhan ehdoista emme vielä tienneet mitään, joten
ilomme oli vilpitön. Vasta myöhemmin, kun levisi tie-
ro Karjalan menetyksestä, valtasi mielen suru ja katke-
ruus. Olivathan pataljoonamme asevelvolliset suurim-
malra osalta karjalaisia.

Valmistauduimme Iähtöön. Viestimiehet purkivat
yhteyksiä minkä ehtivät. Minä sain tehtäväkseni Pörri
K:n yhteyden purkamisen. En ollut pariin päivään
käynyt sielläpäin, ja maisemat olivat min muuttuneet,
etten aluksi ollut osata sinne. Kapea metsikkö, jossa

9. komppanian komentokorsu sijaitsi, oli arnmuttu
pois, ji paljaaksi muuttunut Tappokukkula paistoi
pataljoonan komentopaikan metsäsarakkeeseen saakka.
Menin tuttua lumiuoman jäännöstä pitkin Tappokuk-
kulan sivuitse Pörri K:hon. Tappokukkula oli musta-
naan äskeisiä vihollisia, jotka hyppivät ja huusivat se-

kä riemuissaan syleilivät toisiaan. Tein työni ja pila-
sin keskukseen. Kello 1) jätimme raiskatun Kollaan
ja suuntasimme kulkumme kohti uutta rajaa
Kollaa oli kestänyt

i
Morsolkko Malinovsr(i on Puhunut

Sotilossonkoruutta

palvomollo on

lujitettova

isönmoollisuutto

o Neuvostoliiton puolustusministeri, marsalkka Rodion M ali novski
lausui äsken Neuvöstoliiton armeijan ja kulttuurin johtajien kokouksessa,
jonka tarkoituksena oli tutkia keinoja kansan isänmaallisen valppauden
lujittamiseksi, että

- on esiintynyt vääriä pyrkimyksiä viimeistä sotaa koskevissa kuvauk-
sissa; ja että

- kansan sankaruuden salaaminen ei voi tulla kysymykseen.
Näiden periaatteiden mukaisesti on siis kansan taistelua isänmaan puo'

lesta ja taisteluissa osoitettua sotilaallisrta sankaruutta vaalittava ja pidet-
tävä kunniassa.
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l. osA

I LMARI LE HTO

KIRKKAIDEN tähtien lailla loistavat Talvisodan
synkeällä taivaalla teot, joita kansamme nouseva pol-
vi tuona koettelemuksen aikana suoritti vertojaan vail-
la olevan isänmaanrakkauden elähdyttämänä. Tuskin
lainkaan on nuorisomme sankariteoista julkisuudessa
mainitfu, ja kuitenkin ne vetävät vertoja Vänrikki
Stoolin tarinoissa kerrotuille. Eivätkä ne liioin jää
jälkeen niistä, mitä historia kertoo antiikin Kreikan
nuorison urotöistä.

Kaikkialla maassa pyrki heti Talvisodan alettua rin-
tamajoukkoihin vapaaehtoisia. He olivat mitä erilai-
simmista piireistä, yhtäåyvin III luokan nostomiesten
kuin työvelvollisten joukosta. Olipa joukossa sellaisia-
kin, joilla ei ollut edes kansalaisoikeuksia, koska hei-
dän van,hempansa olivat vieneet heidät mukanaan Neu-
vostoliittoon silloin, kun Vapaussotamme päättyi. En-
nen muita halusivat koululaiset, joille käsite "Isän-
maa" oli silloin jotain pyhdi ja velvoittavaa, uhrautua
yhteiselle asialle, kun synnyinmaan kohtalosta lyötiin
arpaa. Tällaisia nuorukaisia, jotka olivat valmiit anta-
maan kaikkensa, oli mm. Talvisodan IV armeijakun-
taan kuuluvassa Rakennuspataljoona 4:ssä niin pal-
jon, että heistä päätettiin muodostaa erityinen osasto,
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Os.Elomoon Fitöllikkö, luutnontti Losse Elomoo neuvofielemosso
lV AK,n operotiivisen ososton priiällikiin, everstiluulnontti E. Kuus-
sooren konsso

suoraan armeijakunnan johdon alainen Osasto Elomaa.

- Nimeosä se sai päällikkönsä, luutnantti Lasse. Elo-
maan mukaan.

Ainakaan ikä ei Osasto Elomaan miehiä painanut.
Nuorin oli nipin napin täyttänyt L4 vuotta, ja koko
15O-päisestä joukosta vain kymmenkunta oli saavut-
tanut niin kunnioitettavan iän, että olivat ehtineet
suorittaa asepalveluksen vakinaisessa väessä. Heidän
sotilaskoulutuksensa oli tämän mukaisesti tietenkin
olematon, kiväärin näkivät monet nyt ensimmäisen
kerran saadessaan sen käteensä. - Mutta intoa oli !

OIi joukossa sentään veteraanejakin, tulikasteen
saaneita. Viitisenkymmentä poikaa oli Talvisodan
ensimmäisinä päivinä ollut puolustamassa kotikon-
tuaan rajalla Salmissa ja Uuksalonpäässä. Silloisen
päällikkönsä, vänrikki Kaitilan johdolla he olivat
osoittaneet sotilaallista kuntoaan tavalla, .ioka herätti
ihailua kaikissa armeijakunnan joukko-osastoissa.

Nuo pojat, tekisi mieli sanoa lapset, jotka oma)ta
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osaltaan kaikkensa antaen olivat koettaneet pysäyttää
venäläisjoukkojen vyöryä yli rajojen, pitivä1 johto-
tähtenäärr Ateenalaisten laulun vaikuttavia sanoja:
"Kaunis on kuolla kun joukkosi eessä urhona kaa-
dut - - Ja ne, jotka tästä nuorukaisjou-
kosta kaatuivat, olivat urhoja.

Perustamiskäskyssä, jonka IV AK:n komentaja alle-
kirjoitti itsenäisyyspäivänä 1939, määrättiin Osasto
Elomaa koottavaksi Läskeliin kylään.

Jo perustamispaikalle matkalla ollessaan saivat eräät
Uomaan linnoitustöistä raja-alueelta palaavat miehet,
joille sotatoimet vielä olivat outoja, tutustua sodan
armottomaan todellisuuteen, kun vihollislentäjät hyök-
käsivät Koirinojan pysäkillä heidän kimppuunsa ko-
nekiväärein ja pommein. Menetykset olivat 5 haa-
voittunutta, joukossa sellainen, joka oli auttanut pio-
neerejä sytyttämään tuleen oman koti,talonsa.

Läskelästä siirrettiin miehet jo muutaman päivän
kuluttua Sortavalaan seminaarin alueelle, missä hei-
dät oli tarkoitus lopullisesti kouluttaa, aseistaa ja va-
rustaa. Siellä heidät otti vastaan osaston tuleva pääl-
likkö, luutnantti Elomaa, joka heti ryhtyi kohotta-
maan joukkonsa vahvuutta ottamalla siihen täyden-
nysmiehiä Sortavalan suojeluskuntapiiristä. Poikia vir-
tasikin sitten osastoon jatkuvasti koko Talvisodan ajan.

Joukossa oli tunnettuja nimiä, sellaisia kuten maail-
manmestarihiihtäjä Pekka Vanninen, sk.vääpeli Vää-
nänen ja muitakin. Nopeasti kohosi Osasto Elomaan
vehr-uus mainittuun märään, mutta päällystöstä ja
alipäällvstöstä oli puute. Ei ollut näet enempää kuin
3 upseeria je { aliupseerir.

Kun osaston päällikkö 11.12. kello 15 saapui semi-
naarille, oli elämä siellä sangen vapa ta, kuten aina-
kin poikajoukossa, joka piti omia mielitekojaan kor-
keimpana iakina. Pojat olivat riehakkaita ja iloisi4
"miehekkäitä" ja 

- lapsellisia. Nyt he tunsivat jou-
tuneensa miesten töihin ja koettivat kukin oman käsi-
tyksensä mukaan myös ösiintyä kuin miehet.

Luutnantti Elomaa sai Sortavalan suoieluskunta-
piiristä Iisäkouluttajia. Hän jakoi poikajoukon ryh-
miin ja joukkueisiin, hankki aseita ja varusteita sikä-
Ii kuin onnistui niitä jostain saarnaan, ja levottomas-
ti liikehtir,ästä laumasta alkoi kehittyä sotilaallinen
taisteluosasto. Tiivis koulutusohjelma'laadittiin'ja
pantiin täytäntöön.

Oli kulumassa vasta kolmas päivä siitä, kun uusi
päällikkö oli saapunut'ja jonkinlainen järjestys saatu
aikaan. Yllättäen saatiio silloio käsky osaston siir-
tämisestä takaisin Läskelään. Oli kiire, iunan lähtöön
aikaa vain 'kolmisen tuntia, ja sillä välin piti hankkia
lumipuvut, sukset, kenttäkeittiö, yleensä kaikki. Tou-
hua riitti loputtomasti, mutta kaikesta sentääo sel-
vittiin pahemmitta kommelluksitta, ja kun määräai-
ka koitti, istui Osasto Elomaa täyteen ahdetuissa rau-
tatievaunuissa.

