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Meillä menee mukavasti...''§
Palkka menee tilille
Yhdyspankki in.

*,,

Palkkatililtä voi kätevästi hoitaa laskut ja
maksut, Moni turha ostos jää tekemättä.

Rahat riittavät paremmin, Ja Yhdyspan-
kissa on mukava asioida.

Se on reilu
pankki kaikissa
raha-asioissa.

Nyt on
turvallisempaa

elää ja olla,
Meidän perhe
on tyytyväinen

perhe,

/./
VALITKAA ITSELLENNE EDULLISIN, VEROTON TALLETUSMUOTO

YHDYSPANKKI
meid.in pankki 
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Papulan kasarmin raunioita
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NIENE ja n'rvv kaikki. rnrtii sir-rull:r on-...l Kerrotrtlrrr
nr.lorcrl nrichcn rii rriin ku u lrrrilrur l iih tcr r ccrr nrurhccll iselra
pois. Ynlriirriinrrnc hiintii. On vrrikea lLroItrrr rrsioiste, joi-
rrr vrilla ci voi kuvitcll;r cl,irniiii Lrrol.Lttnincrr nrcrkitsisi
rrrk( )i t uksctrouru u ttir.

Olinrnre nuorirr itseprrivclustrr sLlorittrl\'iir Irtiehi:i koti-
krrtrp1111lii11i \riipurrr-r vilrtiopiltlrlj(x)nrlssx jrr nukuintr.uc
KcskLrskrrsurnrin trrvrrssrr. ktrn kcskcll:i \',.11 f itnevtt:i tuviur
kiivtiivii velrristrri Kiisillii olir';rt Talvisoclrtn ensirtrrtriiiset
vrrr>rokru,irlet. jolloin rejrrnl.iltrtrtssrr Iarhaillarrr-r su()ritcttiitt
viivvtvstiristeltrit.r virrsinaisiiu 1:'uolLrstusxscnriin siirtt rnis.
tii vrrrtcn Sisrillc oli silirpur)Lrt Irtichiii hrtnuaksen Kanttel-
jiin'clrii. \riinrcksi hcitiiirr suorittrrn.lrrnsrr so.lln cnsi prii-
vicn tcko oli ollur sc. crt:i hc «rlivrrt l:iliricssiiiin svtvtt.inect

J. E. NAKAR!:

kocinsrr pi.rlrur;riur \ oi tck<>rr. jos se pitiiisi sr.t<trirtlirl ajlt-
tclin. iluistrrivat mielccni lrv«rkkeat postimerkkikokoel-
n-rlni. linrrtrr.rnrunlk<>koclnrrrni. kirjat jl n-rtrr-rt ensirlrvoi..
scn rlkkiurt esineet jrr asi,rt Lr.toputltirctt rriiisrri olisi
r-n rcltä I t-tlrscr-ttltvtur

Sorlrrn alkrrnrisen ilrnal:on-trnituksirr scurenneiclen ja len-
totoirr.tir.rtirir hiiirir.rneidcrr lurnipyrt'jcn jiilkcen ilmojcn
kirklstucsse sckii sotaroirnictr rintertrillrr vakiintLrcssl vi.
hollisen ilnra-esc oli rvhtvnvt vltt'viiiin aktiivisuuteen

Jouluvi,nii scisoessani krrsrntrin |()rtirr vlrtiossil olivat ku-
rurahtirneer u-ryi,s vilrolliscn kaukonkkien hiiirir-rräam..
r.rrunnrrt. tLrli viisi n-relko tarkasti osLlnutta llr.rkaustrr
rriiiiriitn' ihi rr kohteisi irr kaupLrnki in.

LentoPorlrnituksct olivat srrttr.lncet viikonlopPuiIrin
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Eclellisenii lrrurutrrrinrr olintrne srrilneer .jo klsarntialLrcellc-
kir.r raju ja pLristeluirrr. Sitii eclellisenii viikonloppur-ra
pnrmi oli pirstonur Tuomiokirkon alttariir. Sirren n-rlj:r-
paikkamn-re siirrertiir-r klsarmiltrr linnansillan Tcrvrir-ric-
r-r-ren ;ruoleisiin rakennr.rksiin ja tehtiiviir.nnte nruuretriin
vrrrt iopxlygl llliSest.r p:rrri( )i nr i ill

Kirkas l.relrnikr.rinen piiivii oli painurnassa kuulakkaaksi
illeksi suorirtaessanrrne tel-rtäviiir-nme toverini kirnssa kiru-
pLrngin sammassa. Lal.rclen takra Pappilannienten vltii
nävtti läl'resty'vän yhcJeksiin koneen laivue, toinen, kolrr-ras,
viisi laivuettir, Ii konettir. jotka vrilkkt,iviit hopeoirLrina
balalaikkoinr korkealla raivaanrlnnan taakse vaipuvissr
auringonsiireissii. Alkoi kuulua vongunraal ja sarnanaikai-
sesti ne sviiksviviit alas sekii irroitrivat pornntinsir. Pi.1n
rvski i i'rnpiirilliirnrne. Iln.ra l.ruojui. Sararnirssp n.rrikoulun
krlliot halkeilivat. Maaiirna mnsrui ruler.r .ia savun rnl,ller-
ryksestä. Sitten seurasi sinervii hiljaisuus kuin kuolema.
Lastinsa purkaneet pomminrskoneet palasivat takirisin.

En t.nuista, kLrinka olin saapunur rrimiin jiilkeen Shellin
bensi ir-risiiil ii)iclen tienoiitrr k«rtini hro Vallinrir-rreelle. Tu-
lenlieskrr liiiviit korrtelin ntrrkilla. Mielestiini niikemiis-
siir.ri ei ollLrt rnitiiiin ravallisuuclesta poikkearvaa. N{itii nvr
ketselin, oli melko mitiiii.nstnorntrromillt turl-raa jrr rrlrpce-
tonta. palakoot. Oli helppou hropua. Tavarrra si1rr. mikäli
sitii vielii rarvitsee. T«rverini «rli tLurkio sirten kiivneisiin
n-ryl lerrv ks ii n kackrnnu r. Lapp6s111111111rrn sankari hirLrclo il I rr

tvh jiir-r l'rrrurlan yllii ristiir-r krriverrettu nirni vain u'ruisruirirrr
hiinestii. Huoneissrr sisiilLi oli kvLniiii. län.rrnimiirnririrntii.
jään'nvnii. M Lristoksi otir-r rt-tuu ti.rul iir valokuv i l j,r l.l i r-r,r i n
liihtiessiini oven ltrkkoon vrrnhrrru-r tirp11;111. En r,iitsinyr iiiii-
clii seuraaunaln, rriten tLrlenlieskLrt piu-r nuoleskelisivar
katoavan korir.ri ikkunanprislill.

Seurarrvlna V.iipurin tuh«rsunnuntaiksi nimetn'n2i piii-
viir-rä ntrrjlilirnmc va111h:.ri.r linnrrrr vrrstrrpiiiitii sijrrirsevissa
Tervanietnen kallioholveissrr. Piiirii oli helvetillinen. se

tiivrvi n-rvi!r-rtiiii. Nlviiherrn-riir-r rlrnoituksen mr.rkaan -ilj0
koneen por-nlnittresse krrup1111li1,-, j,r raskaiclen rautlovien
prriskrrutuessa ilr.r-trrrrl.rrincestrr nurinniskoin saranoiltaan
sisiiän rnieleri)n olisi rorlell;r ollut mies. iokrr tälltiin olisi
jaksrrnut turvrrLrtLlil ulkon,riseen .j:r rr,rurti.r .rrrr,rjen riivsistii
tavlrraIlr;rreistlr.

Sinii sunr.rLrr.rtrrinrr krruptrngissa pakri. Kiivtänntjllisesti
kiltsoen klupu11gin liirl-r.r-riti's. vesiiohroverkosto ja sähkt)n-
jakelu oli lrrr.urrutettunn. Viirr.reisetkin vielii jril jelli olevat
siviiliasukk;ret seivat n'räiiriivksen poistua. Kaupungin loi-
mutess.r tulin-rerer-rii siirryirnnre mekin illallrr .liilleen uu-
siin irscnriin Sumrlirstrr vetiit'n'neiclen nlotsinkielistelr
vksikkiijen vhtevteen Tlrnrnisuon sur.rnnllle vanhln Mrrr-
ko','illan raisteluk«rr-rlr,rn suoir in. Täliltii tein rr.raaliskur-rn .1.

piiiviinii vksiniiiser.r i'i)llisen virelluksen soclan raiskaauraan
kar-rptrnkiir-r. sen rlLrtioille kacluille ja kasarnriin. jossir so-

clan ensimmäiset piiivrit olinrnre viettiineet.
Oli tiihtikirkrrs kuurrrmoincn vii. N{atkarr rnuutarnil ki-

lorrctrejii. Maastossl kurnpareiclen tirklna rnetsiissii tiir-
ri)tti pirstoorrtuneita pLrLrnri'nkiii .ja latvuksia sikin sokin.
Tulikirnrrjer-r n'iin tulostrr. Mustat kur>pat ja roureisen
rnaan repeii n-tiit r.rr.rnroil ivrt sv nkk i nii pe ikko j er-r nrarr i l nr irs-

tx...
Kolle k«;krnnahevosta l<ljui tien ohessa taivalluksensa

l.riiiittiineinii. Kosterrs niivtti vieriihtiineen viirneisinii het-
kir.rii eliiinten sr.rrtrllis iir.r silrn i i r.r jiirirvnriiiin...

Tiilrrien siiteilen-riissii virssii kuului kuminal, ilrnmLlnti.la,
jv rn i niiii. Vrrser.u rnrrlll trrivrrrnrlnta ka j rrsti 

1-:, 
Lr neisenar. Kuu

valaisi tietii. Hrrrvakseen kurnuttirvlt hiivittäjiit vrilkehti-

Markovillan taistelukoulu
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Viipurin rautalieaseman raunioita

r'.ir r-.rlrnhcitt.ijien rrrrva:illc srrunt,r,rn-rissir vrrlokciloissrr
Ne svljeskcliviir lLrotisrr ihkujarrrr \/rrkrprrlkr svtn'i jossrrkirr.
Ioisti herkcn jrr sirnrnrui -fossrrin prurrrllri vukrpist<xrli

Vcsisri)r-r I littiiviiiin siIl:rnkon'rrrrn Iic vihollir-rcn uP()rrir-
r-tut tuh.rrtsrrr t()r)nci.r rlijiih.lls.rincit.r. K:rrrptrngin lrriril
Irtill;r liihcll.i PrtP11l.1 1 hchktri [rrtl.rrte itlcrt r.rkcrtntrstcr-r k,i,
n iiviii rrrtrnioit.r Sicllri tiiiill;i IrLrljrrhrcli viclii Ii1111v1t,.,
lickkc j;i tLrlrk.rn st.rst.r P.rl.trl.rss.r sij.riurrci.lcrr K.rrj;rl.Lrr
K;t.trrin krrs.rnr.ti.rlLrcrtk'nkin i.rrl.tnc.i:r.i jiittcistii. Pvsiilt.
.lvin hctkiscksi nokccntrilrccn l.:rrrrrn t..i.illc lc'r'.iht.i
nrriiin Niikv .Irrriudcssiriur r>li kolkko Srxl:rn siiiilinriitri,-
nricn kiisicr.r koskctusr.r krikkialla

Kuljin hitrr.rsri k.rtu,r r li,s. \'lircttr.ini r.rrrr;rricn ke,rrisil,
liur ilserttrur r.tt.t|111.111 k,rh.l,rll.r s.r.rvLrirr r.rrsrn.risccn karr.,

PLrnkiin Hiivirr s j:L .trrtius lisiiiinn ir iir lliillrkscr j:r kLrtr

r.rl.risir'.rt krrlkcrn.r.rni rie tii. Erirliscsri runsin. kLrinl:.r ve-
serurnrll.r lickkicn k.rio Pur-rcrrrrkse n;l svlcili viin riilitikir-
krlstir t;ri\'.[.urr.urt.t.r R.rt.rpill1 irscnr:rrirkcnnuksinccn j.ii
oike.rlle. Entincn .rsr.rintillo. lrotcllr. kirjrtkrrrrp1.,r. 5li1n;-
n.r.t.tt.rr'.rr.tk.tuIP:r. 1p11'1'lilii. rnrtrkrrilil:Lkoti j;r Picni kol-
::rionr.rrnen puistikko virsenrnl:rllc.

H il jirista vrrcllustrr jrrtkrri pirk in Krrr jrrlrrr-rk:rtua k,rtr1.1111 -

gin svtliirrtcen. Srrlakkrrlehclcn t.rusr.tlrrr kolxrsi jvlikeiinii
nlontllllcrtttin:r vtt<>sisetojlr \:r11lr.r llnlr:l ()r.ltojclt \':rlosinfi)-
r-rioirlen kcllcrriirniinii. Kuinkrr uscrrsri ilik.risenrmin olin
vrrclr;rnutka,rn s;lnr;l:r k:rruir. TuttLli.r r>lir;rt tiiiillii crtrrstcn
kesriil«r jen lrrrrh kc.rt chr<xrt. Si vssatc i,lcn I i Lrortanr i rt rrsfrrl t-
rejrr olin Iolkcutrr. Plkk.rsiriniikin olin kvlrniiii viinrrra ko-
ke,rr.,t.,,ir.,tta tiill.ristrr c'n,rllrrr l.ovcss.rrri vrcl.i nrilloin-
krtau tur-ttcr.ttrr. Niiin outojert vrtlonltiinrljcn kirkrrsrantrrs-
sa hiintiirvv.lcssii cn ollut ktup1111[i1 :rrk;risrnrmir-r niihr-u t.

Åinoatakaan ihrnistii ci rLrllut vi.rsti.ri,ur. Keriiiin cl) ollur
ta\'rurnut ntrtkxlLrn i. Ku ului k iptrn< >itlen h i l j rristrr r;iiskiih -

tellii, so.l.rn lvlirr.iii. kcvrin.i r';rrj,rin.r cr()rr.rurLli illvc-
Iltxisten lrckkien kuolernanrrrnssi vrrlohiimvjen viiss.i.
Niiinkii krt<>rt k:itrpunkini : Sinii. jokrr sv;n['rolisoir minr.rl-
le eliirnäiil Mcnct pois. kuten ktran sirren sirrujen aalto-
jen i'ruojuvaan heh.nrurn. pauhaavien ntericn svvvvksiin,
r':rjonnut ikrrisurrksicrr Arlantisl'

PvsChclvin ja ruiiorin katuien ristevksessä. Torkkelin
puisro: Tvhiä karu. Voiko se olla mlhdollistaT Ovatko
krrikki ihnriset kuolleer jo pois maan piiiilrii:' Silrniir.ri eir'ät
näe ketäiin. Tr.rska riipaisi rintair. KrriprrLrs hiljaisLrureen j.r
lksinäisyvteen ja tällainen autius oli nruserrat... Korviss:r
kumisi jatkuva nunpr-rtuli. Srapnelli Uurairn suunnaltir
räpsähti katukiviin. Surinaa ja Lrjellusta... Seisl

Seisoin v il.rclo i n vaellukseni miiäninpäässii Keskuskasar-

ntir.r Portillrr. \'rrrtionricstii ci nriv Siell:i tiiiillii r':rin 1.t,rrr-
r:ricn jiittiirniii krurPPirr. nokccntur''rr.rttrr lunt:r (\'icn se-

rlurllr nlrrilhrclc,,'lrt. Olin kontl'tlrsrtrlr rrraarr rcl-c.irr.i.in
Ercisrrrrlrrss:r kvlnr:iii. prrlenLrtte j;r sortuntrtr:r. Siirkr nci.lcn
ikkunoi.ler.r lesinsirrrr ririsiviit rrskcltcn rrll.r It Lrstisi.r ikku
nrr-rruk«ristrr vrrlr rtti krru sckrrisirr vu()tcitJ. Siiiinni,llisin vii.
lirtj<>in kutrlui hiiv irriijiikonci.lcn konckrviiririkurnutLrst:1
RcPxlcl5.1 PinrcnnvsPelrv i t lt Lroj rthrelivrrt.