Pojat olivat innostuneita ja huolettomia. Vaunuissa
tarinoi.tiin, hälistiin ja laulettiin, ennen kaikkea lau-
lettiin. Talvisodan sytyttävä marssiläulu "Kotikontujen
tienoita tervehtien oli erityisen suosittu ia
se kajautettiin kerran toisensa jälkeen. Nukkua ei voi-
nut metelin keskellä kukaan, vaan kaikki yhtyivät
yhteiseen ilonpitoon.

Sotopoikio
[öskelässö
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Kitilän motin länsiloidon rintomo, iosso ll/JR 37 oli oluksi puo-
I usiuksesso

Iltapimeällä saavuttiin takaisin Läskelään, jonne pi-
ti majoittua. Vaikka majapaikat olivat kylmillään, se

ei nuorukaisia huolettanut. Ennenkuio uuneihin viri-
tetty tuli oli ehtinyt huoneita lämmittää koko poika-
joukko makasi sikeässä unessa. \'ain vartiomiehet val-
voivat ulkosalla.

Palvelus Läskelässä oli rasittavaa. Harjoituksia, luen-
toja ja harjoituksia loputtomiin. Se ei ollutkaan sel-
laista, mitä oli toivottu. Mutta siitä tuli loppu sentään
jo lyhyen koulutusajan jälkeen.

Joulukuun 15. päivänä tuli käsky, että 5O-miehinen
osasto oli järjestettävä valmiiksi rintamalle lähtöä var-
ten. Autot noutaisivat joukon vielä samaoa iltana. Syn-
tyi ennen kuulumaton mekast.us ja hälirrä, kun jokai-
nen olisi halunnut päästä mukaan, mutta sehän ei
ollut mahdollista, koska kerran lähtevän joukon pää-
luku oli määrätty. Paljon kauniita sanoja sai luutnant-

Syskyönioen mylly io söh-
köloitos, ioiden tokono
olivot routotien kohdollo i,,
ll /JR 37,n loistelueluvor-
tioosemot löhtökohtino
toiminnolle Kitilön suun-
toon. Oikeollo nökyy lo-
ki, toustollo roulolie

ti Elomaa käyttää, ennenkuin pojat tajusivat todellisuu-
den ja siihen mukautuivat. Mutta kun sitten autot kel-
lo 18 saapuivat ja onnelliset mukaan pääsiiät niihin
kapusivat vänrikki Lakion johdolla, seurasivat heitä
jäljelle jääneiden voimakkaat eläköönhuudot kolon-
nan häipyessä pimenevään iltaan.

Kiireinen lähtö iohtui siitä, että IV AK:n puolus-
tus Kitilässä horjahteli noihin aikoihin arveluttavalla
tavalla, kun loppuun nääntynyt JR 32,r, II pataljoo-
na _koetti epätoivoisesti siellä pidättää kahtä päälle
tunkevaa vihollisrykmenttiä. Läpimurto uhkasi Ja ar-
meijakunnan komentajan piti raskain mielin yrittäa
tukkia repeytymää noilla kouluttamattomilla nuoru-
kaisilla. Se oli ainoa mahdollisuus, vaikka he siihen
tuskin pystyivät.

Kauan ei Läskelään jäljelle jääneiden tarvinnut vuo-
roaan odottaa, kun hälytys jo vuorokauden kuluttua
kiiri uudelleen läpi majapaikkojen,. Läpimurto i(iti-
lässä oli nyt tapahtunut tosiasia, ja jokainen mies oli
tarpeen. Vänrikki Lakion johtama joukkue heitettiin
rintaman oikealle siivelle, ja luutnantti Elomaa sai
johtaa osastonsa pääosat Kitilää kohti auttaakseen siel-
lä taistelevaa, pahoin huvennutta pataljoonaa, jota
\-astaan nyttemmin lähes kokonainen vihollisdivisioona
rlnnisti. Vain heikoimmat miehet jätettiio enää Läs-
kelään ikänkuin täydennysmiehistöksi. Heidän koulu-
tuksensa jatkui yhä.

Joulukuun 16. päivän illan pimettyä saapui Läske-
lään autokolonna, johon kuormattiin Osasto Elomaan
120 poikaa. Matka rintamalle alkoi. P,akkanen oli pu-
reva, mutta sitä eivät pojat aluksi tajunneet. Kaikki
tuntui näillekin pojille niin oudolta - oltiinhan to-
della matkalla rintamalle! Idässä punersi taivaanran-
ta, siellä paloi monen karjalaispojan koti, ja vakavin
ilmein sitä katseltiin. Pelkokin pyrki nuoria miehiä
vavahduttamaan. Mutta purtiin hampaat yhteen: nyt
ollaan puolustamassa isänmaata "niin kauan
teillä on turvattu Iies, kun on pystyssä yksikin
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mies -". Ja miehiähän tässä oltiin, jos kohta ikä ei
vielä suuremmin painanut.

Kovin vajavaisesti oli osasto varustettu rintamalle
siirtymistä varten. Ei ollut patruunataskuja - vaik-
ka sehän oli pikku juttu 

- ei leipälaukkuja, selkä-
reppuja eikä edes tuntolevyjä. Harmillisinta oli se,

ettei konepistooleihin ollut ainuttakaan patruunaa.
Kivääriä kohti niitä sentään oli satakunta.

Outona ja näin ollen sitäkin vaikuttavampana kan-
tautui taistelun melu siihen tottumattomien poikien
korviin, kun osasto saapui Leppäsiltaan. Jatkettiin
edelleen, i(ytösyrjän tienhaaraan, jonne etumainen au-
to pysähtyi. - Oli saavuttu sinne, mistä pitemmäile ei
autoilla enää ollut jatkamista.

- Alas autoista! Hiljaisena kuiskauksena kulki käs-
ky läpi rivistön ja pojat hyppivät maahan.

Odotettiin oppaita ja pimeydestä ilmestyikin näky-
viin kaksi miestä, joista toinen ilmoitti olevansa edessä
olevan komppanian päällikkö. Väsyneellä, käheällä
äänellä hän koetti selvittää tilannetta:

- Ottakaa asemat tuolta edestä, hän heilautti kät-
tään epämääräisesti edestakaisin rautatien molemmin
puolin.

- Missä on vihollinen tällä hetkellä? kysyi luut-
nantti Elomaa.

- Ei aavistustakaan I Komppaniani oli tuolla edessä,
mutta se hajosi. Teltatkin jäivät.

- Eikö edessä sitten ole lainkaan omia?

- Tuskin, en minä sitä varmuudella voi sanoa, mut-
ta tuskin, vastasi läpinääntynyt lyiidyn komppanian
päällikkö, luutnantti Laaksonen, jonka väsymys oli
jo sivuuttanut inhimillisen kestokyvyn rajan. Kuule-
matta enää muita kysymyksiä hän vaipui hangelle
syvään uneen, jota ei edes tulipalopakkanen pystynyt
häiritsemään.

Suomol,cisten osemot vosemmollo, vihollisen oikeollo

Varmistus asetettiin eteen, ja kun osasto nyt lähti
liikkeelle, sukset jätettiin taakse. Åikaisemmin tulessa
olleet naurahtelivat miehekkäinä "mitds tämä nyt täl-
Iainen", mutta toiset valtasi epävarmuuden tunne.
Näioköhän sittenkään päriätääni T,uskin tuolta voi
kukaan selvitä hengissä, tuollaista ryskettä kun tun-
tuu olevan. Ja kun tuo komppanian päällikkökin nuk-
kui kesken kaiken. Mutta osaston päällikkö marssi
edessä, ja pojat seurasivat kuin koirapoikue isäntäänsä.
Minnepä he ilman päällikköään joutuisivat, parasta
pysytellä hänen kaonoillaan.

Jossakin tienhaarassa odotti osastoa JR 37:n 5.

komppanian päällikkö, vänrikki Sairanen:

- Vihollinen on päässyt läpi. Edessä ei ole enää
ketään. Ottakaan asemat tuolta edestä. - Suupaltiksi
ei vänrikkiä ainakaan voitu moittia.

Osasto Elomaan marssi jatkui. Se oli poikien ensim-
mäinen sotamarssi. Kenttäohjesäännön mukainen var-
mistus oli työnnetty eteen, ia se sivuutti rautatien ali-
käytävän, jooka suojassa kyyhöttelivät jonkin hajalle
lyödyn joukkueen rippeet. Sen johtaja ei tiennyt ti-
lanteesta mitään, eikä hänellä liioin ollut mitään teh-
tävää, senkun lepäilivät. - Luutnantti Elomaan pon-
nekkaan puheen-ansiosta joukkue sentään suostui liit-
tymään hänen osastonsa mukaan, ja marssia jatkettiin
vahvennetuin voimin.

Ottiin tultu jo vihollisen tuntumaao, ja olisi pitä-
nvt rvhmittävtvä. mutta siitä ei tullut mitään. Tiivii-,.. , .. ...i.... ,. l
nä marssrrtvtstona oll kouluttamaton poikajoukko joh-

dettava päin vihollista. Pari joukkuetta erotettiin ia
suunnattiin rautatien eteläpuoleile, pääosat jatkoivat
järkähtämättä edelleen. Pimeässä, kranaattien ujeltaes-

ia tämän tästä ylitse, mielikuvitus kulki kummia rato-
jaan. Vihollisen läheisyys kammotti, mutta- siitä huo'
iimatta marssittiin, kun se kerran oli käsky, kunnes

päästiin Kitilän kyläaukean reunaan. Tarkoitettu lin-
ja oli saavutettu, ja sitä ryhdyttiin miehittämään'
Åukean takaa lepattivat vihollisaseiden suuliekit, mut-
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ta silloin vielä käsittämättömC.stä syystä venäläiset ei-
vät olleet jatkaneet etenemistään suorittamansa läpi-
murron tapahduttua. Nyttemmin voidaan syy tähän
selvi ttää:

Saavutettuaan Kitilän kyläaukean länsireunan venä-
läiset eir'ät olleet halunneetkaan siinä r,aiheessa jat-
kaa Impilahden tietä pitemmälle länteenpäin. He päin-
vastoin irroittivat Kitilään saapuneesta divisioönas-
taan joukkoja, ainakio rykmentin verran, ja ohjasivat
ne päiskusuuntaansa, pohjoiseen, Syskyjärveä kohti.

Åsemien miehittäminen sujui hermostuttavan hi-
taasti. Joukkueen- ja ryhmänjohtajien oli osoitettava
paikka jokaiselle miehelle ja vielä valvottava, että kai-
vauduttiin, osattiin ladata, tähdätä ja laukaista. Oli
huolena se, että jos vihollinen hyökkäisi, ennenkuin
pojat olivat oppineet tarpeelliset temput, niin - - -.Onneksi eivät venäläiset tunteneet tääIIä etsikkoai-
kaansa, ja asemat ehdittiin miehittää sekä poikia oh-
jata aseiden käytössä. - Pahin hetki sivuulettiin on-
nellisesti.

Keske llä kyläaukeaa oli yksinäinen talorr.kelmä.
Hämärän langetessa työnnettiin sen luo rvhmän suu-
ruinen varmisiusosasto. Saataisiin kenties hlem-rn ler ä-
tä, kun tuo osasto vihollisen hyökätessä hälr.ttäisi.

Ryhmän johtaj4 alikersantti Tuunanen katsoi kel-
loaan' - puoli viisi, hän totesi. Samalla hetkellä ko-
hosi vain jonkun kymmenen metrin pästä näkyviin
pikakivärin piippu ja räikeä laukassärja rikkoi hil-
jaisuuden. Tämä lienee ollut merkkinä hyökkäyksen
aloittamisest4 koskapa kaikkialta nousi ylös harmaita
haamuj4 jotka "uraata" huuten syöksyivät taloryh-
mää kohti. Paikoilleen jaamistä ei voitu ajatellakaan.
Ryhmä vetäytyi suin päin takaisin. Mutta hälytys oli

Syskyönioen io routotien risteys

jo ehtinyt kulkea läpi taempana olevan etulin;an.
Kaikkialta mistä se suinkin kävi päinsä suunnartiin
tuli talorykelmää kohti. Hevillä eivät venäläiset siitä
sittenkään tahtoneet luopua, ja pitkän aikaa viuhuivat
Iuodit poikien korvissa, mutta vihdoin vihollisen tuli
lakkasi, se vetäytyi takaisin. Ja lopulta Iakkasi tuli
omaltakin puolelta, jossa kiväärien piiput hehkuivat
kuumuuttaan.

Nyt vasta oli tilaisuus selvitellä omia menetyksiä.
Kaksi miestä todett.iin kadonneiksi. Mutta mitäs nyt?
Selvästi kuului huutoa- peltoaukealta. Ja taas uudel-
leen I Korvat hörössä koetettiin kuulostaa.

- Kuulet sie Paavo, joku huutaa? - Kuultiin ai-
van selr,ästi:

- Älkää ampuko! Hei pojat, älkää ampuko, mie
oon Kapane I Mie oon Kapane, älkää pojat ampuko I

- Älkää ampuko, älkää ampuko! hälisee koko etu-
linja. Älkää ampuko, Kapanen on tulossa takaisin I

- Tuu pois r.aa - ci myö ammuta! huudettiin
\ ast.1an.

Talorrhmän luota lähri mies juoksemaan asemia
koh:: nirr 1u1r.r. ettei varmean liene koko elämänsä
eikena sillä tavalla juossut.

Riemu oli suuri, kun Kapanen saapui perille ilmi-
elär'änä ja kaiken lisäksi haavoittumattomana. Vaik-
ka eipä silti, ei haavoittunut mies olisi moiseen pika-
juoksuun pystynytkään. - Kapanen kertoi:

- Ko vanjat hyökkäsiit metsäkannakselt sinn talo-
ryhmää, ni niitä syöksy samal kertaa sielt metsästäk-
kii, iäst päi talloi kohti. Mie ei kerint muuta ko käy-
vä ojapohjal pitk?iksei. Siint ne juoksiit miu ylitsei.
Pitkää aikaa ei hirvint Iiikahtaakkaa, ko pelkäsin nii-
he piruloihe oleva lähel. Olin olevinnai kuolt. Pitkä
aja pääst alko taas miehii harppoo oja yli takasi, kuu-
lu vennäi puhetta ja kaikenlaista molotusta. Koitin
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olh. iha hiljaa paikallai, mut syvän hakkas nii, ett ois
luult kuuluva mone metri päähä. Ko sit pitemmä aikaa
ol olt hiljasta, rupesin hissuksee kontlaarnaa .talloo
koht, eikä siel oltkaa ennää kettää. Mut työ pojat,
että tahtoneet millää päästää minnuu takas tänn. Ene-
mä ko vanjoi mie pelkäsin sitä, ett työ ammutta miut.

Luutnantti Elomaa lähetti partion tarkastamaan ta-
loryhmää ja etsimään toista kadoksissa olevaa. Sieltä
hänet löydettiinkin, vihollisen tuleen sytyttämän rii-
hen vierestä olkikasaan kätkettynä. Hän oli osaston
toinen kaatunut, sortavalalainen Yrjö Kareinen, iäItään
20 vuotta. Ensimmäinen oli hieman aikaisemmin kaa-
tunut 1S-vuotias Vilho Hämäläinen, Salmin poikia.

- Haavoittuneita oli kaksi, joista toinen sittimmin
menehtyi vammoihinsa.

Osasto Elomaa oli saanut tulikasteensa ja pojat
tunsivat olevansa vanhoja rintamakarhuja.

Seuraavana aamuna uudisti vihollinen hyökkäyk-
sensä ja tuli toistamiseen lyödyksi, mutta joulukuun
19. Päivänä pääsi joku pienehkö venäläisosasto tun-
keutumaan osastoo selustaan. Pojat hätääntyivät, pa-
kokauhu pääsi valloilleen ja asemat jätettiin. Raula-
tien alikäytär,älle saakka jatkui hillitön karkuunjuok-
su, ennenkuin mielet taas tasaantuivtt. Ja silloin kään-
nyttiinkin häveten ympäri. Jätetyt asemat otettiin
uudelleen haltuun ja merkillisintä kyllä, ilman mi-
tään tappioita.

Poikasten kestokyvyn raja oli kuitenkin nyt yli-
tetty. Väkisin vaipuivat pojat uneen kesken tulitais-
telun. Nälkä hiukasi entistä pahemmin, kun jostain
väärinkäsityksestä johruen ei ollut viel?ikään saatu ruo-
kaa, ei sitten I;iskelästä lähdön jälkeen. Kolme vuo-
rokautta oli tapeltu ilman lepoa ja ilman muruakaan
Ieipää. Vatsa oli tähän saakka tyytynyt, jos kohta mu-
risten. Nyt se esitti vastalauseen, jota ei käynyt hyl-
jeksiminen.

Onneksi päivemmällä saapui perille osaston oma
kuormasto, ja kenttäkeittiö tyhieni hetkessä. Kaura-
puuro oli kylläkin puoliraakaa, mutta sitä ei kukaan
ehtinyt huomata, se maistui erinomaiselta, ja kun
kaiken kukkuraksi päästiin illalla pois etulinjasta,
maistui myös uni ilman tuu,tulauluja.