IIvljiittv k:rsrrrrt.ti uhkrri kolkkotrrt;r. Kiitccni osrri k;r:r-

Pistrr krrulrrliinrr. jotrt olin liihtcrrvt lrekcrr.tarrr.r. j.r r icrci-
scsrii kxxpistir [i,vsin l)olunrituksiln ka,Lrnncc'n l).utioto-
verini Prrrrilnrrjokonccn. \'iclii nvtkin jorrttrcss;rni jLrlrlrr-

vrrrur tilrtisuutccn haLr.lrrllc r:thi ntuulirrr.t scllrriscc n l.ist.irr
tiintiin vrrlkohohtorscn lii rr:rn karrlrtrrni j:r .rarnrrisin hcriittr'-
iini uuteen Piiivr.iiin rrjrtn iloiscn vst.iviirrr PrLrrrrnrrir>kt>-
ncclla kasvorri silciksi.

Krtrlun kulmirn r.rkrrnrr sijeitsi osrrkcrlrti,, Åltrrn kcll.r-
rcissrr kas:rrntin crttincn viicsti,sut>jrr Sinnc josktrs Iriih
n ssirccnicn :lr)tr.lcssrr ilrnrrvrr:rr:uncrkkc j.i nrci.liit oli ko-
rttcnncttr-1. C)lisikoh;rn sicllri rrr t nr:r joittrst;r: aj.rttclin
I)iiiitin varmistrr.ltr.lir rrsi:rstrr AstLrin pinrcitri rJ[)[)ujrl '11'rs

kcllariin ja .rvasin t>r'cn. Siinii Ininii hiinct niiin. r'iirucistrr
nvt k()rikilul)r-lngissir koht:r:rnrrrni ihmiscn. jostrr tiitii jLrrcl,

r)liulni olen liihrenlt muisrclcrnrrrrn Si inii hiirr isttri kivi-
scll;i kr lnriillri l.crttr:umoli.r j.rl,rr'.rll.r.rn rrrtirr.i .tl,tsr,,ttr.Lk
si riisrrLrnrunccnil. s()ril.rsl:rkki lr.iiissii l..rrroitrLrncrn k;rs..

voirt j.r tunt()lc\'\ k;rrrl.rss.r. K,rh.lcrr l.rurlt n nricstii oli r'.rl-
t:tvi.t k.tr:rntellik.rsoj.r. sill.i lirkci.lcn nrvr ntiil.it t.I\'.rr,r\.I
rirst()illccn olir',Lt ollcc't jo k.tLr;Ln.rvoinrin.t j.r r'.rill.r Ilvr'
jiir. f ictlLrsrclin hiinclrri jotrLirr. rnrrttrr Iriin ci vrrst.rnnrrt ci-
kii liikrthtrrnrrt. jiirkt'rrsii vrrkrnko k,r.lott,rrrcc'rr,r virrrrci-
ncn krrrrptrnrIiss.r koht.r.rrn:rni ihrtrincn

Prrl.tsirt [)i.tlt sctt cnertll,.ili vrttPiirisri,:i ltrtvrtilttroittl.Ltr.t
rrrttrcrri rr ki, rriikcrn.i.irri r ic'st i.i vit rrtii.irr.

Kannaksenkatu Viipurissa \\!

Kttn seur:tltvlrnlr vi,nii kttortrllt-,ltttotl lrrvt>ill:t sclkii rnc-

t)osLlLlllllrlss;r jiitirllrrle k.ttrPtl11g111. istttittlrl.tc iiiinctriinrilrii
kuin kirkor-rl.cnkissii cnlnlckii .trtvistrrtlcct. cttii rrlrrtkrt oli
jiiiihvviiismrtka. Kotisettcltrrr vii kaikkosi irr krrikkosi KLrtr-

rlcn rliehen rvhnrii nreitii oli siirrii t«;istctr iotrkosse k,lnt,r-

rrsttkkiritrr ja cntisiii varrioPrrt;rljtxrnltr Poikie Etsilllllle
vhtcvttii omaan vksikkiiiirnnre kcnerlkiiiin ticr.irniittii oi-

kcin. missä se oli tahi oliko sirii erliiii ollenk;trlll. ÅiIrllr.rrl

s:lmstitessa P<ltltnlitrtstctt j,rrktrcssa kesktrstttlirl Iltlorcll
viir-rrikin kanssrr Tier-rh.Ii.lr.lll i.1scll.l!1ll;r esiktrntrlrrrkcnlltrk-
sessr,,ir kLrrt hiin viittrsi ttlrrlrtlollisenrr Siikkijiirvcn jri
Yliinrrrln srruntriln. si.lloirt sirPllc viilsi ttrt>n ojcnlrerttu

k'iicien rravistanratra lirrtirlle. kLrin sirkLrkser.r silrniirrkiiiintii-

lii olisi tcrttpun sr.lorittilrttlt. Illirrl hänriirtvessii liihtlinrnlc
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jr,

kLrtrsi lstiin'stii taas vtitii vasten krivelenriiiin neLrvottLrLrn

sLtrntaan kenenkärin meille ihroittamatta, että cclessiipiiin
Nissalal.rc'len paikkeilla vihollinen oli j<l kävnvt pureutu-
rnassa tielle, jota kLrljimme, rrurra lyiin, rakaisin.

Aamriviistii en tieclä liener.nrneki) olleet Vilanieuren lii-
I-retrvvillii vai n-rissä, kun hr-urn-tlsimn-re .lurniperrteisellii

;,eltoaLrkcalla oikealla mersiinrrrjrrssrr yksiniiisen talon jrr

rnenirnrne sinne. Asukkaat niit,ttiviit jiittiineen kotinsl iri-
van äsken, sillä I-ruoneissa oli yhii liimrnintii ja r.rLrnrss.r

valmis paisti, piiydällli iso lasiftrrkki punal.rerukkahilloa
ynnii rnuutrr siri)täviiii, voita ja iso kLrlhollinen kern'rir:r j,r

pino valkoista rieskirr. Lehmät olivat jäär.reet läl-rteneiltii
navettLlan. Vair.r tykkien jvliniistä tärisevistii ikkLrnoista ja

silloin riillöin rr.ra japrikkirnune vl itse Lrlvahtavista kone istrr

tiesirnr-ne <.rlevamme il-rmisten ilroilla.
Viirle aikoina olirnmc saaneet usean vuorokar-rclen

rr.tr-rona-annokscn 1'hclellii kertaa, piener.r palan jiiiityr.ryttii
juust«ra, pienen paian halpaa jiiän'nvttä r.nakkarira sekii
jäät1'neen leivänkyrsän, rnutta errmepä olleet pareml)air
osanneet kaivatakaar-r. TilaisuLrclcr-r niiin tarjor-rtuess:i l:i:i-
tinrme nvt paistaa ht'vrit räiskiileet.

Joukossarnrne oleva var-nrleljokehirren poikir oli rep-
pLrunsa ahtanut krrupr-rngissl liikemies Naprrrstock in I'k-
sitvisasunnosta sir-rne jiiteil'n levlsoittirren ja niin seetiin
nrusiikkiirkir.r. Soittinreen ei tosin ollut asettirrr kuir.r vksi
I"r1' 

- 
n.ristii lie sc.kin pöllitn' 

- 
silloinen krikkialla soi-

va iskelmä, ioka kertoi rien.rujen rikkaudesta jr srrrujen
summasti.l! sekii pienestii ihmissl,dämestii, )oka on aver,r je

pohjaton, kiitkee suuret unelr.nat ja niir.r eclespiiin. Jokri-
sella rr-reillä oli repuissarnme m1,irs sotrsaaliina laatikko-
kamera. Kuka lie niirä kiiynvt evakuoirnassa avoimistl
liikkeistii. Sitternrrin heittelin.l.ne niitii tarpeetton.tinl
tienvarteen. Kaikki näin olisi menu't l-ryvin. mr.rtta lrr'viir-t

olon tuokion ylliitetq'ä meiclän joukostatlme ntrorinttttlu
kokkina toir-nineen ja jotrkostan-rnte vrrnhimmnn kesken
toiserrvoisesta sanaharkasta oli strkeuttLnut tappelr,rnpoika-
nen, niin ettii heidät piti erottaa käsikiitrmiistii.
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Årrnru llrr liih.li nrrre heri ottarnrrrrn vhtevttii nteikiiliiisiin
jou kkoih i n. Niiinrn-re Sallrrn su unnllta siuprr neita l r-rmi ptr-
kuisir lcveiisclkiiisiii miehiii. jorka ker«>ivrrt fohioisern-
l-,irn,r «rlleensl s(xlrrssrr. Inrrttl tiiiillii he siruoivirt joLrttt'

neens,r helvettiir-r. N{c pojrrt joucltrirnnte enrisiin tcl'rtii-
viinrrne prrittain l.riihtelerriiiin rannikoille jr Inersiin
Tc['rc{essiinrurc vrrn-rnreljokelrrisen rrsetoverir-ri kanss:r iiist.i
trrivaltrr hiin koneisiin ja kojeisiin kiittuostltueeua kiivi
sorrneilerlaan kohrlallemrle osLlneen auton racliolaitteitrr
j l sli ktrulu'r' il lc Erlglann iste suot.uenkielisen selostaj ar-r iiii-
nen, ioka kertcii piar-r koittrrvastr rauhastrr Sttortten jl
Neuvostoliiton vrilillii jrr pirrhaillaan Moskovirssa kiivtiiv is-

tii ncr.rvorteluistrr. Jir niin se rauha tulikin melkein niiltii
tiimoiltr. jr sainrmc jiilleen liihtcii vctäytvmiiiin siirtväk-
semnre vhii syven-ur-riille sisiirraahln Yliirrtaen kauttl Krri-
piaisiin, sieltii Lahtccn Hennelairn je e.lelleen Niir.risrr-
loor-r viiclcnticn ristci'kscn t.ttrrlstoihiu.

Hirvi Torkkelin puistossa

ffitr
J

Viipurin Tuomiokirkon raunioita
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\/UOSALT\lELLÅ r'estalrviikkiivksecn rniiiiriittv parxlioo-
lu;llnme. III / JR 5-. jore konrcnsi nrajLrri NI. Kiurgrrsvirilrrl.
solLtttrrutui i l.-. kulucss:r ltliikkiivsr':rlntius;lsentiill Hr1r1-

[)iISilirren r-riitrvjcn r-nilirst(x)n noin I km piiähiin Orrrvrrn-
kvdi)r-r tiestii. Mrrastorr sLrunnitelnrilllir-rcr-r kiivrtii pakorri
nrcidiit vrrlnristrrutru.t-teln iiikkeelle k,,irness,r p()rrnilssil.
Koskrr auke ider-r ni ittv jcn v l irriirn i ner-r ol i rrrtk;risevrur koko
rotrhlrlle y.r lt) /JR j- oli ctumaisenrr. olin erirvisesti koros-
tanur noPciur roir.ninnrrn n'rerkitvstii kohrlellanrnrc. jorr.r
9. kon-rppan irr piiiisisi rnrrlitloll is i rlnta n piln sivtrllen-rme j rt

iskLr vaikurtaisi koko tln'«rirreen levcvtleltii. Reservikomp-
prrnirr iiiisi toisrrriseksi koment:.rjrrn harkir-rnrrn nrukalrn
kiir tcrtiiviiksi.

Olin'rr-r-re trrrhar-r rrikrrisin paikalla ja mlkasinrnre vril-
nti iksi n'hn-r i rtv neenii. :rli nonrrur kelloa tarkkirr llen. Pelkii-
srn cniten jr>rrrir-r vahineossir svlttvviiii ntclurr tei iiiinrii. jo-
k,r ver.iisi n.r.rp11pi11 huon'riorr puolccntme. Maas«r oli il-
kciur.i. mit.i kLrvirelle saurroi. Rosoistrr. pientii ktllion-
nr ppr l.i.i. jrrnkinlrrista liLrskakir.en rirpaistx siilpiili 6,"u-
i',ii.rn k.rnn,rlrrr ehkii nrie le nkiintoisrrr. meicliin krrnnrrl-
!.1nrme n.relkein kuin n.rrinrrkcnrriiii. sillii keskitvs viholli-
sen heitrin.ristii (se peijakrrs kiivrti niirii vielii kokonrrisinr

|utterlsto I u11. ) tl ul)aillt sul.louruneesecn joukk<xlr-r olisi sir-
Prrlcvlikutrrkscltean niin ruhoisa, ctrii se riirriiisi nreh-
rlv triin.rii:in koko hviikkiivksen.

Kello tJ - 15, kLrinka hirossr rrrnnekellorri kiivkriiin. Ntr
nvt. joktr tLrrkrrse n irlirxrrri pisri rrrp.rk.iksi j,r rt-rihar.rrti sv-
tvtrirnelliiiin iIrisen ja niikvviin licskrnl Olin vhr.rikrises-
ti joukkuccnjohtajrrn. r'iiiipeli Lclirlon kirnssa prrik;rlla.
Lchto tenrpaisi ltrrtsiln rniclten suustrt. sitten tuli roinr.rsrr-
nojen kokoonrateos siil-risren hänen hrrtrlilralu ja riivclen-
rtystt-ties kurrr-rreli kel;rgx1111 se.lclntekorr lu<tr-rtccrtonrinrri-
sttLrksistrran. K;rtselin nrrrrpuria sikiili kuin hiinr.i s.L.rrroi
crottrlir viih i tcllen hiipiviissä irirrnukrtjoss:r. r\l iehcssii oI r j o-
rrtin, josta cn pi1iiny1. Ulospiiin srllnirnlainen l.rikkip.rrr.r
ktrin n-rur-rtkir-r. Housr.rnpersrrus rerkorri kumisa.r1.1.;1i5s(.11
vliil'r11el6ll". rrsctakissa ol i parin piiivrin ruokrrlistrr, rukkaa
hepsotti viihiin sieltii riiiilrii lekin rrlr:r, n.rurrn ilrnc oli ikii-
vii, n.riclistelevii, liian krrrLrve. kLrn hiin soporrr:

- 
Herrl viiiipeli, en vhtiiän... herra viiäpelil

Lchto vritti tukehttra ja I'mpiirillii scisovia nilLrr.Lrri.

- 
Hei. sc sanoi sua lierraks , kLruliks siiT purrskurrr .i.i-

hin korpreali j.r krikille oli hauskeir.
Herr<>irtclrr resen,iliiisrer.r kesker.r siiiistettiin yleensii ta-
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kalinjaan ja iomille tai sitten se alkoi komppanian päälli-
köstä. Tunnelma oli kuirenkin laukaistu, vaikka olisin ol-
lut n'yq,viiisempi, jos asianon.rainen olisi rnurahranur
vaikka tutun perhanan vasrineeksi.

Oclorr.rs jrtkui. Kello H-9 saapui läherri:

- 
H-hetki siirtl'1, viidelliiroista rninuutiila. Stukat rule-

vat irloittarnrran, sirten patterisrojen ruli-isku, sitren on
rneidän vuoromme...

Hyvä, tierysti hyvä, murra se perhanan odotusl Jokai-
nen, joka on tuskaisena jor.rtunut odomelemaan vasraavas-
sa tilanreessa, ymmänää tunteeni. Hiivin joukkueesta
toiseen ja kertoilin pojille kuiskaten, n.rinkälaisen kajauk-
sen Stukan pommi rekee rnaaliinsa, kuren olin nähnyt ai-
kaisernmin. Sainhan joukon ainakin herkeksi hiljaiseksi.

Uusi H-9 ja rninuurin kirlurtua olisi Srukien olrava
kohdrlla.