Osasto Elomaan ensiinmäinen taisteluvaihe oli päät-
tynyt, ja pojat saivat siirtyä Vänkänpihan kansakou-
lulle miettimän saamiaan elämyksiä ja ennen muu-
ta lepäämään. Eikä ole epäilystäkään, etteikö lepo po-
jille ollut vielä enemmän tarpeen kuin var.ttuneem-
mille miehille. Kenttäelämän rasituksiin tottumatto-
mista nuorukaisista oli 8O sairastunut, ja muutenkin
oli mieliala järkptävien elämänmuutosten takia pai-
nunut varsin matalaksi. Ei enä löytynyt montakaan,
jotka olisivat olleet valmiit jatkamaan suurin toivein
aloitetbua taistelua.

Ensimmäisiä järkytyksiä seurannut lepo sai sentään
aikaan ihmei,tä. Masentunut mieliala kohosi, taistelu-
halu heräsi uudelleen eikä kukaan enää puhunut pois-
pääsystä. "Kytösavun aukeilla mailla - - -" 

ja
"Kotikontujen tienoita tervehtien -" kaikui-
vat jälleen eikä sanansu,tkauksista liioin ollut puu-
tetta. Keskusteluien pääaiheina olivat kuitenkin luon-
oollisesti hiljan koetut elämykset etulinjassa. Muo-
nirus vain herd.tti nurisemista. Åniharvat olivat en-
oeo sot,u tuskin nähneet kenttäkeittiötä, ia tottunei-
deo keittäjien puute oli huutava. Koko armeijakun-
aasta ei niitä tuntunut löytyvän - ainakaan Osasto
Elomaata varten. Lopulta, kun tilanne alkoi käydä

aivan sietämättömäksi, osastoo pääIlikkö ryhtyi -tosin kiellettlryn - toimeopiteeseeo. Hän käntyi Im-
pilahdeo lottien puoleen, ia sieltii tarvittaya apu I!1-
lyikin. Kaksi lottaa, helsinkililoen aeiti Yrjö-Koski-
nen ja neiti Ljokkoi, Uuksun tyttäriä, saapuivat pai-
kalle ja ottivat ruokakomennoo käsiinsä. Täme tapah-
tui sitäpaitsi monin verroin nopeammin kuin mitä
mitkään- virkatiet oiisivat pystyoeet asian hoitamaan.

Kerrottakoon lop.k"i huvittava taPaus. Kun lotat
olivat saapuneet ja istuivat tervetuliaiskahvilla osaston
päällikön-luona, kutsuttiio paikalle siihenastinen kok-
-ki ja tiedusteltiin, mitä ruoka. päivälliseksi oli tulossa.

- Lihasoppaa, herra luutnantti. Perunat kiehuvat
jo ja lihaa paloitellaao parhaillaan.

- Näyttääpä apu todella oleYar tarPeen, sanoivat
lotat ja ottival saman tieo muonituksen huolekseen-

Ruokahuolet olivat nyt ohi, ia poiat alkoivat ikä-
vöidä uusia taistelutehtävii seikkeiluia. - Nekin oli-
vat jo odottamassa.

(jattuu)

l.

SÄVON POIKA AMPUI

Kenraali Löfström oli kerran Pitimässä amPuma-
taidon,tarkastusta Pohjois-Savoo rykmeotissi. Silloin
eräs savolaispoika ampua roiskautteli kaitki laukauk-
sensa viholliita kuvaavan pääkuvion ympärille itrman

aiooatakaan osumaa kuvion keskustaao. Tämän foh-
dosta Löfström huomautti:

- Tuollapa vihollisella ei olisi sodassa ollrt mitän
hataa!

Savolaispoika laukaisi kuiteokio hcti v2l'niin v,§-
tauksen:

- Mutta eipä se oesi patoonkaaa piissyt!
*

suuRr^ sANoJ^
Upseerien jottaja-asema alaisiinsa näMeo oli sel-

viö, mutta joskus he saettoivat sanella sanoia' joilla
ei ollut katetta - 5ssfia saooja" iotke jäivät vitsinä
elämään alaisten keskuuteea. Jatkosodassa kävi näin
majuri Mattilalle, kun hän ko,koai patalioonan pu-
huttoluansa varteo ia rivistön edessä vakuutti:

- Teidän ei tarvitse aiatella mitän, minä aiattelen
teidän puolestanne.

PELA; LAKKI

Sotamies Lakaniemi pdasi kotilomdta ja aseveli,

sotamies Tanninen kiirehti kertomaan tuoreimpia rir>
tamakuulumisia:

- Kuules Aaro, ne meinasivat täällä tappaa minut'
Osoittaen ldkkiinsa tullutta luodinreikä hän iatkoi:

- Jot lakki olisi ollut vähän syvemmillä päässä,

niin heti henki pois.

soTtJRrr^r-*
Iatkosodan aikana oli sdami'es Saeri menossa koti-

loåalle. Kotiasemalle s:raPuesse.n hin oli vlhän rno-

nopoolin vaikutuksen aläioen ia saooi nyyhkyttien
matkatovereilleen:

- Miten sitä ilkiä mennä kotiio' kun ei ole kaa-

tunurt.

t
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Hooposoori Kotkon edustollo, Suomen pienin seurokunto

a
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MAIKKI RITARI

SrrlrrrDcrcrren refl«ef f ö
ERÄÄNÅ aurinkoisena maaliskuun päivänä 7942 sai
kenttC.sairaalamme KS 2 Kiviniemessä toimintaansa
eloa tar-allista enemmän. Pitkäaikaisen asemasodan jäl-
keen r,:li sairealalle pakkausmäärävs suurena yllätvk-
senä. Puolet seiraelasta eli Å-osasto pakkasi heti fa
lähti Valkjän-eo aseman kaucta runreme:on:a pädmii-
rää kohti. Ero "asesisarisra" oli ikär'ää. r:'.1:!3 rxe:-
dän lähtevien haikeutta hälveosi uusiec kokernus:e:
jännitys.

Määräasemaksemme osoittaurui Kotkr jos;a rnck:
fatkui autoilla Haapasaareen. Åutokoloanrmme e.ec:
sinne pitkin Suomenlahden aayaa selkä. Tie oli aurar-
tu valmiiksi.

Saareen päästyämme alkoivat kovat jrnssäykset asuo-
tojen ja osastojen kuntoon saattamiseksi. Jrnssärsrä
jatkui aivan lopubtomiin, eikä potilaista närttä-
nyt olevan tietoakaan. Saareo ympäristölle alkoi kui-
tenkin kokoontua joukkoja ja sotamateriaali4 f a saim-
me tietää, että valmisteltiin Suursaaren valtausta.

Haapasaaremme käsitti Suomen pienimmän seura-
kunnan. Kaikkialla oli kallioita, joiden notkelmissa
ja kupeilla siellä täällä kasvoi mäntyjä. Åsumukset
olivat melkein kaikki käytössämme. .Saaren majakassa
oli iv.päivystys ja korkeimmalla kalliolla it.tykki.

Kirkkomaansaareen ja Vanhakylänmaahan sekä

Haapasaareen alkoi pian kokoontua joukkoja, ja maa-

I(enltäscrirGlcrlcr

Suursaari/\
l-tg#s
\\i Dxor
\ . +v.ri
) *dr*,,*n,u
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liskuun 26. pnti t942 alkoivat lähtövalmistelut Suur-
saaren hyökkäysretkelle. Meren rannalla olevan asun-
tomme edessä jäällä oli joukkojen kokoontumispaikka.
Mielet apeina katselimme hämärtyvässä illassa liik-
keelle lähteviä joukkoja. Miehet, hevoset ja tykit ka-
tosivat lunripuvuissaan valkoisena juovana näkymät-
tömään hämärään Suomenlahden jäälle. Tuli väki-
sinkin mieleen, mikä tuli olemaan poikiemme kohtalo
3 peninkulman pituisen matkan päässä huomisen
aamuyön tunteina. Tuo lumiselle ulapalie etenevä
valkoioen jono jäi vain näkymään nyt illalla sielun
silmien eteen. Vakavasti keskustellen ja pojille par-
hainta onnea rukoillen Iopulta nukahdimme lyhyeen,
jännittyneeseen uneen.

Maaliskuun 27. paivd.n usvaisen aamun valjetessa
alkoi sairaalamme täyttyä sisältä ja ulkoa. Ulkoakin -koska hevosmiehet ajoivat pihallemme havujen pääl-
le kaatuneita ja matkalla kuolleiden kylmiä kuormia.

Sairaalamme toimi nyt myöskin kaatuneiden evaku-
oimiskeskuksena. Kuortanelaisen lotan Armi Suvion
ja lapualaispoikain, kersantti Haapojan ja alikersantti
Kalliokosken kaossa sain komennuksen kaatuneitam-
me sitomaan ja puhdistamaan edelleen lähetettäviksi.
Tätä varten oli käytössämme pieni aitta. Vainajat suo-
rittiin paareille valkoisen kreppipaperin päälle, veren

'A)

tahrimat jdsenet pyyhittiin ja haavat sidottiin. Jäsenet
oiottiin niin paljon kuin mahdollista, sillä ne olivat
jäätyneet erilaisiin asentoihin. Vaikka maaliskuu olikin
jo lopullaan, pakkasta oli päivisinkin, jonka vuoksi
vainajien kasvot ja kädet jäivät pesun iäljeitä iääkiil-
toon. Puhdistuksen päätyttyä r'edettiin vainajien ylit-
se myös kreppipaperi. Koko tämä työ oli kauheinta
mitä sodassa jouduin tekemään.

OIi voimia vaativaa tehdä tätä viimeistä huolto-
työtä sotilaittemme hyväksi ajattelematta asiaa enem-

Volkoisien oulojen korovooni eteni Suomerr.
lohden iäälle ourottuo tietö pilkin Hoopc-
soo reen

Kenttösoiroolo 2:n sisorio kevöön I 912 ion.
gillo Hooposocresso
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pää. Vaikka käsiteltävät olivatkin tuntemattomia, tuli
väkisinkin mieleen heidän vastaanottonsa kotona. -Tuon kaatuneen kädessä on sormus, jäiköhän monta-
kin orpolasta - miten vaikuttaa viesti vaimoon? -Tuossa nuori poika, jonka kädessä ei ole sormusta,
mutta onko veljiä, sisaria vai lieneekö hän ollut van-
han äitinsä ainoa tuki ja tuna? Åjattelimme myös-
kin Kekio lottia.,joiden tärtri tehdä tällaista työtä
jatkuvasti. Heiltä jos keltään vaaditaan uhrauruvai-
suutta, isänmaanrakkautta ja kestär-vvrtä. Toisr:lra taas

tuli mieleen, että helpompihan näitä oli kasi;ell1. kos-
ka he olivat taistelunsa taisrelleet err'1tkå ::i:enee!
mitään kipuja enää. Toista olivat ruolla sarrea..in osas-

toilla valittavat, vaikeasti haavoituneet Foiri.rr:. iLrrii.
ei parhaalla tahdollakaan voitu parantaa. r'aan r:ooas-
taan morfiinilla saattoi heidän tuskiaan hetkeksi lre-
vittää.

KS 2:n henkilöslö vonhojo kipsisileitö puhdistomosso

Kun kaatuneiden kuljetus Kotkaan oli saatu järjeste-
tyksi, muutimme taas osastoillemme. Työpaikkani oli
leikkaussalissa, jossa kaikenlaisen muun palveluksen
ohella olin valonnäyttäjänä. Suuri, heijastimilla va-
rustettu sähkölamppu kädessäni seisoin leikkauksien
aikana lääkärille valoa näyttämdssä. Silloioen päällik-
kölääkärimme, tohtori Ki§irikko oli ryössä aamusta
iltaan. Potilaamme oliva: päasiassa jääItä tehdyn
hvökkärksen rak.r plliihäo haavoittuoeita. Puuhani
lerkkaukseo :ikene oli nieleokiiotoista, tosin kuumaa
rö:ä \{u;: hrkoii-la saimme kyllä muutenkin leik-

S.rs: i- ic,-i:' ferrc' volkoisiin vcrhoiluino io volkoisine
'x -€ ,a:t 'xrc ltc<tposoorrn *ouiio Suomenlohden ulo-

- r Sa'}:.:-: vC'ocmoon 26.3.1912
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kaussalissa, sillä kaksi leikkauspöytää oli jatkuvasti
toiminn,assa. Niiden yläpuolella kuumensivat pöytien
seutua suuret kattoheijastimet, ja sivulta meitä kuu-
mensi hella, jossa kaiken aikaa kiehuivat instrumentti-
kattilat. Kaiken yllä leijaili uuvuttava eetterin haju, jo-
ka kuumassa ilmassa onneksi voitti kuvottavan veren-
hajun. Potilas toisensa jälkeen siirrettiin osastoille si-
sarien hoiviin toipumaan, kärsimään tai kuolemaan.

Muutaman päir'än puuhailun jälkeen oli Suursaari
jälleen meidän ja haavoittuneiden tulo loppui. Leik-
kaussalissa alkoi hiljaiselo, ja saimme siirtyä osasto-
töihin. Osastoja oli saaren eri puolilla kolme: Å-osasto,
B-osasto eli "Vuoristomaja" ja C-osasto eli "Toipilas-
koti". Sain komennuksen Vuoristomajaan, joka sijaitsi
saaren kauneimmalla paikalla kallioiden kupeella.
Hauskannäköinen valkea talomme näytti sammaleista
kalliota vasten maalauksellisen mieluisalta. Olimme
ihastuneita majaamme, ja mukana olevat kamerat sai-
vatkin ikuistaa siitä joukon keväisiä kuvia muistok-
si Haapasaaren ajoilta.

Potilaina oli Vuoristomajan kahdessa huoneessa
toistakymmentä haavoittunutta. Päivät kuluivat sitei-
tä vaihdettaessa, miehiä s1ötettäessä ym. hoitopuuhissa
joutuisasti. Haavoittuneet olivat yleensä tyytyväisiä
ja kiitollisia hoidettavia. Vaatimattoman koruttomasti
he kertoilivat vaiheistaan Suursaaren taisteluissa. Oli
joukossa myös er:is teiskolainen nuori r,änrikki, kä-
sipotilas, joka oli uskonnollismielinen ja vakava isän-
maan 1'stär'ä. Hänen lausumansa totuudet saivat mel-
keinpä jokaisen pysähtymään oman elämänsä r'aihei-
den tarkasteluun. Oli ilo todeta. eItä tuona ankeana
aikana oli rielä erlemassa selleista henkeä trllelh. Isän-
maan kunnioiruksen je uskonnollisen sakeurnuksen
omaaria nuoria tunrui tapÅasao siihenkin aikean sein
han'oin, mutta heidän vaikuruksensa oli sitäkin ar-
vokkaampaa.

Haavoittuneita alettiin sitten hilialleen evakuoida
sotasairaaloihin, pääasiassa Kotkaan, Tampereelle ja
Helsinkiin. Lentokoneellakin haettiin pari aivovam-
maista. Sotasairaaloista jotkut entiset potilaamme lä-
hettivät meille kiitoskirjeitäkin' Tällaiset pienet kii-
tollisuuden osoitukset lämmittivät nuoria mieliämme,
ja innostivat meitä jatkuvaan työhömme. Niin taas
kestimme monta vaikeaa hetkeä. Samoin nyt myös
unohdimme asemasodan aikaiset katkeruutemme, jol-
loin meitä vain ikävästi arvosteltiin joidenkin harhau-
tuneiden yksilöiden perusteella.

Kevään tulo edistyi päivä päivältä, samoin edistyi
myöskin sairaalamme tyhjentäminen. Vapaatunnit päi-
vittäin palautuivat entiselleen, ja niiden aikana saim-
me etsiä itsellemme virkistystä saaren tarjoamin kei-
noin. Hiihtoretkiä suoritimme vielä jäällä samalla
kuin sekä pääsaaren että lähisaarten kallioiset mai-
semat tarjosivat meille mielenkiintoista nähtävää. Lu-
men alta kallioiden halkeamista paljastui esiin mitä
eriskummallisinta kasvillisuutta ja kivikkokasveja. Saa-

ren merellinen luonto viehätti meitä erikoisuudellaan.
EÅdni. aamuna päällikkölääkärimme järjesti meille

mieluisan retken Iinja-autolla Suursaareen. Aamulla
lähtiessämme oli meri jäässä, mutta päivästä tuli eri-
koisen lämmin, ja Suursalren rantaaan päästyämme
oli jäällä r,että ,ia pelkäsimme railoja. - Suursaari
oli mereltä katsottuna vaikuttava nä[<y rannassa ole-
vine komeine laivoineen. Vasta lähempänä saarta saim-
me todeta sodan jättämiä jälkiä. Rannan läheisyydes-
sä oli jäälle kaatuneita vihollisia mikä missäkin asen-

nossa. Kiertelimme saarta päivän ja olimme sen mai-
semiin ihastuneita, vaikkakin sodan jäljet kaikessa
tuoreudessaan meitä kauhistuttivat. Paluumatkamme
Haapasaareen oli viimeisiä automatko,ia jäällä, sillä
seuraavana aamuna vietiin autot Kotkaan ja postiam-
mekin alettiin kuljettaa potkukelkalla. Lopulta olimme
täydellisesti vesimotissa.

Vihdoin meri täysin aukeni, ja ensimmäinen man-
tereelta saapuva laiva otettiin vastaan koko saaren
väestön voimalla. Se oli tosiaankin suuri tapaus pari-
viikkoisen postitauon jälkeen. Odotuksemme palkittiin
pakettipaljoudella, mukana kahvin korvikepaketteja-
kin. Se päivä menikin keittopuuhissa priimuksen poris-
tessa iltamyöhään, ennenkuin jokaisen kakut ja pullat
oli maisteltu.