N[urra voi riivattul Luulin, että sydämenr pysähtv1,! Sel-
viä heittimen lähtrilaukauksial Paljonl 1)0 miestä jiih-
rnetryi aivan hiljaisiksi, muodottomiksi miihkäleiksi
metsän laitaan. Olisin voinut itkeä raivosra maaressani
pienellä kumpareella. I(isiini osui pieni, terävä kivensir-
parle. Nuo, nuo pirut ne pian tekevär selvää joukosta,
veitsenteriivinä ne raatelevar porukkasi hajalle, ne rulevar
leikkeiemään oikein naurtien lihaa, ihmisen lihaa, jalkoja,
k?isiä, aivoja. Sinun luotettu porukkasi on pian räynnä
huutoia, lääkinrärniesten kiireisrii .juoksua, paareja, verre,
tuttr,riri, väänryneirä kasvoja, saaranan saatana! !l

Jo tussahti ensimmäinen, koko joukko värähri, ja roi-
mutta mitä, eivärhän ne tänne tulekaan, vaan

Oraviinkydön tien suLrnraan, rerve menoa, siellä ovrr pojar
hajallaan haudoissaan, kyliä sinne mahruu, anna mennii
vain, vanjushka, pian rulee täälräkinl

Samassa alkoi kuulua voimistuvaa moottorien surinaa.
Stukat tulevatl Koko joukko on niin vapautuneen mieli-

JR 57:n sotatoimia
Vuosalmella 13.7.1944

llmahyökkäys marssi
rivistöä vastaan
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alan vallassa, errä päitä kohotellaan varomarromasri, aiar-
telematonta liikehtelyä siellä täälä, mutta naapurilla ei
ole nyt aikaa tähystellä meitä. Kiivas ic-tuli räiskyy Ayrä-
pään kallioilta, onpas niillä putkia, taitaa olla enernmän
kuin koko Helsingissä. Koneet etenivät kuin harjoitr.rksis-

sa. Kelio on H-U, sodan alkusoitto pauhaa pian toisille
rnollissa, toisille dur.rrissa. Kahden suurvallan edirstaj;rr is-

kevät 1'hteen ja rne olernrne erurivin katselijoita vielä het-
ken.

Johtokone piirtää ympyrän, kallistuu ja alkaa syöksyn,
muut seuraavat. Helvetillinen räjähdys, rnaata, kiviä, pui-
ta, rap^a, kaikkea mahdollista lennähtää näkyviin kuin
jättiläiskäden lennättiirnänä. Toinen räjähclys, huutoja ja
meteliä, yksi koneista saa osuman ja häipyy savr.rten näkö-
piiristämme. It. nakurtaa, koko vihollisen asemat nr\'ttä-
vät olevan yhtenä maanvyörymänä ja sarnassa vinkuu
"paketteja" päittemrne ylitsel Aika on H -i. Omat patte-
ristot alkavat syytää kuolemaa keskelle riehuvaa ja kiehu-
vaa sekasortoa. Tärnä on hulh:utta, tärnä on sotaa ja kui-
tenkin se on mahravaa kLrin n'ryrskr', teriismyrsky, joka re-
pii ja rir-rh«ro sokeasti runnellen kaiken eteensattuvan.

Kello on H-1. Jokainen kohomautttu osittain, ääntään
olisi mahdotonta saldtr kuuiuville. Vilkaisen nopeasti vää-
peli Lehtoon, .ionka jiimerä rnetsämiehen naama on kuin
kallioon hakattu.

Nyt! Kello on noin 19. Eteenpäin niin nopeasti kuin
lippailla ja parruunoilla lastattu mies vain pääsee. Aukea
katoaa altani, olen vähällä kompastua johonkin juurak-
koon, keuhkot hakkaavat, ei 1'htään sloboa, korsuja, rnut-
ta kasapanos varmnuden vuoksi sisään, vilkaisu, astrkkaat
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ovat,o ennestään muurraneer taivaallisiin sotajoukkoihin:

- 
Mäkinen, vedä oikeallel Tuolta juoksee koime neljä

vihollista vasraarure:

- 
Tuka, Tuka, he huuravat käder ylhäällä, silmänval-

kuaiset välähtelevät, veto poissa kokonaan.
Tavoite alkaa olla käsillä, vasemmalta kuuluu ilkeärä

telaketjujen kolinaa. Kuinkahan Ylimyksen levittäyrymi-
nen onnistuu! Lehro, otan ruosra komenrokorsun, pidä
yhteys oikealle Mäkiseen, menen vähän ottamaan selvää
kokonaistilanreesra, rästä voisi painella vaikka Vuokseen
yksin tein ereenpäin!

Pääsimrne ravoirreeseemrne Lampelan talon lounais-
puolelle melkein ilmaiseksi. Juuri, kun onnimelin itseän.i,
ruoriin luurnantti Kekkiä, joukkueenjohrajaani vasemmal-
ta. Oli haavoittunut varsaan:

- 
Piru vie, paha paikka, koeta olla liikkurnarra! Vie-

kää pojat rulotietämrne varovasri, ei sinne tule tulta! Hei
mikäs mies siinä taapertaa? Ahaa, tupakansyryttdjå, råy-
dennvsmiesl Onko reihin osunuri)

- 
Ei, herra kapteeni, rnutta kivääri ei toimi.

- 
Näyrtäkää tännel Kuinkas rässä on lukko ihan hie-

kassai' Kenen joukkueT

- 
Herra kapteeni, kun mentiin maihin ja...

- 
16s52 on kivääri. 

- 
Heitin hänelle lähetirr aseen. 

-Vai luutnantti Kekin .joukkueesta, mukaan vain, ruenen
juuri sinne!

Vihollinen on ollur todella sekaisin. Mutta vasrapuolen
johtajalle nostan vieläkin myssyä, jos vastakkain tullaan.
Hän teki sen ainoan siirron tässä shakissa, jonka voi: lä-
hetti kaksi Sotkaa ajelemaan pirkin linjojamme ja osui
hirvimävällä onnella vielä luurnanrti Ylimyksen kohclalle
komppanioittemme saumaan "yhdeksikön",f uuri levittäy-
ryessäl Mestarivero vihollisen komentajalta, kuka hän
lieneekin, sillä hänen ,joukkonsa ovat olleer varmasri räy-

Vuosalmen sillanpääaseman maastoa
JR 57:n hyökkäyksen kohdalta

sin sekaisin, ja uudelleenryhmitrymiseen tarvir.aan arkaa.
Ylirnys toimi kuren pitikin ja läherri sanan taakse. Majuri
Kangasvaara pisti upseerin asialle:

- 
Panssarikauhu, uusi aseemme, äkkiä lin;aan! Jokai-

nen minuutti on kallis, vihollinen ehtii toipua, päiiä al-
kaa valjeta ja vasernmalla on tavoite vielä saavurtarr-ratta!

- 
Totesin avuttomuureni. Sotkat, toisen maailmansodan

parhaat taisteluvaunut olivat jälleen vastassa. Ne tunsivat
olonsa kyllä turvattomiksi, sen huomasi niitten ajotavasra,
äkkimutkia koko ajan, siliä ei ollut jalkaväen "silmiä"
mukana, kuten pitäisi. Mutta l-ridasta oli meidänkin etene-
misemme. Päätin varmisraa ornan puoleni 

- 
tavoite oli

"kympin" kohdalla selvä 
- 

voidakseni tarpeen rullen
puuttua asioihin reservi joukkueellani sivustasta. Olin
päässyt parisenkymmentä merriä takaisinpäin, kun vääpe-
ii Lehto linkutti vastaan. Hän oli sen näköinen kuin äkil-
linen ripulikohtaus olisi vallannut hänet, naarna onnerto-
massa virneessä ja toinen käsi housuja pidellen.

- 
No, hei, mikäs hätänä/

- 
Tuikkasivat pistirnen p--seen, sanoi Lehto niin sur-

kean näköisenä, että nauruherrnot olivar kireällå. 
- 

Mä
meni sinn'korssuu, nii ko sä sanos, filutr'siäll'ol'yks'
pappa viälä tolkusas' ja sohas pistimel', selitti hän sata-
kunnan murteellaan, rnutt'ei täsä hätä ol'eik'se töki enä
ketä ei marnmaaskaal

Olin kovasti kiinrynyt tähän vääpeliin, joka rauhallisen
vaiheen aikana järjesti itseileen kaikenlaisia ikävyyksiä
suorasukaisella ja rr-ruodollisuuksista piittaamartornalla
käytökseliään, mutta oii tosipaikassa kullan arvoinen. Tje-
sin, että takapuoleen haavoittuminen ei suinkau., oliut
ieikin asia, vaan usein pitkällinen ja tuskallinen juttul

- 
Pääsetkös yksini'

- 
Selvä se, sun kortteerpaikkas'o kunnossa ny, mutt'

torakoist' ja muist' hyyryläisist' en me takkuseen!
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Lehto linkutti polun suuntaan ja jostain metsän pimen-
nosta nousi hahmo hänen rr.rukaansa. Läl.retti lähti vie-
måän, ja silloin l-ravaitsin miehessä jotain tuttua.

- 
Se on se saakelin täydennysmies, henkäisin-rrne Ii-

hettialiupseerin kanssa samanaikaisestil 
- 

Nieleskeiin
pari kertaa kiukkuani alas.

- 
Anoa mennä! Sillä on taas hiekkaa kiväärissäl sa-

noin vaimeasti.

- 
P-kaa sillä on housussa, murisi läl.retti talsiesslrtrnte

jälleen kohti kriitillistä saurnaa.
Siellä olivat asiat saaneet ikävän käänreen. Ylimys oli

itse napannut panssarikaul-run kainaloonsa, koska asetta
oli ehditw kovin vähän kokeiila eikä n.ronikaan halunnut
mennä niin läheile pelätryä Sotkaa, että olisi voinut olla
varma tuloksesta. Varovaisesti hiin oli hiipinyt parin lähe-
rin seuraamana kohti vallnua, jonka toisessa telaket.jussa
lienee oliut jotain vikaa, sillä se teki kun-rn-rallisia liikkei-
tä. Ylimys, joka oli sekä rohkea että viisas, jäi poikineen
odottelemaan sen tuloa erään n-rättään viereen, mLrtta tan-
kista lienee havaittu jotain iiiketräl Hitaasti, kuten ker-
toivat "yhdeksikön" pojat, käänryi rykin piippLr kohti
pientä ry,hrnää, etäisyyttä lienee ollut muutama kyrnr.ne-
nen rnetriä. Paljon kiistelirnrle jälkeenpäin, havaitsiko
Ylirnys vaaraa ollenkaan. Vaikeata on rnyöskin mennä sl-
nomaan, olisiko l.ränen ehkä pitänyt koettaa viirne ringas-
sa ampua "kauhuliaan" Sotkaa. Venäläinen veri tiillä ker-
taa pitemmän korren. Suoran suuntauksen jäiki noin ly-
hyeltä etäisyydeltä on l.rirvittäväii eikii 9.kortrppenien
miehillä oliut juuri n.ritään kotirn lähettärnistä päiiIlikös-
tään.. .

Uutta panssarikar.rhua oltiin hakernassa, Sotkat näytti-
vät pitdvän taukoa Iiikehtelyissään .ja rnajuri Kangasvaarr
päätti pitää lyhyehkön puhuttelun. Hän istahti pienelle
penkalle, totesi tavoitteen saavutetuksi l0.kornppanirrn
kohdalla, kun taas aukealla oleva kellaritukikohta oli edel-
ieen viholiisella. Tunsin kuumeen taas nousevan. Se oli
ikäänkuin unohtunut niin kar.ran kuin jännitystä riitti.
Nyt oii tiianne jonkin verran vakiintunut, ja paneuduirr
pitkälleni kuunnellakseni Kangasvaaran tilanteen arvioin-
tia. Samassa suhahti ryhmä kranaatteja epämieliyttävän
lähelle paikkaa. Luutnantti Valleala lienee ollur se, joka
ensiksi totesi.

- 
Omia, ampuvat lyhyitäl

- 
Roskaa, sanoi kornenaja, joka )oko todellakaan ei

ollut hr.romannut asiaa tai ei haLrnnut sitä tunnustaa. 
-Uusi ryhmä, entistä lähemrnäksi, pari haavoittunutta "yh-

deksiköstä"! 
- 

Tule hiivatissa alas sieitä näkötornis-
tasi, kiljaisin majurille, joka istui meitä puolen rr.retriä

korkeammalla, olipa ornia tai vieraita, osoite on oikeal
Nythän on asia niin, että jokainen vanha, etulinian mies
kyllä ensinnäkin tietää tulevatko "krunkkelit" edestä vai
takaa ja roisekseen, hän toteaa vaistomaisesti kahden ryh-
män tai keskiryksen aikana tulen todennäköisen kulku-
suunnan, eteneekö se poispäin vai iiiheneekö ja närlä
kapsäkit §llä lähenivär...

- 
Yli menevät, alkoi Kangasvaara, ja samassa suhahti.

Silloin, kun keskirys osuu kohdalle, on ihnanpaine ainoe,
joka muutamaa murto-osasekuntia aikaisernmin varoittaa
suhinaliaan jalkaväkeä eikä siinä ehdi muuta kuin syleillä
isänmaata, ei huudella "maahan" tai "hajalleen" tai rnitä
ihmeellistä monissa kirjoissa ja fiimeissä saa monasti ha-

vaita. Sain jonkin lähellä olijan saappaasta navakan osr.r-

man kuumeiseen kallooni, makasin hetken aivan litteänd
ja vilkaisin sitten varovasti komentajan surintaan. Kangas-
vaara istui samalla paikalla, vaikutti jollain tavoin kovin
hämmästyneeltä ja piteli oikealla kädeilään vasenta olka-

264

Suomalaisten rynnäkkötykki
odottaa Vuosalmella 1 1-13.7.44
vihol lispanssarien i I mestym istä

päätiiän. H1,ppäsin pystl,),n ja r1.ntäsin viinrikki Miikisen
kanssa hänen viereensii.

- 
Osuiko sinunn/ 

- 
Majuri p1,syi vain kummallisen

näköisenä. Lisää kranaatteja ei tur.rtunlrt kr.rulLrvan ja epii-
kohteliaasti repäisin hänen kritensii pois olkapäriltii.
Muutama pisara verta oli tunkeutunut näkyville. rrLrLlten
ei pahempaa varrrnaa ollut näkyvissä.

- 
Ota komento, sanoi hän, ja ikäänkuin tämän vahvis-

tukseksi Sotka lähti jälleen liikkeelle. Orr.ran kornppanir-
ni kaistalta kuuhri kiivasta jv-tulta ja lähettiupseeri il-
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moimi viiden muun miehen haavoittuneen. Kun hän vas-
toin tapojaan iisäsi siihen kaikuvan perkeleen, havahduin
toimimaan.

Sain radiolla yhteyden eversti Valkamaan, ilmoirin ot-
taneeni pataljoonan komentooni sekä pyysin rykistötulen
lopettamista toistaiseksi, koska jokin parteri tai jaos am-
puu lyhyitä ja uskoin raskaiden heittimien sulut tavoit-
teen eteen riittäviksi. Rykmentin komentaja §syi mah-
dollisuuksia "kellaritukikohdan" valtaamiseksi ja käski
pitää yllä jatkuvaa kuuntelua. Pahinta asiassa oli se, että

rykistömajuri, joka johti RE:sta tulta, otti asian arvovalta-
kysymyksenä ja rupesi varsin tiukassa äänilajissa selosta-
maan rninulle, kuinka mahdotonta oli, että näillä rykeillä
ja rykkimalleilla, tulenjohdolla ym. voitaisiin ampua lyh-
käsiä ja kuinka joku jalkaväen upseeri ei voi olla varma,
mistä ammukset tulevat kesken taistelun jne. Sain ponnis-
tella oikein vakavissani kesken kuumeen voidakseni asial-
lisesti pyytää, että tulituki lopetettaisiin rykistön osalta
toistaiseksi. Asianomainen otti tämän jälleen epäluotta-
muslauseena, vaikka hänen oma tulenjohtajaupseerinsa oli
vieressäni ja ilmoimi sarnaa! Tapahtumasta on kulunut jo
niin monta vuotta, ettei sen esilleottaminen loukanne asian-
omaista, mutta olen edelleenkin sitä mieltä, että kyllä
kai jv-johtajalle, joka vastaa koko hyökkäyksen onnistumi-
sesta, sentään kuuluu oikeus lopettaa rykistön uki silloin,
kun hän sen parhaaksi arvioi. On mainittava, errä tarkis-
tusarrrnunnassa myöhemmin todettiin yhden cykin erääs-
tä jaoksesta ampuvan \'hyirä! (Taistelusra kertoo S. Sota
l94l-4, -teos siv.i)8: "hyökkäys ryrehryi oman rykisrön
virheellisen ammunnan takia")

Jätin majurin luennoimaan radioon ja lähdin rurusru-
maan maasroon, sillä epäilin rauhallisuureni säilymistä,
jos keskustelua vielä jatkettaisiin... Omien ampumilla ly-
hyillä on tavarroman suuri demoralisoiva vaikutus, pal-
jon suurempi kuin teoriassa voitaisiin otaksuakaan. Vi-
hollisen tuhoisatkin tuli-iskut oreraan vasraan asiaankuu-
Irl'vina, mutta varjele Luoja omisral Tämä on luonollises-
ci kohtuutonra, otraen huornioon sen suunnattoman pai-
neen ja materiaalin ylirasituksen, mikä on meidän erin-
omaisen rykistömme osana sodassa, murra ihminen, joka
väsyneenä taistelee hengesrään ja on r.rsein koonnut vii-
meisec, henkiset voimanrippeensä kesrääkseen juuri rne-
neillään olevan taistelun, sellainen ihminen ei ole joh-
donmukainen eikä välitä seliryksistä. Huomasin tämän
jälleen selvästi ryömiessäni luutnantti Vallealan kanssa
kohti mäenkumparerra, josta saatroi tähysrää "kellariruki-
kohtaan". Tiesin silti tarvittaessa saavani helposti iskujou-
kon tähän valtaukseen komppaniani reservijoukkueesra,
joka ei vielä ollut osallistunut ollenkaan taisteluun. Yksi
vilkaisu aukealle riitti kuitenkin vakuuttarnaan, ertei olisi
mitään hyöryä lähreä sinnepäin enää. Tukikohta sijaitsi
palaneen tai häviteryn rakennuksen kivijalassa keskellä ta-
saista maisemaa ja kun muistin sen it:n voiman, joka oli
tulittanut stukia, tiesin, että yritys nyt, pari tuntia lasket-
nra myöhemmin, jolloin yllätysmomentti oli poissa, olisi
suhteertoman kallis. Näin siitäkin syystä, kun heittimil-
lämme oli valmis maali laskettuna suoraan tukikohtaan,
sitä oli jo onnistuneesti tulitettukin, joren sen vaikutr.rs
yleiseen taisreluun olisi koko lailla pieni.