Toukokuun puolivälissä alettiin touhuta lähtöä saa-

relta, ja" pian olikin sairaalamme taas laatikoissa. Pois-
Iähtiessämme väki vielä tuli rantaan kiittelemään avus-

tamme ja toivottamaan Jumalan siunausta uusille so-

,tareissuillemme.
Saaristolaiselämämme oli nyt siis lopussa. Lokkien

lennellessä ja Haapasaaren moottoriveneiden saatta'
mana laivamme halkoi Suomenlahden aaltoja kul-
jettaen merituulen ja auringon ruskettamaa joukkoam-
me taas mantereelle asettuaksemme jälleen työhömme
Kiviniemen kasarmille.

tt.tykki Hooposooren korkeimmollo kolliollo

{*:

t
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(olorin rölöynary rilro

P^RTIOSSA oli kahdeksea miestii. Partion johtajana
oleva kersaotti kulki edesså tunoustelijaoa. Häo oli
varovaioen, monieo partioitteo ja taistelujen karkaise-
ma soturi. Hän luotti itseeasä, kutc.o L2;kL; toisctkin
seitsemän miestä. He olivat oppiocet sodaa sodassr,
taisteluissa Kannaksella. Rauheosopior*sco artiklat
olivat nakanneet heidät kaikki Kaaaaksca puolustus-
taisteluista nyt kauas Lappiio- Vihreäputuineo oli
siellä vuorostaan vihollinen, joka tuhosi ja t.ppoi.

Siirrot sota§akkilaudalla saattavat olla saogea yllit-
täviä.

Kukaan ei ajatellut tätä. Ympärillä, l,miräatäiscsä
metsässä vaani kuolema. Se riitti. Partio kulki hiljaa.
Edessä oli maantie. Sieltä kaotautui liikenteen kumrq
mutta kostea metsä vaimensi länen pehmeäksi, n(xse-
vaksi ja laskevaksi humioaksi. Taukoamatta se kan-
tautui partiossa liikkuvien miesten korviin.

Kersantti pysähtyi. Miehet seurasivat, kuiskauksen
etäisyydessä toisistaan, hänen liikkeitän, kun hän ko-
hotti kupeella toikkuvan karttansa kasvojensa tasalle
ja silmäili sitä. Sitten hän vilkaisi kelloaan ja otti
kompassillaan suunnen.

- Silta on enemmäo vasemmalla!
Kuiskaus kulki miehestä mieheen. Suunta muuttui.

Kulkua kesti tuokioo. Si.tten kersantti pysähtyi jälleen.

- Edessä telttamaioitusta!
Kuiskaus muuttui sähköissksi. Sc sihahti miehestä
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mieheen. Konepistoolien piiput kohosivat vaistomai-
sesti. Varovaisuus sai miehet jäooittäoän vartalonsa
omiruiseen kfyryaseotooo aivaa kuin he sillä saisivat
maditaulun kapcaomalsi edestä uhkaavalle vaaralle.

He kiersivit alueea. Åuriogoo haalistamia pikku
telnoil kohod metsissä- Kr.ikki tuijottivat niitä. Sie-

raioiia l<e.ot utui pdaaeeo puun ja käristetyn lihan
tuoksr Yihreätekkiaeo sotilas seisoi taempana. Hä-
oco k^tse€as. oli suuotauhrnut tielle. Siellä möyrysi
rastas hyöktifsvrunrr, mutta puitten alimmat oksat
cstivit n;Lörrhtcydeo sinne.

Lumi veimcnsi askeleet. Joku päästi kirouksen, kun
vaiveiskoivut tatertuivat jalkineisiin. Kersantti ei vil-
kaissut t atsceo. Hän tiesi, että kaikki seuraavat häntä
säilyttiien sovitun välirnatkan. Vieraskielistä puhetta
kuului tieo suuaoalta, ja oikealle jääneellä teltta-
alueella soitti joku huulihaqppua.

- Partio se-eiiis!
Partio pysähtyi. Mies, joka äsken kirosi, kumartui

ja irroitti jalkaansa takertuneen vaivaiskoivun kieh-
kuran. Miesten nokisilla kasvoilla oli kireä ilme. Se

peitti jännityksen 
- pelonkin, kenellä sellaista oli.

Kersaotti laski karttalaukun alas. Hän kääntyi ja kat-
soi miehiän. Nämä seisoivat likaisissa lumipuvuissaan
aseet valmiusaseonossa. Vilmeisenä kulkevalla oli taak-
ka. Siinä oli räjähdysaineita.

- Silta on tuossa!

SÅ-LDc
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Eleneminen soksoloisio vosloon käynnissö.
Löhetli iuo ilmoituksen kompponion pöö1.
I ikölle

Aovosokson sillo röiöylctry. Toustollo Aovo-
sokson vuori

Kersantin villakisine€n sormi viittasi suuntaa- Mie-
het liikahtivat lähemmäksi.

- Sen perusta saattaa olla miinoitettu. Kaikki alu-
eet ovat täynnä miinoja tääIlä.

Kukaan ei puhunut mitään. Miinavaaran mahdol-
lisuus välähti mielissä, mutta se ei viipynyt siellä.
Miehet olivat tottuneet oäkemäo vaaran eläväoä ja
sangen todellisena edessän.

Mahdollisuuksia on sotilaan elämässä liikaakin. Nii-
tä ei kannata aprikoida.

- Odotamme pimein tuloa. Sitten räjäytämme sil-
lan. - Aliupseeri tuijotti miehiän. Hänen äänestään
oli vaikea erottaa saooi4 kun hän jatkoi:

- Yaikka se on turhaa. Nuo ovat siirtäneet ras-
kaamman kal,ustonsa pois. Åinakin suuremman osan
siitä. Kuulkaahan !

Miehet kuuntelivat. Tien suunnalla rämisi hyök-
käysvaunukolonna. Åuton renkaat pieksivät tien ku-
raa. Niiden moottorit ulvoivat kuin eläimet. Kuului
komentohuutoja.

Pimeä tuli hitaasti. Pilvet kulkivat matalalla. Lähel-
Iä palavan kylän lieskat tavoittelivat pilviä ja saivat
ne verenkarvaisiksi. Etelän taivas hehkui kuin ahjo.

- Polttavat kaiken paetessaan, kersantti murahti.
Hän kaivoi taskustaan näkkileivän palasen ja imeskeli
sitä. Kukaan ei saanut tupakoida. Miehet istuivat

,1
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Miehet lömmittelevöl nuotiollo Pellon röiöy.
tetyn sillon luono

kyyryssä. Joku oli asettanut reppunsa alustakseen. Sää

oli rähmäinen, mutta tuulessa oli hiven pakkasta. Se

sai paikallaan istuvat miehet hytisemään kylmästä.

- Lähdemme I

Kersantti avasi pistoolinsa kotelon. Miehet koho-
sivat. Se, kenelii oli räjähdlsrinetaakka, siirtyi ensim-
mäiseksi, aliupseerio jäikeen.

Sillan molemmissa piissä seisLri \'.1rciLrmies. Pimeä
ei ollut niin syr'ä, etteikö heiti erottanu: \'.:.strrrn-
nalla olevan talon savupiipusla sinkoili .\i;ir:lsik::::::
Talon ympärillä kohosi matalia telriottr.'.:. ;::::::.
takaa välkehti leiritulien kajo.

Muonion kirkonkylö poloo. Suömoloisio jouk-
kojo elenemössö tiellö pohioisto kohden

SA-kua

- Tuo meidän oo yxisnn6[[2y4. 
- Kersantti

osoitti sillan päässä seisovaa vartiomiestä.

- Ensiksi tuo ja sitten vielä tuo tuolla toisessa
päässä... Mäkinen.

Mäkiseksi kutsuttu liikahti. Hän oli varusmies ja
valmis kaikkeen, koska oli nuori.

Hän katsoi sill.rn suuntrrn. Sieli.r :;:h.r^si kuorma-
r',runu ilmln ll.l,,:l eice:.:J::. S; i::.-s:. ja varusmies
poistui rvhn'rästiir.

K:rk.:r :3:s,--:i:: ":-:r::',:.:-:1. Kului tuskallinen
:: .:: S:--":. . :::-,:--:=l-.=:. s:l::tti seisoi liikkumat-
r-tr-:r.: \":::. .: -.:- j: :..s:'lnnittynyt jotain kuun-

Y
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telemaan. Kersantti siveli käsineellään säokistä leu-
kaansa.

Sillan luona tapahrui lyhyt taistelu. Vartiomiehen
ase laukesi kahdesti, ja samaan sarjaan särähti kiukkui-
nen sarja suomalaiseo sissin aseesta. Vastärannalla
papatti pikakiväri jo ennen kuin sissin ase vaikeni.