Olin menossa radioon ilmoittamaan tästä, samoinkuin
puolustuksen järjestelystä kohtaan, jossa nyt olimme, kun
taas humahti ja jälleen ornia! Yksi haavoittui... Karmeita
kirouksia joka puolelta!

- Johan nyc on piru, ei taida vanja tehdä tarpeeki li-
haa, raytyy omien auttaa! I\'[ennään hakemaan ne äijät
patterista tupakalta vähäksi aikaa tänne tuuraamaan! 

-Ollakseni rehellinen, purkaukset olivat juuri sitä, mitä it-
sekin tunsin sisimmässäni. Yhteys esikuntaan oli auki. Il-
mari Niemeläinen, tiedustelu-upseeri, oli kuuntelemassa.

- 
Puhu Hesan slangia, kehoitti hän heti, ertei slobo

ymmärräl 
- Ja niin käytiin kauniissa, karjalaisessa maas-

tossa, tosin tällä hetkellä runnellussa, keskustelu kielellä,
jota ei voine kauniiksi kehua, mutta jota vihollisen oli to-
dennäköisesti mahdotonta ymmärtä. Mistähän ne Nors-
sin aikaiset sanat pulpahtelivatkin niin helposti mieleen.

Ja vaikka asialle voi nyt jo jopa navr^ , oli nauru kaukana
niitten partaisten, likaisten ja raivostuneiden miesten pa-
rista, joiden sanomaa tässä välitettiin.

- 
Kuule, Immu, sano sille kundille, joka skotaa niitä

bulia krunkkeleita, että LEPO ja saakelin.äkkiä, muuten
me luffataan tsiikaan, mitä se on skruutannul Yks' kaip-
pari meinas' taas slepata galsat ja lorattiin vekl Sä snai-
jaat, ett tääl' on dorka stimmungi?

- 
Mitäs slobo duunaai'

- 
Se sai daijuunsa het' kärkeen niin vilt', ett' se funt-

saa kyll' litskin aikaa. Mä rupeen duunaan koitsuja kon-
dikseen.

- 
Liffaa! Ota lungisti vaan, kranuia ei tu enää sr.rn

messiis' vaikka liipaisit.

- 
Mä smiitaan ny!

- 
Mihin/

- 
Skeidalle. Ja sit' goisiin yhteen skrubuun. Valleala

kyrää sun tarinoitas. Mois!

- 
Mois!

Tilanne tunui vakiintuneen. Selitetryäni uusille komp-
panian päälliköille muutokset aikaisempaan suunnitel-

:ffi
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maan, totesin, ettei meillä itse asiassa ollur uritään hiiriiä.
Rykrnentti oli kiisker.rvr arserrua puollrsrukseen sille liniel-
le. missii olimrne. Suurir-nrnalil osalla oli asel-ni.lr cnrises-
tiiin valmiina kiitos vihollisen 

- ia rappiontme, 'vhdek-

sikkirä lukuunottrrmatta, eiviit olleet ihmeellisiii. IstLrin
liejuiser.r kuoprrn pohjallrr ja nakerrava kuurne alkoi vähi-
tellen raukaista vhä enemrnän. Svnn'i houriokuvia kai-
kesra Helsingin entisestii vlioppilascliin.riistä sekii rinta-
maoloistrr.

- 
Hei. Keki, mitii sinä krrrjr-rtl Valleala on hrnlestu-

neen niiköiner-r. 
- 

Sir-rulla ei ole varaa srlirilstliir nvr ,uu-
ril

Avr:ip1ili11 kivirörkkiö tunkee hitaasti tajr-urtaani. Ora-
vakydiin tie nrurkirtelee trrossil irukealla. niin siinähiin on
ev.luutn. Vasatran fataljoona I/)7 rnolemmir-r puolin tie-
tä. Vallerla pisriiii kätensä otsalLeni:

- 
Kiyslx plsr,ä hereillä. II pataljrxrna rulee tunnin krr-

Iuttua ottarnaan vrrstean asemat ja meiciiit vedetään taak-
se uLltta tel-rtäviiii varten. Nlajuri Kiingasvaara s.rr sirp;r-
leen deltrr-lihakseen, haava ei ole paha, rnutta l-riir-rell'ii on
vaikea shokki. luettelee luurnanrti uutisia. Oler rorkkunut
tunnin verrlrn, tilanne on tiivsrr-r raul'rallinen, esikunta kai-
paa kuLrlla suloista iiäntäsi racliossel

Nousen seisor-naan, jalkoia l-reikottaa kur-r'rrnrsri, l-eri
pikkulinttra on ereh6'n1't istahtirnraan silvotun puun lat-
vailn ja I'rittelevät saadtr cltrettoa aikrran sieltä riiältii krrr-r-

luvien kk-sariojen säesri'ksellii. Tr-rnnehra on jollain liril-
lLr epiitoclellinen, tlurtrrLr ikiiänkuin krrtselisin kirikkea jos-

rain ulkopr-rolelta. mutta äkkiä väliihtää r.nieleeni: Vasta-
h1,ökkävshiin on ohi. Piener.r rrjan kuluttuir olcrnme jiii-
leer.r lepiiiimlissii, se on tosir.r sikäli arvehrttavazr. ettii rnci-
ciiit paiskatairn verraten vJrmirsti seLrrllvilil r'r.rotoa pirik-
krlaula.ln, lrrrtta se on sen ajan rnr-rrhe.

- 
kuule. Valleala, r-nene sinii selost;urairn kornpplrni:rn

klarnlan. rnutta se on sen ajan murhe.

- 
Krnlle. Valleale. menc sinä selostarnaan konrppanilr-r

päällikiiille tilannetta. Vaihto alkaa täälrä vasemr.nrrlra,
''k1'n.rppi ' pitriä reservijor-rkkueen koko ajan salunakohclxn
varalle vrlriina. Enrinen rna)oitr-rsaltre, jossa viilittt)rniisti
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ruokailu. Tappioluetrelor :'ninulle l.reti ruokailun jälkeen.

Ja sinä, tulenjohr:j.r. .ii.rr rlisll.tellä raskaalla heittirnellä
kellaritukikohr:li k\'ft.irenkunta minuuttia ennen vaihroa
harvakseen. r'ähitellen kiihn'er.r, epäsäännrillisin reuoin,
tämä ei ole. n.ier. h.iirinriiii vaan verhoarnista. Saatko va-
paasri krenr:1rte1r: H|r'ä. rärskyttele myös niiitä kohteita,
haremrne kert,rltr krikki niahdolliset täh1'st1'spaikat vihol-
lisen puolelrr. kk:r ampuvat rnyös \'hyitii sarjoja koko ir-
raantumisen .rj;rn. Tulevar perässä. Alkakaa lapurta.r, Itri-
nä rupern leikkimiiln radiokuuluttajaa.

Niemeliisen kenssr kävdyn lyhyen keskustelun jälkeen
isrehdan srrr.r.rlie mrirtääile, jonka päältä Kangasvaara haa-

voirrui jl reen mielessiini 1'hteenvetoa kuluneesta k1'rn-
menestä runnistr. Karkeasti arvioiclen otarksun rrrppiot
noin pariksi sadeksi nrieheksi. joista kuitenkin lähes nel-
jännes saatanee tekaisin JSp:itä joko lievästi haevoirtr.r-
neina rai Palvo-luutnentin "saattajan" virasta palautet-
tuina. Nliesvehvuuden suhteen rneillä ei oie vielä mitään
hätää r'errartuna Lrseimpiin 1'ksikkiiihin tiillä hetkellii.
Kuinkal.rar.r n'rilhtxnee asiat olla Länsi-Kannaksellai' Lin-
jamrne alkavat oli;r sr-runnilleen samoilla kol.rdin kuin
Talvisodasse rauhan hetkellä; n.rerkinneekö se nytkin sitii
kriitillistä kvnnlstii, jolloin meiclän on jrilleen annettava
periksi ja hvr'äkslttiir'ä el.rclot kuin ehclot. Tällaisia vastl-
hyiikkä1'ksiä ja -iskuje tehclään nvt kalrtt.r koko Kannak-
sen, lrlutta lle ovat tarkoirerut vain l-rar-rkkirnaan hengäh-
dlsaikaa puolustajalle. Hengähd1'saikaa mihini' Neuvot-
teluil.rinko/ Vriko irvun saanriin/ Mistä? Saksastai Nein.
herr Har.rptrnanl Venäläiset ovar kullrttaneet itsensii lop-
puun. sanorriin jossain propagandapuheessa äskettäin.
Tosi on, ettii heiclän taistelr,rhautansa, jotka iiskettäin val-
tasimure. olivar k<»,in harvaan rniehitetyt, urtrttrr jos;l se

oli terkoituksellistal Hitto viekiiön, onko lreic'län jalkavii-
kensii jo laaclullisesti sirii luokkaa, ettii ltrkun.riiäriiistä vlr-
voimla sr,urmalaisirr vistrran ei tan'ital Onko mei.liin ai-
noa vrrlttir-nrne tlateriaalivlivoimaa vastlan. leadtrllinen
paremn-r.u.ls, rnenetettyl Onko naapuri .juossut Talr'isoclirn
eturnirtkanlme tässii suhteessa kiinr-rii Jos niin on, niin Fi-
r-ris Finlar-rcliae ei ole kirtrkrrnrrl Talvisoclassa heitä tuii
massottain, heitii kä1'tettiin rnassoina, heitä kaatui rnassoi-
na ja he taistelivat rnassoina. Ja r.ryt! Voiko venäläinen
yksittäistaistelijana pärjiirä suornalaiselie/ Ash, ktrurnettr,
teoriaa, pii:iesia on se, että vasrahl,iikkävs on ohitse. kohtil
piiäserr-rme taakse, saa riisua hikiset .ja liejuiset \raatteensa,
rtrokaa, I.rvviiä nrokaa, Ir.reillii on lehnräkin kvrnpissä, ja 

-rnutte minä olen komentaja nvt, rnitäs siitä, saa kontenta-
jakin jLro.la rriritoir, mulltan kaikki puhraat alusvaatteet.
mintrllir on tipplr krrliviakin, ser-r jaan Paav<>t-t kaussr. r'.rin
se merkitsee jotair-rl

Ilta on el-rtintt Vuoksen rantamille. Lauhl. kesäinen il-
ta, tiiynnii suven tuoksr,rja jir leppoisuutta. ioka tuntuu hil-
iitsevän riitaisia ihmisiäkin, ttro tullessran etulinjtan
merkillisen hiljaiselon. Telttani vrnpiirillä on hr'öriniiä.
kuka pesee jrrlkarättejään, kuka keittelee korvikerta noki-
sessa pakissaan, toiset häiirivär parrauirjon touhtrissa, joktr
kyhää kar.rnon nenässii kirjettä kotiin. Koko runneltna on
niin ti'ven ja arkisen prruhakas, etrei luulisi )oukon menet-
täneen liil-res koirnanneksen l'rvvistii tovereistaan. Mutta
sellainen on sotilaan luonto eikii hän t-tluuteu rintarnaelii-
miiä kestäisikäärr.

Pairvo-luutnantti on saapunut telttaani ltrvattuia kahve-

.ja norkoarnaan. Muutaman tunnin lepo on tehnvt virr.tk-
silleni hvvää, ne ovat asettuneet puolustukseen elpi'r,iir-r

numiin hyökkäilvjä vrlstaan. Kotoisa tunnelma leijailee
ikäiinkuin ilmalssa ja Paavo rvhtyt' analysoimairn päiväisiä
tapahturniir oikeirn kahvin voimalla.

JR 57:n 10. komppanian
asemissa Vuosalmella



- 
Sinii oler ni'r suuri herra, vt. komentaja suorasraan.

Seuraavl vastal-rviikkär's tekee sinusrrr majurir-r ja jos r,rse-
valta kestää vielii pLroiisen vr.romx riirii sr-roncniskenrii.i. on
sinuila oma n.kmentti.

- 
Entiis, jos vihulainen lnlplrLr tulevaa ntajuria keskel-

le heraldisttr ruusurrT

- 
Ei se trrnr.r.rul Jotkut rvlpir o\.ir lapsesrt liihtien rLrl-

leet Jumalalle niin kalliiksi, ettei hcitii voi kesken kaikcn
laskea lep«ton! Se rövhkeii r'ääpelisikin tallr.rsrelee tuollrr
r,t.ts ilt:rn elr jiirrii.

- 
Mirii hiivattia, Lehrol LoistojLrrrul

- J,r, ja joku räi'dennt'smies. iosrr lähetrisi man.lren
kertoi. oli tullur sinua vasri.ri.ln. kun h«riiruit linjasrl pois j.r

;Lrosstrt Jsp:lle kertornai1lt, errä kon]enrlja ren'itsee lrviol-
ta kaksi kiloa liiiikkeitii kuumeeseensa ja nyr se pi;\'hisre-
lee tuollrr r-rlkone ktrin tln,itsisi herrgenpclastusrniralin.
Kuu.u.r.r;r ii i j änk:ippylii i

- 
Kuulehrrn. Piravo. siniihän mielelliisi filosofbit kai-

kestrl nlrran ja trrivaan viilillii. Mistrihiin j«rl.rtuLr, että riiiillii,
puutreellisisse o.krissl. ihn-r inen kestiiii tevattornan pal jor-r

enetnmiin kLrin siviilissii, rnissä apu, Iiiiikiirir ja popFxnlig-
het ovat irina siratavissa. Niinkuin tiin-rii ntir-rLrn kuurnec-
nikin...

- 
Sc on .jonkilainen. henkinen vlijrinnin,stila, alkoi

Paavo unettavan tasrisella iirinelläiin, joka ikäänkuin suo-
rittaa eri rrsioitten luokitteh-rr.r tärkevsjärjesn.kseen. Kuu-
n-re, riftrli. [rrmmlssiin'r. .jne eiviir ole sitii lLrokkaa. ertä
ne saisivat varikuttru taisrclun tul«rksecn. Niiin ollen ihmi-
nen tiiiillii kLrlutraa jonkileisra resen,iii. joka hiinelle on
vArirttu esim. rnpaturrnien tai sllrlrren jiirkvtvsten varelle
rli jonka rrvr-rlla hän ehki slirvuttriisi ns. korkcln iiin. Voir
olla hLroleti, vastirvrikutus rulee kyllii joskus siviilissii. ch-

Hiljainen h.etki Vuosalmella. Patal.joonan
(l/JR 57) komentaia, everstiluutnantti Y. Vasama
esikuntineen asettunut kahvitauolle

kä vr-rosien kuluttna ja se saattaa iohtaa - 
pahin-rmassa

tapauksessa 
- 

joko lähes tävdelliseen välinpitärniittöm1'v-
teen koko yr-r-rpäristön suhteen, tylsvyteen tai sitten kr,ru-

meiseen elärnyksicn hakerniseen hinnalla millä vaan. Al-
koholia, hr.nrrnausaineita, ur.rohdusta, pakoa tocleliisuudes-
ta. Meikäläisten pitäisi lövtää hyvä vaimo, oikein tuollai-
nen vanhan2rikainen kodin tyyppi, n)'plä,vstä ja rnatonku-
teita, yliptrrsuavatr huolenpitoa 1-rerra sankarista, joka
murahdellen naisten kotkotuksisra, erirtäin mielelliiän
passauttaa irseään ja mr'ös haluaa olla keskipisreenii iän-
ikuisine sotarnuistelmineen ja irsekel.rurnisineen.

Mitiis sitter.r, kun tärr.rii ihannevrrirno peträä rniestliin
naapr.rrin kanssaT, hvmähdin puoliunissani muisranrarra,
kLrinka arknan paikkaan tulin ka.jonneeksi.

- 
Silloin vietetäiin sen naapurin henkisiii hautajaisia,

sanoi Paru,o, rnutta yksi asia on varma. Todeilisista etulir-r-
jan miehistii ei tule koskaurn yhriiän ainoata i.hteiskrrr.r-
nrrn huippua. He ovirt nähneet niin rnoneen kertaan kri-
ken katoirvaisr-ruden, turhuuclen .ja nrrr.rrettavr,ruden kuole-
man kolkr.rtellessa, että sosiaalinen kunnianl-rirno on heil-
le täysin vierasra. Piiinvastoin luulisir.r, errä rnoner heisrä
joutuvtrt talouclellisesti aika ahtaalle.

- 
No, sinulla ei ainakaan ole siinä suhreessa hiiräii.

mrrtisin siln-rär puoliurnmessa.

- 
Kuir.rka niinT

- 
Ennr.rstajat ansaitsevirt hyvirl. Erulinjan Sibylla, ku-

virtele rnrrinoksia sirkuksisse. Mies sodan kr-rrirnuksesta
kertoo k«rl-rtalor-rne. KoLnasri kaatunr.rt luutnlntti rekee
lxrrosk«xrppeja kohtuukorvauksin, ym.

- 
px11,11 r,aikeni loukkaantr,rneena ja vähitellen veirne-

nivat äiinet koko koln'rannen pataljutnan alueella. Pirral-

.joona rrukkLri sikeiisti kuin lapsi päivän leikit kestetryiiiin.

r t--!
t-

t--
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Klimetskin eli Limon saaristo
Aänisellä

ÅUNUKSEN Heimosoturipatai.,oona (AHSP) oli kesän
ja svksyn aikana l94l kävnyt korpisotaa vaihtelevalla me-
nestykseliä valtakunnan rajan lähituntumassa Lentiirasta
Porajärvelle saakka. Kun Porajärvi vallattiin kovien ja sit-
keiden taistelu.ien jälkeen iokakuun 12. päivänä, patal-
joona sai käskyn lähteä pitkänpuoleiselle marssille kohti
Aänislinnaa. Vaikka se ei joutunutkaan taisteluihin sanot-
tavammin tämän marssin aikana, rnuodostui luarssista
kuitenkin huonon sään ja erittäin iljanteisen ,1a jäätikköi-
sen tien vuoksi varsin raskas ja hankala. Päivän marssitai-
paleet eivät olleet kuin 20-30 krn, mutta niissäkin oli
väsyneille miehille aivan riittävästi taivallettavaa.

Kun paraljoona lähestyi Äänislinn"a. se aserrui ensin
muutamaksi vuorokaudeksi lepäämään Tornitsaen,,josta
sitten marssi kaupunkiin ja asettui asulnaan keskuskasar-
mille. Eiämä tuntui täällä uudessa vapaammassa ympäris-
tössä toisenlaiselta kuin korvessa. Paivelu oli helppoa ja

vaihtelevaa elettävään aikaan verrattuna. Monille näytti
tuottavan sutuinta päanvaivaa, rniten saisi aikansa kulu-
maan päivästä toiseen. Samalla saatiin tutusrua tähän
laajaan ja kaikin puolin mielenkiintoiseen kaupunkiin, ta-
vattiin vanhoja tuttavia ja uusia solmittiin jopa alkuasuk-
kaidenkin kanssa. Oikeastaan tuntui siltä, ettei sotaa

SA'kuta

kohtaloaan
ei kukaan
voi välttää

L. M. KAUPPI

enää olisikaan, ja suoraan sanoen monen miehen elämä al-
koi mennä melkein "rempalleen". Mitä pitemmälle aika
kului, sitä selvemrnäksi tuli meille, että olisi jo aika päiistä
eroon koko kaupungista, siis johonkin tuottoisarnpaan
työhön.

Ja mitenkäs kävikään? Tamrnikuun lO. päivä 1942
muutti yhtäkkiä yksinkertaisen päiväjärjestyksemrne. Pa-
tal.foona sai yllättäen hälytyksen iltapäivällä, ja jo kello
17 aikaan oli sen mäfuå olla lähtövaimiina vastahyökkäyk-
seen. Johan tuli liikettä kaikkialla. Mitä kummia, mihin-
kähän nyt viedään?' päivittelivät miehet, jotka sattuivat
olemaan "kotosalla", kasarmilla, sillä suurin osa oli hajal-
laan ympäri kaupunkia, kuka luvalla, kuka ornalla luval-
laan. Ennen kuin pataljoona saatiin kokoon, kului aikaa,
mutta lähtö ei sittenkään kovin pahasti myöhästynyt. Kel-
Io 18 vaiheilla aseruttiin kuorma-autoihin, joiden nokka
käänryi Äänislärren keskellä sijaitsevaa "Klimon" saarta
kohti. Kärkiporukka oli täten saatu iiikkeelle, muut seura-
sivat per?issä sitä mukaa kuin ehtivät. Nyt saatiin kuulla,
että vihollinen oli edellisend yönd noussut maihin tuohon
saareen ja n. 300 miehen vahvuinen hiihto-osasto oli
edennyt kylästä toiseen laajan saaren eri puolille ja tuhon-
nut siellä olevat rneikäläiset varmistusosastot rniltei vii-

Heinälahden kylä ja
kirkko Limosaarella
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meiseen mieheen. Vain ani harva oli päässyr pakoon ja
pelastunut. Vartiohiehet olivar olleet liian uhkarohkeita,
laiminlyöneet varrioinnin ja pitäneet monin paikoin vain
tanssiaisia alkuasukasten kanssa. Sen he saivat ny,t rnaksaa
omalla verellään.

Lähdimme Äänislinnasta kello 18 vaiheilla, murta vasra
seuraavana aamuna kelio (r aikaan olirnme ensimmäisessä
tavoitteessa "Klimon" saaren eteläkärjessä olevan luosta-
rikirkon luona. Tähän 45-10 krn:n jäämarkaan kului
aikaa tasan vuorokausi, sillä matkanteko oli hidasta lu-
kuisten leveiden railojen takia. Tuon tuostakin oli lairet-
tava lankkutie jäälle, ennenkuin päästiin eteenpäin. Läm-
pömittari näytri rähän aikaan pakkaxa 46 C. Oli siinä
miehillä kuorma-autojen lavalla vilussa pitelemisrä, murta
ihmeen vähin vaurioin vain päästiin saaren rantaan. Joi-
denkin varpaat ja käder olivat rosin lievästi paleltuneer.
Kun laskeuduimme autoista jådlle, ruotti suurra mielihy-
vää se, että pääsi vapaasti juoksentelemaan ja potkiskele-
maan jåallä.

Tässä vaiheessa ei meillä olh.rt mirään tietoa vihollises-
ta, missä se sillä hetkellä oli. Vain vahvar ladut paksussa

lumihangessa todisrivar, errä se oli suunraurunur pohjoista
kohden.

Pataljoonan komenraja, majuri Nt. Olsoni antoi heti
etenemiskäskyn. Komppaniamrne .joutui kärkeen, ja itse
Lihdin joukkueeni kanssa aukaisemaan latua. Sitä ennen
lähetettiin kuirenkin matkaan parrio, jonka ruli edetä sa-
maan suuntaan ja haravoida laajan saaren länsipuolella
olevat saarekkeet. Ylikersantti Jussi Praski, rukihisen Ky-
rön poikia, olisi partioineen saanur tämän tehrävän suo-
rittaakseen, murta häntä ei siihen härään löyderry mis-
tään, koska oii tovereineen lährenyt erääseen lähiasun-
toon keittämään teerä. Tämän takia tehtävä annerriin
toiselle yhtä pulskalle Isonkyrön pojalle, ylikersanmi Ed-
vin Petäjälle. Hän lähri liikkeelle ja kaikki muurkin al-
koivat hiihtden ederä pohjoista kohri.

Ladun avaaminen oli raskasta, mutta miehiä vaihderriin
usein kärkeen, ia matka jatkui kylä kyiältä. Puolenpäivän
aikaan pysähdyttiin ja majoituttiin tilapäisesti Heinälah-
den lähellä olevan tienhaaran kylän asunroihin ja ruo-
kaiitiin. Sen pääryrryä jokainen rnielellään oikaisi itsensä
lattialle ja nukahti. Ennen kuin hirairr-rrnat ehtivät paneu-

rua pitkälleen, sattui kuitenkin jotain erikoista. Kun
ndhtiin komppanian läherin lähesryvän majapaikkaamme,
huudahti ylikersantri Praski:

- 
Mun pitää lähtiä partioonl 

- 
Hän ei sanonu! sen

enempää, vaan alkoi heti valmistaurua matkaan. Hän otti
kellonsa, lompakkonsa ja muut arvoesineensä ja anroi ne
toverilleen, ikäänkuin merkkinä siitä, etcä nyt lähdetään
viimeiselle matkalle.

- 
Onko vapaaehtoisia7 hän kysyi

- 
Teällä,, täällä! kuului useammasra suusra. Miehiä oli-

si ollut valmiina parrioon moninkertainen määrä. Sora-
miehet Pekka Onrujeff, Johannes Ahjo ja Marrri Ryhä-
nen valittiin mukaan. Lähtövalmistelut oli pian rehry,
murta kun tiesimme, emä pojat olivat hyvin väsyneitä ja
kukaties uhkarohkeasti voisivat hiihrää suoraan runsaan
kilometrin pituisen lahden pohjukan yli jäirse §lään, va-
roitimme heitä useaan orreeseen, etceivät niin tekisi.
Muistan hyvin, miten koetin korosta , että vaikka matka
tulee rannan kaurta kiertden puolra pitemmäksi, niin sitä
reittiä kannauaa kåyttdä, koska se on mersän suojassa ja
siten pääsee mahdollisen vihollisen runrumaan huornaa-

Inatta. Miehet lupasivarkin noudartaa kehoitusramme.
Partio nousi suksille ja lähti matkaan häipyen pian nä-

kyvistämme. Me jäimme ihmertelernään, mistä yliker-
santti Praski osasi aavistaa korr.rppanian läherin maja-
paikkaamme lähesryessä, että hänelle tulee määräys par-
tiooni' Jatkoimrne lepoamme, odottelirnme jännitryneinä
parrion paluuta. Ylai ja toinen alkoi tulla ievottomaksi,
kun tunnit kuluivat eikä mitään kur.rlunut. Ylikers. Perä-
jäkin oli jo palannut partioineen komppaniaan, ilman
kosketusta viholliseen. Kersanrti Lehtonen raas oli ollut
partioimassa Heinälahdella päin ja saanut tuliryöpyn sil-
milleen, mutta tärnäkin partio oli palannut vaurioirta.

Kr.rn Praskin parcio oli ollut rnatkassa jo 4 tuntia, olin
varma, etcä se oli tuhon oma. Seisoessamme suksien päällä
Heinälahteen johtavalla tiellä piti pataljoonan komenraja-
kin kello 20 vaiheilla yhä mahdollisena, että parrio voisi
vieläkin palata hengissä. Mutta ehkä hänkin ajatreli rois-
ta, siiiä olihan se ollut matkassa jo 7 tunria. Koko matka
ei reippailta miehiltä olisi saanur viedä enempää aikaa
kuin korkeinsa2n /-l tuntiin.

Etenimme Heinälahteen, jossa asetuimme lämpimiin
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Urhoollrnen yl ikersantti
Jussi Praski lsostakyröstä kaatui
partiomatkal la Limosaaressa
11 .1 .1942

Eversti Simelius tarkastaa
Konnunkylän asemia Limosaarella.

Vasemmalla AHSP:n komenta.ia,
majuri M. Olsoni

siviiliasun«rihin. Kiipesin Lrunin päiille ja tiivtl r, sruroir, er-
tii todellakin tuntui jiilleen liimpintiilrii. kLrn oli vielä iis-
ken olttr vli -i0 asreen pakkascssa. Yi) nukLrrriin sikeiisri
ja aan-rulla suunnattiirl lnarklr siihen kvlriiin, n-rihin mrrt-
kalle olltrt l)itrtiornrtte r>li krt.l,rryrrrt.

Hiihtelirtrrne huomi-rarn:lttrlntme kuin rarrhrrn rrikrrna
prri jonossa p irk iu run'l;r j äiiri kkiiii. Si i nii vielii p:rtrrl j oonan
k«rmentaja slnt.rikin:

- Voi, poijat, kuinkahan nreitlän olisikrran kiivnvr. jos

hliissii olisi ollut vihollinen/ - Onneksi kr[i oli tiillii
kert.ra niist:i tvlr.j:i.

Kvl:issii oli siviiliirsukkaita, jorka runsivrlr nreidär en-
nesriiän. sillä olivathrrn n-riehemme <>llect siellii vlrnris-
tuksessa eclelliser-rii svksy'nii. He kerroivrrt. ettri parrio oli
oikaissr,rt sLlorarrn lahclen poukanran vli jiiitse ja kLrn oli
piiiissvt suunnilleen rrukean puoliväliin. r'ihollinen, joka
oli verl-routunut ltunipukr.rr,rn oli avrrnnut rtrlen. Yliker-
santri Praski oli heri saanut kurrli.n rinrarrnsa ja kaatr.rnur,
joktr toinenkin oli heevoirrturur. joren miehillii ei ollrrr
mur.rta keir.r<xr kuin hriräänfl'neinii nostaa kiitensii v.lris an-
tautLunisen rnerkiksi. Miriipri mLrurakrliut siir-rii vail-reessl
olisi voinut tehdii.

Koko .100-rniehine n vihollisjoLrkko oli vielii kvliissä liih-
ri)pL1s[1i5to, kun tapar.rs sartr.ri. Onttrjeff-, Ahjo ja Rlhänen
joutuivat vangiksi .ja saivat seurirr.r pllrrion kannoilla itiiiin
kohti tunternrrtonta tulevxisuurta. Prrrskin rr-rurniin ven.i-
liiiser noutivat jäiiltii ja riisLrivet kaikki viuttecr piiiilrii sc-
kii irsettivat ser-r jiilkecr-r eräiin rakennuksen seinnsrrille
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hirvr-r.jen ja lumen Peirtoon. Sieltä aseveljet korjlsivilr nlu-
Iniin, joka liihetettrin kotiseudulle srrnkrrrihrruriun. Kvliin
irlkuirsukkiiar selittivrit itktr ktrrkuss;r koko trrPrrp[5",, 1',
olivat pahoillxan, ctt:i niiin oli kär'nvt.

Jo tuolloin taplhturnapaikirllrr. ktrten vlikersantti Pras-
kin hautajrrisissa sekii vielii jiilkeenpiiinkin olen nrierti-
rrvt. mistii Preski ricsi. kornpP1ni111 liihetin itiiirn.i.in. er-
rii hiir.r joutuLr prlrtr(n)n/ Je minkii rrkia hiin ei olltrt sil-
loin pxilillll. kun hiin olisi joLrtuntrt siihen Partirxrn. joke
irlunperir.r oli hiinellc suunnitelrLr. koske hiin silloin olisr
[)xlilnn[rt vihollista trlprli.rnrrittrr, kLrrcr-r si.iaisensir vliker-
slntti Petiijii partioincen/ NIiksi Iriin jrruri tuonir rarkrrisc-
vlnri hetkcnii oli viluisserrn teetii kcirriirnässiil Tosin olisi
vrlnltilrul joku urtrri joutunut hiinen sijastlun riihän sur-
rnlinp;rrtirxrn. Nät'rt:iä olcvan niin. ctrei k<tl1rakrrran. kuo-
ler.nrurnsrr. r'oi viilttiiii silkrin. kun se on miiiiriirtv. Jrr nvr
oli vlikersantri Prirskin vuor<>.