Silmänräpäys tai kaksi. Tuona lyhyenä hetkenä ehti
partio asemiin. Yartijaa vaientamaan mennyt sissi
ryömi paikalle. Kersantti antoi ensiavun.

Vastarannan taloihin ia telttoihin ilmestyi eloa. Pi-
kakiväärin tuleen yhtyi toisia aseita. I(ymmenet aseet
lakasivat tulta yli ,ioen, umpimähkään. Tuhannet luo-
dit pu-hkoivat pimeyttä.

- Yksi miehistä vieköön haavoittuneen pois!
Yritämme saada panoksen sillan tähän päähän.
Kersantti otti kasapanokset ja kääntyi. Palavan kylän

tulen kajo osui hänen kasvoihinsa.
Samassa ajoi paikalle suuri kuorma-auto. Ilmeisesti

kuljettaja ei kuullut ammuntaa . . . tai jos kuuli, niin
liian myöhään. Auto ajoi sillalle, sai vastaansa luoti-
ryöpyn ja pysähtyi rysähtäen keskelle siltaa. Lavalta
kuului huutoa, miehiä hyppäsi alas, heitä kaatui, ja
jäljelle jääneet juoksivat suoraan suomalaisten sissien
tuleen tai joutuivat vangiksi. Sekasorto oli sillalla
täydellinen. Kersantti kuulusteli vankeja. He tulivat
perääntyvistä, viivytystaistelua käyvistä joukoista.

Kersantti mietti. Vastarannalle oli siirretty suora-
suuntaustykki. Sen amrnukset ujelsivat jo sillan ylitse.
Kuorma-auto syttyi palamaan.

- Nyt lähdemme. Silta on puusta. . . Meidän ei
tarvitse sitä räiäyttää. . . ja tarpeetonta se nyt olisikin.

Kun he kulkivat vankeineen pois, he kuulivat takaa-
päin voimakkaan räjähdyksen. Vangit tarjosivat sa-
vukkeita, mutta kersantti päätti olla ottamatta. Hän
sytytti oman savukkeensa ja murahti:

- Nyt sekin silta meni.

osKABl rltrxÖlrn

IULI-

KORSUA

TUHOA-

NlASSA
OLIMME puolen kilometrin päässä etulinjasta, låihellä
patalj oonan komentopaikkaa.

Korsu, missä jääkärijo,rkkuemme majaili, oli lujaa
tekoa, kuten yleensä etulinjan tuntumassa olevat kor-
sut. Se oli kaivettu mäkirinteeseen ja oviseinä oli vain
sen verran paljaana, että siihen sopi pieni ikkuna valo-
aukoksi. I(atoksi oli pyöreitä hirsiä ladottu neljään
kertaan ristikolle, ja niiden päälle oli asetettu turpei-
ta ja multaa.

Rintamalinja päättyi tällä lohkolla peukalon muo-
toiseen niemekkeeseen, josta nimi: Peukaloniemi.

Rukajärven suunnalla käytiin asemasodan puitteis-
sa pikkuvihaa puolin ja toisin. Peukaloniemestä yritti
jokuncn vanginottoporukkamme tuiskuöinä hiippailla
asemiemme eteen, mutta venäläiset ;tarkka-ampujat
pitivät huolen siitä, ettei muutamista kk-pesäkkeistä
ollut rääpyä kurkistella ainakaan päiväsaikaan muu-
ten kuin panssarilevyn tähtäysaukosta. Eräs meikä-
läinen ampui oravan aivan taisteluhaudan reunalta ja
hyppäsi ylös siepatakseen sen haltuunsa, mutta sai

heti tarkka-ampujan luodin ohimoonsa.
Omat ja naapurin asemat olivat Peukaloniemessä

verrattain likellä toisiaan, jopa niin, että vihollisen
pesäkkeet hyvin näkyivät. Eräs meikäläinen tukikoh-
-ta oli harianteella, jonrka rinne vietti ei'kenenkään-
maalle. Täällä oli maasto verrattain aukeaa suomaise-

maa, niin että venäläisten puolelta niikyi tulipesäk-
keen suuaukko paljaalla silmälläkin. Siinä oli nähtä-

västi vihollisen tulenjohtokin, koska heittimet am-

muskelivat asemiimme kovin tarkasti. Koska meikä'
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läisten asuinkorsu oli likellä asemia, niin täti&ös
"iippo" rapsutteli heittimilli. Korsu ei tosin näky-
nyt viholliselle suojastaan, mutta sen paliasti kamii'
nan torvesta nouseva savukiehkura. Päiväsaikaan oli
tulenpito lopetettava, korviketta keittämään oli mentä-
vä taemmaksi metsän avotulille.

Eränä marraskuun yör6, 1942 sai jääkärijoukkue
häly§ksen. Kello 1 yöllä lähdimme liikkeelle ja tu-

ketti valaisi tienoota. Venäläisten kovaääninen kirkui
musiikkia, mutta muuten oli hiljaista. Molemmin puo-
lin vain vartiomiehet valvoivat .ia odottivat. Asema-
sotahan on odottamista.

- Lähdetäänpäs pojat liikkeelle! Yksitellen tuosta
veräjästä vaan.

Miehet, joiden oli määrä räjäyttää korsu, vetivät
perässään pientä, kasapanoksin lastattua ahkiotaan.

Ku:::i:se...i-l:: :c:kkui konepistooli kaulassa. Hie-
nors:r :a::r::';s:i oir miesten keskuudessa... Ei ollut
lohCuil:s:a iser:r:in jäävän vartiomiehen onnentoivotus-
ka.rn: S:el:ä ei.e rule takaisin!"

Etene;r::e hiliaa harvassa jonossa. Ylikersantti Kuis-
63 jt h:ee. Tehtävän suorittamisella ei ole kiirettä.
Pääas:r \'Årn, että kaikki tapahtuu hiljaa ja huomaa-

mai:on'irs;i.
Yaloraketti ammutaan vihollisen puolella. Miehet

heittävtrr'ät maahan. Taas eteenpäin'
Koi'aläninen alkaa jälleen soitella. Välillä kuulut-

trja julistaa: "Tul'kaa Suomen miehet tänne, täällä

on liinaa ja naisia!" Tunnelma on kieltämättä kar-

mea. N{itenkähän tässä loppujen lopuksi käynee. . .

Hiir'imme vihollisasemiån eteen ketjuun' Matkaa
on likimpänä oleviin pesäkkeisiin vajaa.100 metriä'

Teemme iumesta näkösuojaa ja aseelle tukea' Korsun

räiäyttäiät lähtevät ryömien eteenpäin ja vetävät ah-

kiota perässään. Heidän tehtävänsä on vaikein i? y^^'
rallisiÅ. On päästävä läpi miinakentän ja piikkilan'
kaesteiden. Ko.ron edesiä oleva vendläisten parivar-

\

ctulinionRukojärven ioukkoo

limme'mainittuun tukikohtaan. Tätä touhua ihmetel-
tiin hiukan, koska seo kummempia sotatoimia ei ollur.
kaan käynnissä, niin että mitähän ne keskellä yötä
hälyttivät?

Luutnantti Viitalahti selosti tehtävämme:

- Tuolla edessämme noin neljänsadan metrin pääs-
sä on vihollisen tulikorsu. Se tuhotaan tänä yönä.
Kaksi vapaaehtoista miesti 2. komppaniasta lähtee
räiäfttämään korsun. Jåiäkärijoukkue etenee vihollisen
asemien eteen varmistukseksi. Tulta emme avaa, ennen-
kuin äärimmäisessä hädässä. Åsia on nimittiin sillä
lailla, että meidän paluumme samaa tietä ei voi on-
nistua, jos vihollinen huomaa meidät. Kolme tykistö-
patteria on suunnattu paluutamme varmistamaan, mut-
ta ellei tärmä onnistu ryömimme linjojen välissä ole-
vra ojra myöten proli kilomariä ylöspäin. Siellä on
miehiä vastaanottemassa partiota. Mitään ääniä ei
saa kuulua. Tupakanpolttokin on kielletty.

Åsemien edessä olevaan miinakenttään tekivät pio-
neerit aukon. Esteenä oleva espanjalainen ratsu hei-
tettiin syrjään. Satoi märkää lunta. Jokunen valora-
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Vihollisen tulikorsuo töhysrömössä
.en ovullo Rukojöruen etulinlosso

Voriiomies Rukoiärvellä
suunnollo osemissoon

Tunguon tien

Polot kokoontuneet kertoi-
lemoon käydyn toistelun
iölkeen kokemrrksistoon
Tunguon iien suunnollo
Rukoiöruellö. Etuolollo tu-
I ipesöke

hoorokoukoput

tio on kierrettävä visemmalta, jotta sen saisi ylläte-
tyksi.