Korrpplplxlllr'ne ol i nrcnettiinvt j iil leen parhai te nr ieh i-
iiiin. Tiirnii «rli kova iskLr nreille hci.liin jälkecnsii jiiiivillc
ja srrn-ralla r.t-ruistutus siirii. nrirer-r iikkiii kuka trrh,rnsa voi-
cllr:Lrt terttrt't;itll suureen trrntentl.ttolluLlteell. Ylikersantti
Praski on lcvännvt Isor-rkvri)n senkarihrruclrrssa jo Jl vuot-
ta. Korfmali Pekka Ontujetf. jokr sei korfraalin n.irs.rn
prrrtiopiiiviin päivrikiiskvssii. lral asi tcn'eenii ensirnn.täisess.i
sotrrvankien vaihriossrr, muttrl sotxnriesren Johlnnes Ahjon
jrr ,\tertti Rvhiisen kohtalo on tLlnteln:ttor-r. Ovatk«r he her-r-

giss:i vai ovatko uuPuneet krrukana kotirrairstrr:rn, siirii ci
kLrkrran ole vielii ticnnyr kerrol.



töpln
telllä,

OLAVI TUOMISTO:

rE'sÄfrÄ D4l oli III/JR tl:n kk-komppanian toinritus-
joukkue, töpinä, sijoirtunur pataljoonan muiden huolto-
elinten ohella Kiekuanjärvellä varsin lähelle etulinjaa.
Heinäkuinen päivä oli kaunis ja kaikkialla vallitsi hiljais-
elo siihen saakka, kunnes vihollinen odottamama alkoi
Kiekuanvaaralta ryöntää tiuhassa tahdissa kranaatteja telt-
ta-alueellemme. Keskirys meni sentän jonkin verran yli,
mutta osui kumminkin I'riheiselle metsäniitylle, jossa he-
vosemme olivat lairumella, päitsistä kiinni sidonuina.

Kuonnastoaliupseerin kehoitukset ajokkien irti päästä-
rniseksi kaikuivat hevosmiehiin nähden kuuroille korvil-
le. Kukaan heistä ei näyttiinyt haluavan vaar^nt^a henke-
ään, kun kranaatteja yhä edelleen tippui hevoscen se-

kaan. Nuo uskolliset ystävär.r.rrne saivat rimpuilla ja teu-
taroida rdjähtelevien arnrnusten ja vinkr.rvien sirpaleiclen
seassa kenenkään lrir.lulrnatta niitä aruttira.

Keskirystä oli kestänvt io jonkin aikara, olipa rnuutamia
rappioitakin ehcinl't tulla, ennenkuin rnuonittajallemrne,
sotamies Heikki Raatikaiselle ehätti tieto vetojuhtiarnme
uhkaavasta vaarasta. Aiuksi t'ritti tämä rohkea rnies saacla

irselleen kaveria hevosmiesten joukostir, mutta huornattu-
aan tämän turhaksi hän juoksi yksin sirpaleiden sekaan
ja päästi hevoset irti. Oli ilo katseila Raatikaisen rnäärätie-
toista ryöskente§'ä, ;oka onnistuikin täydellisesti. Itsekin
hän selvisi pahalta näyträneesrä tilanteesta aivan vähäisin
naarmuin, sai vain joirakin pintahaavoja.

Muutarnia päiviä edelläkerrotun "tempauksen" jälkeen
tapasimrne jälleen samaisen rnuonittajan yhdessä koneki-
väärikomppanian vääpelin kanssa "sapuskan" viennissä
Kiekuan ja Laaja.n välisissä suurissa rnetsissä taistelevalle
kon.rppanialle. Ak;itteen ja rol.rkeuden puutteesta ei näitä
"kuon.raksia" voinut tosiaan syyttää. Huliun yritykseksi
oli tärä puuha kokonaan leimattu pataljoonan Portaassa,
koska taistelevan osaston paikkaa ei voitu edes lähimain-
kaan rnäärittää. Töpinän ainoat uskalikot olivat päärtii-
neet kuitenkin yrittää. Valrnistelut stroritettuaan he pai-
nuivat suureen saloon kal-rteen 'pekkaan ' seuraillen etu-
linjaan johtavaa puhelintapsia.

Yritys oli todella rohkea. Ei oilut näet ollenkaan var-
maa, osuisivatko pojat omiensa luokse. Tänä aikana har-
haili lisäksi välimaastossa vihollisen partisaaneja ja jou-
koistaan harl.rauruneita, toisinaan struriakin vihoilisryh-
miä, jotka olivat aiheuttaneet monen suomalaissotilaan
elärnänliekin katkearr-risen.

Mutta rniehemme olivat kuitenkin varustautuneet Pa-
hinrrnan varalle. Raskaicien kantamuksien lisäksi so,iotri
vääpeiin selässä suornalainen pysryk<>rva, kun taas t.nuo-

nittaian konepistooli roikkui hil.rnasta kaulassa aina sira-

tavilla.
Olipa tilanne sitten rninkälainen tahansa jrr vaikka itse

''piru ' rnatkalla nokkisi, oli etulinjan poikien saatava rLro-

kaa, tällainen oli kaverr,rsten rnielipide. Matkaa tehtiin

Erämainen näköala
Karjalan rintamalta
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näin. Heikki Raatikainen, I'r'hyt, kuivankälpäkkä rnuonit-
raja asteli edellä, kiihdvmi vauhrins.r väiillä puoiijuoksuk-
si, jolloin lapikasta iskertiin yhä kiukkLrisernrnin Karja-
lan somerikkcxrn. Vatrl.rti oli tirppavaa, jopa siinä määrin,
ettei perässä ver.rhkaisevir riukukinrtuincn viiiilreli rerhto-
nut plirjätä. Tärniin vuoksi hän karsoikin lsiakseen hrx)-
Ittauttaa Raatikaiselle: 

- 
no, rnil.rin hittoon sinä niiin

helvetillistä vatrhtia/
Aivrn lääpälläiin ja väiipeli väsvn.ryksesrii puoiikLrollee-

nrl pvsähdytriin vihdoin tauolle. Tupakkavehkeer kaiver-
tiin esiin ja pisremiin piipptrun. Mukavasti r.re henkisiur-
hr.rt kiersivätkin sisLrksissa. Lepuurettiin sarnalla kinrtu-
jiinteitä sekä annettiir.r kesätuulen puhaltaa leipälarrtikon
nilelle hiertärniiä hikistä selkää. Karrasta sairtiin selville.
ertii tiirnii paikka oli h.ronnonkauneuclesraan kuuluisa Hel-
nreliinvirara. Täältä on erinomaiset näkiialat sekä alhaalla

Kaverukset olivru jo nostaneet reput p1'kälään ja olivat
lähtemässii e.lelleen suuntaurllle, ktrn he hr.romasivirr ison
rniesponrkan meikäläisiä plinelevan hurjassa sekasorross.l
taaksepäir.r. Tilanne oli miehistii huvittava, ir>pa krnn-rilli-
nen, joten Heikki alkoikin seur:rrrvrrnlaisen keskustelun:

- 
Or,utl \'arrraan ereht)'neet suunnasta, eliikiiii veikko-

set n.riinkii sinnepäinl

Jo ehiittäii paikalle nuori viinrikkikin, ;oka seliträii vLro-

laasti vastakkaisella vaarallr tapaamistaan vihollisiste:

- 
Sir.rne ci ole n.renernisrii niiin pienellä ioukolla, n.rata-

laksi pistiiviit.
Vaikka Raatikainer.r prneekin liikkeelle parhair.nrnan

sanavilrastonsa ja kaunopr.rheisuutensa, tiimii ei tehoa pa-
kenijoihin, taaksepäin vain lähtevrit pinkornrran.

Mutta vänrikki epäröi. Hän ei tiennyt oikein, nritä te-
kisi. Upseerikunnia ja velvollisutrs vaatisivilt käänrymälin

Partio erämaassa

takaisin ja yhryrnään uusiin miehiin ja puolustukseen.
Koska vänrikki jatkuvasti epäröi eikä voinut tihdä pää-

töstä palaamisesta, suuttui Heikki silmittömästi ia alkoi
mokottaa vänrikille tähän tapaan:

- 
On siinä minulla "uhvari", on jumaliste oikea hätä-

housu, kun ortaa ja lähtee miehineen karkuun muutaman
pr-rskavanjan tähden.

Sinä aikana, jolloin muonittaja nyt vielä ryiinsi melkoi-
sen paksun ja rehevän sotilassanastonsa kukkasia onnet-
toman viinrikin kr-rultavaksi, vääpeli katsoi aiheelliseksi
livahtaa ornille teilleen. Esirniehensä varasliihd,iin todettu-
aan ja aikansa vielä vänrikkiä haukuttuaan painui hän-
kin suuntzruralle kaverinsa perään. Alkuun astiti tnuonit-
taja verkkaista vauhtiir, mutta kun karkuun päässeestä

vääpelistä ei näkynyt jäikeäkään, otti poika oikein 'hölk-

käravin" eikä huomannutkaan, kuinka vääpeli oli asettu-
nut piiloon paksun petäjän taakse. Kun Raatikainen ko-
vassa vauhdissa oli cärnän paikan sivuuttanut, siiloin vää-
peli vasta ilmaisi itsensä ja yhdessä naurettiin kepposelle.
Mahtoivatko äskeiset pakenijat sittenkin syöttää heille pa-
junkiryaä. kLrn vihollisia ei näkynyt, askarteli poikien ai-

lännessii viiikehtiväile Jiinisjärvelle ettii loputtornalle vrra-

rajonolle itäsuuntaan.
Suurenmoiset niikymät ja kauniin luonnon aikuperäi-

syys kiehtoivat rniesten rnielet herkkään tunnelmaan. 
-

Jossain kaukana kLrLrlui rykkien jyskettä. Heräsi ikäänkuin
toclellistruteen; oli sotal Väl.ritellen tykistökeskitys taukosi
ja kohta täytti suuri rauha rannattoulan salon. Hiljaisuus
jatkui, aistimukset räytti kesän tuoksu. Tän.rä vaivr.rtti rse-
veljet mietteisiinsä. Itsestään siirryivät heidiin ajatuksen-
sa koritanhuville. Kurnpaistakin heitä oclorti sieilä vaimo
ja kotiaskareet, jotka toistaiseksi olivat saaneet jääclii Isän-
tnaata uhanneen vaaran vuoksi. Kumpikaan ei halunnr.rt
keskeyttäii toisensa onnentäyteisiä hetkiä, vaan hiliaisuus
jatkLri. Sen keskeytti vihcloin Raatikainen, joka leikillises-
ti alkoi kehuskella vaimonsa trvxtont.r rl,iitrrrnoa ja kuin-
ka trin.rä nyt heinäpellolla sai rehkiä isiinnän poissa olles-
sa aivan tarpeekseen.

- Il{illoin sitren mahranee rämä savotta loppuirl tiuk-
kasi hän aivan kr.rin viiäpeliä vastaajaksi.

- 
Eliihän sie hättäile, tapeilaan nyt veikkonen tiitii sa-

lanrasotaa, vasttrsi vääpeli 1'ks'kantaan.
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voissa. Mutta on ehkä sittenkin toimittava varovasti, sillä
näillä vaaroillahan vänrikki kertoi tavanneensa vihollisia.
Miesten meno muuttuikin verkkaiseksi erenemiseksi,
rnyöhemmin hiipirniseksi, sillä aivan läheltä, vaaran rin-
teeltä kuului epäillyttäviä ääniä.

Matalana ryömien saavutettiin kohta, missä polku pu-
dottautui alas laaksoon. Luonto olikin muodostanut har-
jun korkeimmalle kohdalle erinomaisen sopivan puolus-
tusaseman, johon jäätiin odottamaan vihollisen tuloa.
Kauan ei poikien tarvinnutkaan tähystellä, kun vihollisso-
tilaita alkoi vilahdella punakylkisten petäjien välistä.
Nopeasti suoritettiin ylimalkainen tilanteenarviointi ja
rulenavaussuunnitelma. Raatikainen konepistoolilla oli te-
kevä selvän joukkueen kärjestä ja vääpelin pysrykorval-
Iaan tuli saalistaa edempänä olevat sekä rnahdolliset kar-
kulaiset.

Partio ylittää puron

Suoraan surmansuuhun ttilmäsivät viholliset pahaa
aavistamatta. Heikki Raatikaisen konepistooli pärähteli
kiukkuisesti hetken verran, mura vääpeli sirävastoin ei
ennättänyt laukaista monestikaan, kun kaikki oli jo sel-
väa.

- 
Nyt sopisi vänrikinkin tulla katsomaaan, kehaisi

Heikki 
- 

vai viholliskomppania, muutamia puolikuollei-
ta vanjoja vain!

Oli jo ilta, kun poikamme saapuivat joukkojensa luo.
Prolanvaara oli tänään 1i.7. vallattu.

Heikki Raatikainen oli oikeudenmukainen ja tarkka
muonittaja sekä ennen kaikkea uupumaton tehtävissään.
Tunnollisuudessaan ei hän sallinut tavanmukaista "töpi-
nän korvikeporukkaa". Kerrankin kävi niin, että hevos-
miehet olivat jollain tavoin saaneet keinotelluksi rnuona-
ajoneuvoista itselleen ylimääräistä luvatonta hyvdd.. Ta-
lousaliupseerilta ja muona-Heikiltä salaa he olivat sitten
pysryttäneet eineskeittimön toimitusjoukkueesta melkoi-
sen etäälle. Herkut olivat parhaillaan paistumassa ja kor-
vikepakit porisemassa, kun muonittaja hirveästi rähisten
saapui paikalle ja ajoi mieher tiehensä. Tämä ojennus ei

vielä riittänyt, vaan Raatikainen piti tekoon osallistuneille
ankaran puhuttelun ja nuhdesaarnan, jonka päteemana

§ti ajatus, häpeämisestä, että viitsitäänkin näpistää rinra-
rnarniehen muutenkin vähäisistä annoksista.

Lunkulan ja Mantsin saarten ornistuksesta heinäkuun
lopulla käyryjen taistelujen aikana pyrki tähän ampiaispe-
sään "soppakanuunoineen" myös Heikki Raatikainen.
Koska pataljoonan huoltomuodostelmat olivat nopean ete-
nemisen vuoksi jäneet kauas jälkeen, vieläpä rierrömien
taipaleiden taakse, miesten oli raivattava ajoneuvoilleen
uraa Päästäl$een eteenpäin. Metsissä ja Laatokan rantaki-
vikoissa vaanivat viholliset olivat alinornaisena vaarana
saariin pyrkiville suomalaisille. Meidänkin'näläntorjun-
tarykkirnme jourui tällaisten yllättämäksi Tuleman ja
Lunkulan välimaastossa. Onneksi ei hätäisesti ja liian pit-
kältä etäisyydeltä avatu tuli aiheuttanut mitään vaurioita

SA'futa
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miehillemme, kenttäkeittiön pyörien puolapuikoista kyllä
riiskat lentelivät ja keittirnen kylkipanssariin tuli nyrkin-
mentävä reikä.

Elokuun loppupuolella etenimme Petroskoin valtatiellä
Säämäjärven-Terun tasalla ja aiheutimme runsaasti har-
mia peränryvälle viholliselle. Pyhäjärven ja Terun val-
tausten jälkeen riensimme jälleen eteenpäin, tavoitteena
ensin Matrossan ja Vilgan kylär, ja sitten yhä edelleen Ää-
niselle asti. Huoltoportaamme oli asettunut asemiinsa
Prääsän eli Terun haustausmaan maastoon. Eräånä aamu-
na yllätti Pyhäjärven motista ulos purkaantunut vihol-
lisosasto Terujärven ympäri kienäen huoltomuodostel
marnme. Synryi raju kahakka. Yllärys oli koitua huollol-
lemme kotalokkaaksi, muffa kiitos eräiden pelottomien
miesten 

- 
joukossa mm. muonirtajamme - 2n5is5ga 524-

riin vaara torjutuksi viime hetkessä. Suurin osa päälle
rungettelijoista tuhottiin lähietäisyydellä vain osan pääs-

tessä takaisin Terun taakse ja sieltä Kaskanan korpiin.
Saartorengas oli vihdoin umpeentumassa Petroskoin

ympärille. Aänisen rantatiellä jatkui kaupungista pakoon
päässeen vihollisen rakaa-ajo. Oli oltu liikekannalla jatku-
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IIUJR B:n komentaja,
majuri R. l. Kivilahti

vrrsti useira vlrorokausia ja Heikki Raatikaisen tiipinii oli
jälleen pahanlaisesti jäljessä. Olin.rrne p)'sähq'neer hetkek-
si, sillä Suojun suunnalla vihollinen piti vielä sitkeästi
puoliaan. Nälkäiset, l,lirasittuneet miehet noituiv.rt jr rtr,r-

nasivrrr tiipinän alimmaiseen virivanpaikkaan. Koneki-
viiärit oli asetettu asemiin Mutrrmirnnin raclan hiekkaval-
Iiin kaivettuina. Otlotin'rme vastriskua. Tiitii ci kr-riten-
kaan kuulr.rnut, joren voimrne hienlan hellittiiä rahkeista.
Piclin.rrne kr.ritenkin jirtkuvnsti täl.rysq'stä ja l.reikkoa var-
mistusta asernissa. Tiiältii saapLri iLnoirr,rs, ettii Suojun
suunnaltir, rataa pitkin oli lähestymässä jotain erikoista.
Här.r-riirtyvässä syl,sillassa sähkijttivät ja lavistelivrt risti-
n.tuksemme rtrlijan vihollisen vaaralliseksi vehkeilyksi,
kunnes huornasimrne, ettii kukas se ttrlija oli rnr.ru kuin
Heikki Raatikainen. Ht'viihLrudoillx otettiin l.riinet vastran
ja ihrr.reteltiin, n-ristii ihn-reestii kaksi venäliiistii oli srr,ttu re-
siinaa t.vi)ntämään. Sekä kärryt että apuri olivrt koroisin
Tornitsan laiturivail-rteeltl, jor-rka valtaukseen olr muonit..
tajan-rmekin osallistunr-rt.

Ylläesiteq'istä komttomista tapahtr-rr.t.tista kLrlui sitten
parisen vuotta. Salilmasota, josta Helmelänvaaran jl,rkkiii
rinteitä kivutessa hirtehishr.rr.unoria laskettiin. oli vaihttr-
nLrt kohclerllarrrrne pirkälliseksi ja kuluttavaksi rscmilso-
clirksr. Ticrr-rrne Heikki Rlatikaisen kanssl «rlivrrt erot-t-

neet lopullisesti vlroclen l9 tl hyiikkiil'svaiheerr jiilkcen.
Kulurnassr oli kolmas sotirvuosi l9 ii. Oli jiilleen s1'ksy ja

olin palailernassa k«rtilorniltl Syviirin taakse. Pinreiin.i, s:r-

teisena sv1'syi)nii tapasin silloin l,lliittiicr.r Tokarin lsemrl-
la Raartikris-Heikin. Senrrr veitikkr virnotti miehen sil-
miikr.rln.rassa, kuten ennenkin. Joilakin tavrlla hiin oli
sentiiän lnLu-rttunLrt. tulltrt ehkii hittrsen vrrkavarttrtraksi.
Oli nries kunlernma hlavoittunut ja nvt fralaili lon'riltaar-r

hiinkin. Tirjusin, ettii ystii\,\')'tett-ture vuosien tirkair «rli siii-
1),n)'t eiton,r. Loppr-rrnatkaa tehtiinkin sitter.r vhdessii. kos-
krr paivelin.rnre narpurirykrttenteissii. Olin hvvin iloinen
tapazrr.nisestrrn-rrne. Mviiskiiän ei Heikki tLlntunLlt salaile-
van q'vtyväisf i'ttiiiin. Erotessrtttrtre tel-rtiir-r keskeniirurne
soP i1l-1r.,t, että se Llrarvllnkin lomrrr-r sattllessa rtte n niiiin l n l t-
kalle yhclessä. I{alusin erikoisesti tLrtLtsttl'.r Heikki-pojan
nuoritntniriseen Vesrurtt. joka oli srratettlr miritilmiran ttii-
I.rin aikoihin. jolloin vh.lessii seikkailtiin. Hvviistit vain.
Heikki n.rer.ri ti)pir-riiär.rsii j rr minii joukkueeni rtrkikohtarrr.
NIir.run kauluksissar.ri kiiltclivrit tiilli,in jo tinanrp i t, rt'rr.rrr:t

Heikki oli vhi r'.r.ttittt;tton tttttonitt.ti.t.
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ASEMASOTAVAIHEEN aikana 19-i.i rLrli Rajajo-
en lohkolla tukikohdan korsuun lääkinräkapteeni
tiedustelernairn komppanian s1'öpäläisiä 1a kyseli,
oliko täitä, luteita yn-r. oravia pienernpiäi

Korpraali Stsi, joka aina tappeli lutikkoien
kanssa, oli ensirr.rn.riiisenä selittämässä tiedustelijelle
tilanteen kr.rrj r.Lutta.

- 
No. rnissäpäir.r teidän pnikkanne on laverilla?'

kvsyi tieclustelija.

- 
Mä makaan tuon korpraali Mäen vieressä.

- Jaha, onko korpraali Mäen paikka seinän vie-
ressäi' kr syi lääkinräkepteeni.

- Joo, sanoi korpraali Susi, siinä se Mäki rr-rakaa

seinän vieressä.

- 
No, eivätkö teitä vaivaa lutikat, kun seinän

vieressä makaatte ensirnrnäisenä uhrina/

- 
Herra Kapteeni, ei ne rnlta syö, rnurta rnä li-

nr herään siiher-r, kr"rn ne trohonaa n-run yii sy<)rnä-

hän tuota kaveria, oli korpra;rli Mäen vastaus.



MIESTEN
KERTOMAA

Toimittanut Ville Repo

Talvisodan alusta jatkosodan
loppuun, Terijoelta Taipaleelle,
Muolaasta Syvärille. povent-
sasta Kannakselle ulottuvat nä-
mä Kansa taisteli 

- 
miehet

kertovat -lehdestä vuosilta
1957-1 966 valitut parhaat kir-
joitukset. Kirlorttalra on kaik-
kjaan 45. er aselajeista ja
erilaisilta r ntamanlohkoilla.
Kirjoitukset ovar arkaJärjes-
tyksessä la antavat näin yhte-
näisen kuvan sotatapahtumis-
ta. Samalla ne ovat syvästi mie-
leen syöpynerden yksilöllisten
kokemusten m u rstomerkke.lä.

Kirla ilmestyy marraskuussa
Weilin * Göösin kustantamana.
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KOHTALOKAS
KOLMASTOISTA PAIVA

LAURI ALA.JÄÄSK!:

KESÄ oli kuumimmillaan, kun uida porskuttelimme vi-
hollishävittäjien häryyttäminä Vainikkalan liepeillä ole-
vassa Niemijärvessä heinäkuun 12. päivänå 1941. Vih-
doin nousimme rantapolkua ylös teltta-alueellemme.
Siellä odotteli rr-rinua jo naapuritalon poika, joka heti ker-
toi terveisensä, että Erkki ja Asser olivat viime yönd kaa-
rllneet. Tieto oli ryrmisryttävä sillä olivathan kyseessä

oman §län pojat ja hyvät ystäväni. Jalkaväkijoukkueen
voimalla oli yöllä suoritettu tiedustelua, jossa oli jouduttu
aivan rajan pinnassa kahakkaan, ja siitä oli pakko tappioi-
den jälkeen vetäyryä rakaisin.

Kaatuneiden toverieni kuva pyrki väkisin pyörimään
mielessäni koko iltapäivän, kunnes illalla tuli uusia tehtä-
viä, joiden rnukana ajatuksetkin saivat uutta ryökenttää.
Sain illalla käskyn rulla kiväärikomppaniamme päällikön,
luutnantti Kaislan puhutteluun. Siellä sain tietää, että seu-
raavana päivänä keskipäivällä yritetään uudelleen tiedus-

lll!
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telumielessä tunkeutua vihollisen puolelle niin pitkälle
kuin mahdollista. Tämän, sotilaskielen tnukaan väkival-
taisen tiedus.relun suorittaisi yksi joukkue komppanias-
tafirme, muun osan komppaniasta jäädessä rajan pintaan
varrnisukseen mahdollisten yllärysten varaka. Lisäksi
krh. joukkueemme antaisi tarvittaessa tulitukea, jonka
huomioon omaen järjestimme vielä samana iltana heimi-
memrne uusiin tuliasemiin. Itse seuraisin rulenjohtajana
etenevää kärkeä, ja riittävin välinein varustettuna voisim-
me nopeasti saada tarvittaessa tulta avuksemme.

IIVJR 25, johon kuuluimme, oli valmiusasemissa Vai-
nikkalan pohjoispuolella, oikeana rajanaan rautatie. Vi-
hollisen rykistö oli jo näinä päivinä leikissä rnukana ja
kohdisti häirintätulensa erikoisesti rautatielle sekä Vai-
nikkalan asema-alueelle. Rajan takaa olevilta vuorilta oli
ilmeisesti erinomainen näkyvyys aseman ympäristöön, sil-
lä joutuessamme päivittäin kulkemaan erästä radan suun-
nassa aseman ohi johtavaa tietä, sairnrne pitää kiirettä,
jos mielimme ehtiä väliaömästi seuraavan keskiryksen al-

276

ta pois. Rakennuksia luhistui aseman tienoilla, rnutta em-
me onneksi kärsineet henkilöstötappioita tällä kiusalli-
sella tie-osuudella.

Enteellinen kolmastoista päivä valkeni ja heinäkuun
helle painosti jo aamupäiväliä valmistellessamme matkaa
"vieraalle maalle". Tietryä jännirystä mielessä siirryimme
hiljaisesti aivan rajan pintaan, jossa näytti vallitsevan täy-
dellinen rauha. Paahtavasta helteestä johtuen tuskin kuu-
li linnun lauluakaan. Oman rykistömme annettua voi-
makkaan keskiryksen rajan takana oleviin matkamme
kohteisiin, ylitimme rajaLinjan kello 10.30 noin )00 met-
riä rautatiestä pohjoiseen.

Jos olirrune odottaneet, että pelkkä rajan ylirys jo ai-
heuttaisi selkkauksen, niin siinä peryimme, sillä viholli-
sen puolella ei rajan läheisyydessä tuffunut olevan min-
käänlaista elävää olentoa. Sunnuntaipäivän rauha vaikut-
ti täydelliseltä.

Taistelupartio rajal la
neuvottelemassa, mistä olisi
edettävä vihollisen
varmistuslinjan läpi

5A'rtwa

Olimme lähes kaikki miehet jo Talvisodan käyneitä, jo-
ten huomamavaa kitkaa ei liikkeissämme ilmennyt, vaan

maastoa käytettiin erittäin taitavasti Partiomme työnryes-

sä verkkaisesti eteenpäin. Raian idätyä taakse etenimme
radan suunnassa, aukeita välttäen sekä odottaen hetkeä,
jolloin saisimme tulta vastaamme. Koska edellä rnainittu
yöllä liikkunut Partio joutui viholliskosketukseen kohta
rajan pinnassa, odotimme tietyllä jänniryksellä, millaisen
"vastaanoton" saisimme näin keskipäivällä. Ihmettelin it-
sekseni maan autiutta, sillä näytti tosiaan siltä, että vas-

tassamme oli vain salaperäinen hiljaisuus.
Etenimme erästä notkelmaa pitkin, kunnes maasto al-

koi kohota, metsä muuttui harvemmaksi ja muutaman

§mmenen mecrin päässä edessämme näimme aukeaksi
hakatun linjan. Olimme tulleet ns. valvontalinjalle, joka

noin 6G-70 metrin levyisenä kulki rajan suunnassa. Se

oli kilometrin päässä raiaka sekä aivan puhtaaksi raivattu
ja polrettu. Tullessamme varovasti jonkinlaisessa näkösuo-
jassa aukean reunaan huomasimme metsän reunan run'



saasti miinoitetuksi. Miinat eivär olleer .fuuri rairavasci
peitetryjä, joten onnisruimme vaurioitta kierrämään nämä
"karikot". Paljastimme joirakin miinoja merkiksi tären
varmistaen rnahdollisen paluumme saman miinakenrän lä-
pi.

Seurasi pysähdys ja lyhyt neuvottelu, jolloin todettiin,
että aukeata oli valoisana aikana mahdoton huomaamarta
ylittää. Koska ernme olleet rähän mennessä saaneer koske-
tusta viholliseen, niin päätimme kokeilla tuon edessä ole-
van aukean ylirystä. Alkumatkan rauhallisuus antoi roh-
keutta, eikä vapaaehroisista lährijöistä ollut puurerta.

Joukkueen .iohtajan, vänrikki Toivion kulkiessa edellä
seurasin koin-ren rnuun miehen kanssa pienin välimatkoin
perässä ja nårn mentiin aukealle. Muu osa partiosta jäi
sormi liipaisirnella seuraamaan rilanteen kehirysrä.

Maasto aukealla oli kallioista, josta heti vasemmalla
erottautui matala iouhikkoinen kallion kohouturna ja joka
kauempana vasernmalla muuttui jylhäksi mäeksi. Maa-
pohja oli todellakin puhtaaksi poltettu, joten minkään-
laista näkösuojaa ei ollut käytettävissä. Olimme oivallisia
maalitaul uj a viholliselle.

Kun olimme edenneet jo lähes puoliväliin aukeata,
ikäänkuin tarvallisuussyistä tuo vasemmalla oleva louhik-
koinen kalliokohoutuma veti puoleensa, aavistamattam-
me lainkaan, minkä vaaran se kätki syliinsä. Vain muu-
tama askel enää kalliolouhikkoon, kun joukkueen johtaja
yhtäkkiä pysähryi. Menimme hänen luokseen, ja täten sit-
ten miehissä tarkastelimme ympäristöä. Emme kuiten-
kaan ehtineet mitään havaita, ennenkuin jostain kallion

Osasto etenemässä väkivaltaiseen
tiedusteluun Vainikkalan -Nuijamaan välillä ennen

hyökkäysvaiheen alkua v.1 941
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syvennyksestä kuului ruttu rämähtävä ääni. Konetuli-
aseen, luultavasti pikakiväärin lukkolaitteita liikuteltiin.
Se ääni antoi nreille nopeurra. Kiireinen silmäys äänrä
kohti ja havainto. errä olemrne suoraan tämän aseen am-
pumasektoriila. Oliko rllärrär,ä tunkeuturnisernrne se-
koittanut ampr.rjan pasmoja. vai oliko paahrava helle tuu-
dittanut hänet päiväuneenT Laukaussarja tuli näet aavis-
tuksen verran m1'öhäsn'neenä, niin ertä me muut ehdirn-
me hypätä syrjään, pairsi alikersanrri L, joka sai kuolet-
ravan luorisuihkun ruumiiseenslt.

Tilannekuva oli herkessä muurftrnur, olimme sohaisseer
kepillä "muurahaispesään ja sellainen synnyrtää aina
eloa. Tämän. ei roivorun aseen ampumasuunra oli pitkin
valvontalinjaa ja nopean syr;ään hyppyni jälkeen vasra
huomasin, että olin tullut ampumalin.jan yli sekä errä nyr
olisi nopeasti suojaudutrava. Murra rnihin suojaurua kci-
valla aukealla kentälläi' Painuin matalaksi loivaan kalii-
on syvennykseen, juuri sen verran sivuun, ertei tämä ki-

rottu ase ainakaan pysryisi minua ampumaan. Nopean ti-
lannearvioinriin jälkeen otaksuin, että toverini olisivat
kaikki onnistuneet vetäyryrr-rään pois aukealta ja rninä olin
yksin kuin tarjottirnella keskellä aukeata linjaa.