Miehet ryömivät hiljaa eteenpäin. Åikaa on kulu-
nut jo kolme ja puoli tuntia heidän lähdöstään. Koh-
tapuoliin pitäisi jotakin tapahtua. Varmistajat värise-
vät kuopissaan märässä lumessa. Jännitys kasvaa.

Nyt vihdoinkin kuuluu edestä pari konepistoolin-
sarjaa .. . kukahan ampui ? Mutta samassa myös lei-
mahtavat tulenlieskat ylös pimeään yöhön, ja sitä seu-
raa kova räjähdys. Vihollisen korsu on räjäytetty.
Hetken hiljaisuus ja kohta on helvetti valloillaan.

Valoraketit leikkaavat ilmaa. Konekiväärit rätise-
vät. Lyhyet ja pitkät aseet ottavat osaa leikkiin. Vihol-
linen on vain hiukan ymmällä siitä, mistäpäin isku
tuli. Åmmunta on hajanaista, satjat pyyhkivät sinne
tänne etumaastoa.

Korsun Äjäytt\jät palaavat luoksemme vahingoit-
.ta. Ånnetaan omalle §kistölle tulikäsky. Kolme pat-
teria huokaisee laukauksensa päittemme yli. Kranaa-
tit ujeltavat mennessän ja iskevät vihollisen asemiin.

Saadaan käsky vetäytyä tulotietä takaisin. Syöksy-
tään aina kun on pimeää, ja heittäydytään maahan
rakettien valaistessa taivasta.

Kovaääninen on vaiennut, eikö lie tilanteeseen so-

pivaa musiikkia vai eikö se kuulu kaiken melun kes-
keltä.

Pian olemme taas omilla linjoilla. Tehtävä on suo-
ritettu ilman tappioita.

Ammunta lakkaa, ja etulinjan,tavanmukainen odotus
jatkuu.
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ERKK' ANSÄ

Eröön osetol«in seil«l« oilu

Istuskelin kerran iltaa asianajaja Hannes Suvanteen
kanssa, ja puheet siirtyivät menoeisiin melskeiden
aikoihin. Kertoilemista'oli kummallakin, mutta taisi
ylnheqni veli vetää pitemmän korren. Lopulta alkoi
häntä kovin hymyilyltaä, ja sitten kuului'tuo: ,Oot
Sie kuullu?' Seurasi vekkulimainen tarina erään ase-
takin seikkailusta.

,.Käkisalmen_p_aikallispäällikkö 
pärssinen. ja Suvanne

olivat olleet YH:n alkaessa t93g remmissä miltei pyö-
reitä vuorokausia suoieluskunnantalolla. Kiirettä 

-riit-

ti,...mutta jollain tavoin he pääsivät välillä hengähtä-
mään, kun saivat selvitetylisi asiaruuhkan, joka oli
alussa tuntunut miltei ylivoimaiselta. Ja niin työmyy-
rät päättivät suoda itselleen oikein keivollisen'r,uoäl-
levon Pärssisen kotona, lähtivät ja iättivät erään kau-
punkilaisen puhelinpäivystäjäksi esikuntaan.

Kun tämä oli ollut vähän aikaa esikunnassa,
soi ovikello. Hänen aukaistuaan oven siitä työntyi si-
sään joukko korkeita upseereita, jotka kyseiivät kai-
kenlaista. Taloa katseltuäan vieraai asettuivat tilapäis-
majoitukseen juhlasaliin ja kävivät nukkumaan.

, Päivystäjä vetäytyi esikuntahuoneeseen, heitti pääl-
lysvaatteet pois ia kävi sänkyyn. Talossa oli heiken
aikaa äänetöntä, mutta puhelin katkaisi sitten hiljai-
suuden. _Päivystäjä vastäsi, ja toisessa päässä puirui
gvers! Järvinen Sortavalasta kysyen paiLattispaettit -

köä-. Päiv-ystäjä selirti, etä paikalispäållikkö voidaan
kyllä saada puhelimeen, mutla kun så veisi aikaa sovit-
tiin, että Pärssinen soittaisi puhelimeen päästyään.

. Täynnä intoa päivystäjä törmäsi käytävään la pais-
kasi oven jälkeensä kiinni. Nyt oli'tehtävä,'minkä
hän vain osaisi. Äkkiä hän totesi, että oli myöhäinen
syksy, yöllä oli kylmä ja matkaa noin 1,5 kiiometriä.
Nyt olivat hyvät neuvot kalliita. Päir.ystäjä muisri, ertä
siellä näyttämöllähän on vaatteita, siältä r-oisi lainata,
ja- niinpä hän hiipi sinne hiljaa, kopeloi lähinrä n.ru-
lakkoa ja löytyihän sieltä asetakki, jbka hi.r-io mahrur
hänen ylleen. Ja sitten vaan matkaan, ja kohta sor
Pärssisen ovikello.

Pärssinen ja Suvanne ryntäsivät katsomaan, kukr
mahtaisi olla myöhäinen soittaja, avasivat or.en jr
purskahtivat valtavaan nauruun. Päivystäjä siinä sei-
soi, varpaitten välit savessa, alushousun lahkeet ku-
rassa, tukka pystyssä ja kaiken kukkuraksi kenraali-
majurin takki päällä. - Ensi töikseen häo selitti, että
sinne esikuntaan tuli vihaisia herroja, mutta nyt pi-
täisi Pärssisen soittaa Järviselle Sortavalaan. Miehet
lähtivät kiireesti takaisin suojeluskuntatalolle, hoiti-
vat asiat ja jnivät jatkamaan keskeytynyttä untaan.

Päivystäjä kävi hivuttamassa takin takaisin näyttä-
mölle, mutta kun ei pimeässä osanout naulakkoon,
käänsi takin siististi kokoon ja asetti sen lattialle. i(u-
kaan ei huomannut mitään, ja tuskinpa takin haltija-
kaan huomasi aamulla ihmetellä, miten hänen takkinsa
oli siirtynyt yön aikana naulakosta lattialle.

Ehkäpä tämä juttu sattuu kenraali E. Heinrichsin
silmiin, jotta hän pääsee selville, miksi hänen takkinsa
oli silloin aamulla sievdsti kasattuna lattialla,
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POHJOTA

fämerien miesten
I«iriat

Assorsson: Slqlinrn vorjosso
Collier: Dunkerque
Deighlon: Aivopesu
Eklund: Alppikengislö jöljel

voin jöö
Hermqns: Domokleen prmeö

huone

lenkins: Jööhyyhmöö
Kokko: Töydennysmies
MocLeon: Jääosemo "Zebro"
Sundquisl: Löskikopino
Susitoivol: Korjoloinen potol-

loono ErP6 tolvisodosso

Sorlon hinto kongosk. 105:05. Kuukousimoksu

11 :10

11 :10

7:80

9:45

11 :10

9:45
'1 3:30

11 10

8:35

13:30

l0:-
ki rjot kuukousi moksullo. Korot-

puhelimitse.

RIITT;IÄKÖ TAilÄ
TErDÄil KoTrilNE SUo|AKSI?

YAKTOYAAKOIA

Vokiovookomme on voruslettu koksoisheiluri-, voloosteikko-
toi siirtopoinokoneistoin. Nömö siioiletoon voihtoehloisino
vokiomittoisiin vookosilloihin (pöytö- ioi lotliomollit, viime-
moinitut myös upolelluino tor pyörösoviluksino). Punnitus-

kyky 15 - 5000 kg, sillokoot 500 x 500 - 1500 x 2500 mm.

I.AIIDEIT YAAI(A
LAHT| - PUH. (91 8) 25 131

Hevosenkenkö oven ylöpuo-
lello ei riilö suo.ioomoon koti-
onne silä uhkqovilto vohingon-
vooroillo. Siksi Teidön on syytö
ensi iilosso honkkio kodillenne
luoteltovo suojo - Pohjolon
kolivqkuulus. Se sisöltöö eri-
loisino yhdislelminö - yhdellö
vokuuluskirjollo - koikki ne
vohinkovokuulukset, joiden
ovullq kolinne torkoiluksen-
mukoinen vokuutussuoio ro-
ken netoon.

Jo oino on lärkeöö, elrö vokuu-
tusmööröt vosloovot omoisuu-
tenne todellisio orvojo - mie-
luimmin kuitenkin uusorvojo.
Pohjolon kontlorit, lorkostojot
jo osiomiehet ovol koikkiollo
käyletlövissönne jörjestöök-
seen Teillekin uusorvoehtoisen
kolivokuuluksen kolinne luo-
lettovoksi suojoksi.

P. S. Ottokoo Pohjolon kesö-
huvilovokuuius "huvilovqhdik-
senne" !

YAKUUTUSOSAKEYHTIö

E
L

r:1--E-

v Tiloon yllömoinitut WSOY:n
'omosti. Rohlikuluitto. Myös

Tiloolon

Arvo ommolta

Posl iosoile
4Ja)

J. Sorno jo Kumpp.
Runeberginkotu 25 A 23 Helsinki, puh 444 315
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