Kunpa olisi ollut edes näkösuoja, se olisi anranut aikaa
tilanteen tarkkailemiseen. mihin toisaalra runsin mielen-
kiintoa, mutta ollessani avokalliolla asemani oli todella
kiusallinen. Karsoin, emä nopea roirninta on ainoa pelas-
tukseni. Päätin yrimää nopealla syöksyllä päristä arr.rpurna-
Iinjan yli pois aukealta toverieni perään. Nousin kyyry-
asentoon saadakseni "onnistuneen lähdön". Vielä silmäys
metsän reunaan. johon olimme merkinneet tietä miinoi-
tuksen läpi, ja nyr 

- 
I Kohosin hiukan, mLrrra en ehtinyr

vielä vauhriin, kun kuulin laukauksia läheltä ja runsin voi-
makkaan iskun selässäni. Samalla vaivuin vatsalleni kalli-
olle. En tajunnur heti, kuinka oli käynyt, mutia runtui
kuin jalkani olisivar irronneer ruumiista. Vain pieni vä-
rdhdys varpaissa, ja niin sammui tunto jaloisra. Yritin lii-
kuttaa käsiäni, ne liikkuivat, pääkin käänryi, mutta rinta-
ni oli kuin liimautunut kallioon, en päässyr liikahramaan
paikaltani pois. Koettelin käsiilä jalkojani, rnurta en ha-
vainnut mitään erikoista. En ollut ainakaan katkennut
kahtia, niinkuin aluksi luulin.

En tiennyt vielä siinä vaiheessa, eträ luori oli mennyr
lävitseni, vioittanut selkäydintä, samoin lievästi keuhkoja,
rikkonut kolme rintanikamaa sekä aiheuttanut keskiseläs-
tä lähtien alaruumiin räydellisen halvautumisen. Käsitin
vain, että olin täysin liikuntakyvytön. Tajuntani säilyi ko-
ko ajan, ioskin hämärryneenä, joren rilanteen vaaralli-

suus ei unohtunur mielestäni. Vangiksi joutr.rmisen pelko
iskeyryi heti mieleeni, enkä muurakaan rnahdollisuutra
voinut tässä tilanteessa nähdä.

Yritin epätoivoisesti vetää käsilläni itseäni kalliolla
eteenpäin, rnutta väsyin pian näissä toivottomissa yriryk-
sissä, joissa ei n.ratka rajalle lyhenrynyr rnonellakaan sen-
tillä. Tilanne näytti toclella synl«iltä. Vaikka tunsinkin
toverieni luotettavr.ruden, en uskonut heiclän pelasramis-
n.rahdollisuuteensa, sillä olisihan ollut l.renkensä kauppaa-
mista lähteä minua täältä etsirnään. Pidin varmana, ertii
jäisin vihollisen käsiin, harkitsin vain sitä, jäänkö elävänä
vai kuolleena. Muistin karttiriaukkuni, karttoihini oli
merkitry tuliasernat sekä muitakin seikkoja, jotka halusin
hävittää. Tulitikkuyen pulrtteessa en voinut rdrå asraa jir-
jestää, mutta rnuistin taskussani olevan käsikranaarin, sil-
ldhän voisinkin ratkaista ongelman koko laajuudessaan.
Åjatus vangiksi jor.rtumisesta, sellaisessa tilassa kuin olin,
pani rniettirnään, kummanko kahdesta pahasta valitsisin.
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Kärkipartio hyökkää

Oiin itseni kanssa jo päiityrniissii rarkaisur.rn, ntr-rtra halusin
kuitenkin katsella riirii rnrr,rilrna:r niin pirkiille kuin rnah-
ckrlIista.

Samalla kun kohtnloani mietin, runsin voimieni jarktr-
vasti ehryvän. Verenvuoro, jolle en voinut rnitään, teki
tehtävänsä. Lisäksi keskipäivän aurinko oli paahtanut
tumman kallion niin kuumaksi, ertä oloni oli kerrassaan
tuskallista. Verenvuodosta ja kutunuudesta johtuen oli ja-
non tLlnne sietärlätiir.r. f iissii kalliollako eliirränlankani
nl't katke:rir. rnietin. Hakematta ruli mieleeni koti, sielli
ei tiecletry n.rillaista taistelua rrinii n\,r tiiiillii rintlrnalla kri-
vin. Kluirn viipvi äidin kur,a nrielessiini. r.nutti,L liierr-r kar.r-

kana olivat koti )a on-raiser. he eir,ät rule kosk;r;rn trcr.i-
miiiin, kuinka minrrn kol-rrirloni tiivrn'isi. Åjrrrukser har-
hrrilivlt tiiten synkiin kohtaloni vmpiirillii 

- 
olin koko-

r-Ir1r.1n mllirhlln h titvnii.
Saiapcriiinen hiljaisLrus vallitsi seuclun vllri. Ei kuLrlunut

liiketrii, ci laukatrst;i. Orl«rtin jo, ettii tLrlrlisiin k;ttsourailn
"saalisrir", nruttrl ()dotus tuntui olcvlrn yleisempikin, t«ri-

sctkir-r krri orkrttivat. r'iri olivltko kaikki mtrLrt kaclonneet
niilttiimi)lrii. Polttav.rn jenon lisiiksi rrloin hengittiiessiin i

ttrntea viilriiviii lristoksirr vliirur.rmiissrrni. Piiiirin jor.rdr.rrtlrr

rilpahtLrmie n kchin'stii. Siinii viihiiisessii tr>ivossrr. ettii
om:1t nriclicrune ktrulisivat. jrr ctrii ainakin vihollinen var-
n'rlsti ticriiisi rr-rinun tiiiillii «rlevan. l-rutrsin niir-r kur-rluvasti
kLrin jaksoin. apul. Toistin tiitii kerrrr.r pari ja 

- 
jiilleen

od()tusrrr. Olin jo niir-r heikenrvnvt ja rrirsentr.rnut. ettcn
1:ritiinvt tilennctra eniiii milliiiin tavoin jännirtiiviinii. r,;rrr.r

kiiiinsin piiiini niin. ettii pvsrvisin niikenriiän, r.nillaisia
nout:rjirr vilrollisen PLroleltx n-rrrh.lollisesti vrittiiisr tullrr
Itrokscni.

En klcnnvt nriiiirittelenriiiin ajan ktrlturistrr, r'ein vai-
voin sair.r silmiini pvsvmiiiin atrki, oli yhtlentekeviiii rnirii
taprrhtuisi. Hiim;irii roivceni oli virin. ertii tämii piinaavr
tilanne joiirLkir.r revall.r loppuisi. Oclotus runtui ikuisutrclel-
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Sähke ehtii vielä viimetingassakin.

6

sähke
IInpea

rahanvieiä
Kaiken mitä haluatie kertoo sähke sukkelimmin'
Se tiedottaa arkisel asianne, välittää onnentoi-
votuksenne ja tulkitsee osanoltonne. Sähkepos-

tiosoituksella lähetätte kätevästi rahaa, loka on

suurehkoien paikkakuntien lennätintoimipai-
koissa nostetiavissa iltaisin ia sunnunlaisinkin.
Juhlavaksi lahiaksi tekee rahalähetyksen siihen
liitetty korulomake.

Sähkeitse kannattaa lähettää pitkiäkin tiedotuk'
sia: uusitun taksan mukaan maksaa tavallinen
sähkösanoma kotimaisessa liikenteessä 50 sanan

ryhmältä tai sen osalta 3 mk. Korkeintaan 7 sanan
pituisen sähkeen hinta on kuitenkin 1.40 mk.

Korulomakkeet, ioita on kaikkiaan 21 erilaista'

loukossa uusiakin malleia, maksavat 2 mk'



ta. Pääni oli edelleen käänryneenä niin, että voin nähdä
suunnan, .iosta minua ammuttiin ja rnisrä otaksuin viholli-
sen pyrkivän luokseni. Murra rnirä kuulinkaanT Teräsrin
kuuloani ja kuulin takanani jonkinlaisra kahinaa. Hätkäh-
din, sillä oletin, ertä minur aiotaan takaapäin yllärcää.
Sain päätäni sen verran käännetyksi, että huornasin, kuin-
ka pienen kallion kohouturnan takaa kol.rosi ensin hitaas-
ti lakki näkyviin ja sen jälkeen varovasri mies, rnutra rni-
tä näinkään 

- 
näin ornan parriomme miehen, alikersanr-

ti Liikkasen, josta rnyöhemrnin ruli Mannerheim-riscin
ritari.

Ehkä olisi vaikeata kokematta kuvata mielialaani siinä
tiianteessa. Pidin jo tärä tummaa kalliota paikkana, missä
taisteluni päätryisi ,ja n1,r näin aseroverini edessäni 

-minut yrirettiin sittenkin pelastaa. Sain ikäänkuin uutta
voimaa, masennus vaihrui toivoksi. Ei ollut aikaa kes-
kustel,run. Hän vrirri saacla rninut rnukiransa, mr-rrta yksin
ei jaksanur. Hän antoi merkkejii tovereilleen, ja kotvan
kr.rluttua my'ös h1.vän i,stäväni Talvisodan ajoilra, korpraa-
li E:n onnisrui päästä avukseni. N«rpeat orreer kiisivarsis-
tani ja niin minua vietiin vetäen pois eukealra. Siinii oli
vatrl-rtia, .ja scn ansiosta onnistuirnnte piiäserläiin .jo nrer-
sän rerrnaurn, ennenkr-rin ensirnn-riiiset lar.rkaukset rulivat
perään'rnre. Tulruairn erään kumrnun taakse jonkinlaiseen
tulisr.rojaan r«>hkeat nourajani järrivär ntinut siil.ren ja
vaihtoivat nopeasri kantajia. Moiernpiin käsiini ja jalkoi-
hini tarttr.ri rnies. ia näin olirnn.re valn.riit markaan. Oli
päästiivä nopersri p<-ris, sillä rajalle oli markaa kilornerrin
verran ja riemme sirattoi olla jo katkaistu.

Ollessamme juuri lähdössä kuului jälleen laukauksia
Iuotien iskiessä 1'lös puihin. Emme viivytelleet, koska ta-
kaa-ajon vaara oli olemassa. Juoksujalkaa kantajani lähti-
vät liikkeelle piiästiiksemnte nopeasri svvemmälie rnersän
suoiaan. Kol-rtllon ohjrt puurruivat kuirenkin rnarkamme
kulkur-rn. koerrelerntrsremme mitta ei ollur vielä triysi. Err-
me piiässeet rässä vluhdissa rnontakaan askelra, kr.rn tun-
sin voimakkaan räjiihdvksen. lujan riivtiiisvn l.rartioiss;rni,
ja put«lsin krrntajieni käsisrä, 

- 
olirnrne menneer rnii-

naan. Toinen käsistäni kantaneisra miehistii, korpraali
Mäkelä, oli astunut kaikessa kiireessä riin.rrin kohtalokkaan
askeleen laukaisten rniinansa .ja l-raavoittuen itse kuoletta-
vasti. Selvitryäni tajuamaan tiianceen havirirsin, errii
olirnrne tämän kuolevan kantajani kanssa piiiillekkäin rnii-
nan tekernässii riijiihdi'skuopassa. Sain ntv«ihemn'rin rie-
tää, että kaikki kantajrni olivar haavoirtuneet. Joku kan-
tajistir valitti äänekkiiästi huuraen rtoneen kerr;ran, errä
hän ei näe mirään. Toiset verär'rvivär nopeasti kauemmas.
koska uskotriin ettii vihollispuolelra puururaan voin.rak-
kaasti asiairn.

Arvoitukseksi jäi vihollisen heikko akriivisuus. Oliko

Haavoittunutta
kannetaan neliän miehen
voimin turvaan

kohteessa todellakin niin heikko miehirys vai oliko lährö-
hetkellämme annertLr rykistökeskirys sekä yllärtävä run-
keutumisernme tehneet viholliser.r niin varovaiseksi. ertei
se uskaltanut lähreä rakaa-ajoon/

Kuolevan toverini valitus vaimeni, minusra ei ollut aur-
rajaksi. ja oma asemani oli jälleen san-nntapainen kuin
äskeisellä kalliolla. Kun alaruumiini oli jo runnoron ja
vaatteeni olivat ennestään veressä en pysrynyt toteamaan
uusia vaurioita. Tiesin ainoasraan, että iskuja olin saanut.
Pääni oli kuin haljeta, hengirykseni kävi karkonaiseksi,
rnutra sittenkin tuntui kaikista.ruskallisimmalra alati polt-
tava jano. Tähän kuoppaanko sarnmuisi roivon vire, joka
svtt)'i mieleeni tunriessani äsken pelastaiieni otteer käsi-
varsissani/ Enkö sitrenkään päässyt rajan yii orr-ralle puo-
lelle, vaikka oli jo roiveitai' Tähän kuoppaanko tulisin
menehrymääni' Yritin j<-rtain huuraa, murta en saanut enää
ääntiini kuuluviin. Siln.räni painuivat väkisin kiinni, kLrin
unessa seurasin tapahrumia ympärilläni.

Partiomme oli seurannur roimintaamme, ja koska vihol-
linen ei näyträvrynyr, meicä tultiin katsomaan. Jälleen
tarttuivat kanrajat käsivarsiini ja kaikessa kiireessä minua
lähdettiin kahden miehen voirnalla viemään kohti rajaa.
Tän-rii oli vaivalioisra kulkua. rnurra monen kannertavan
vtnksi ei ollut rnahdoilista vaihtaa kantajia.

Muistan hämärästi tämän kärsimysten tien. En jaksanut
puhua, en pitää silmiäni auki, ja vain kuin alita,f unnassani
kuulin kantajieni äänen. Muiscan heidän pelänneen, errä
tiemme voisi rajalta olla katkaistu. Paahrava heile sekä
vaikeakuikuinen rnaasto yhdessä rnahdoliisen yllärysvaa-
ran kanssa tekivät r.natkasta todellisen ruskien raipaleen.
Tärnän tulivat vannaan kantajani kokemaan kenties ko-
venlnin kuin minä itse. En p)'srrnyr reagoimaan tapa['r-
turnien kulkuun eniiii jtruri rnilliiän lailla, tiesin vain, er-
tä elin vielii ja ettii olin ornien rniesren käsivarsilla. Tän'rä
tietoisuus antoi turvallisuuden tLlnr)etra, sekä toiveira pää-
s),stä raian 1'li on-ralle puolelle. Kuinka kauan korpivtrel-
lus liekään kestänyt, sitä en muista. rnutt;r vihdoin kur.rlin
kuin unessa sanottav.rn: n1,t ollaan ornalla puolella.

Heräsin JSp:lla kovaan hälinään. En saanut silmiäni
pysvmään auki, ututta kur.rlin 1'mpärilläni tuttuja ääniä,
jotka keskustelivat kohtalostani.

Näin oli alkanut elärnässiini ur.rsi vaihe, aluksi moni-
vuotinen sairaalakierros, josta ei vastoinkäymisiäkäiin
puuttunut, rnutta josta aikanani palasin kotiin invalidina.
Pal,lon on tapahtunut sen jälkeen. moni kuva jäänyt un-
hoon, ututta yksi piiivri vuosikyrnrnenten saatossa, heinä-
kuun I i. päivä 19+1, sirä kohtalokasra päivää en unohda
koskaan.
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TK-MIEHET eivät sodan aikirna olleet kovinkaan kehut-
tavassa maineessa. Tärnä johttri ensinnäkin siirä, ertä he
ikään kuin ottivar nin.riinsä 'rappelukset , toiseksi heitii
oli niin vähän, ettii iokainen rintarnasotilas luuli tk-miestä
aaveeksi. kun sellaisen näki. Arrneijakunnissa oli tiedotr.rs-
kornppania, jol.ron kr.rului kir.jeenvaihtajia. valokuvaaiia,
fiLnaa,jia, autonriehiii ym. Sen vahvuus nousi l0--i0 mie-
heen. Kun otetaan lukuun sxirrrsrunriser ja muut haave-
rit, voi hyvin käsittiiii, ettei ecles .jokaiseen joukko-osas-
toon riittänyt rk-rniesrä. Suurin'rpana syynä tk-miesten
maineen heikkenen.riseile oli kuitenkin se, etteivät he p1,-

sytelleet "linjassa", siis likaisissa korsr.rissa ja rierynlaises-
sa hengenvaarassakin, vaan lährivät tiehensä, kun olivat
häthätää jotair.r saaneet suoritetuksi. Varsinkin asemaso-
clan aikana sai kirjoittamisen aiheita metsäsrää viikk«r-
kausia eikä silloin päivän parin oleskelu eruasentissa ol-
lut muuksi kuin vahingoksi tk-rniesten maineelle.

Itse olin ensin vuoden päivät kaiutinr.niehenii ja kun sii-
hen kylirisryin pyysin kirjeenvaihtajaksi. Monra unetönta
yötä vietin, kun sain pohria, miten kaikkia äijiä haastatte-
lisin 

- 
rnitä arveiriin varriopalveluksesta. luultiinko s«r-

dan piankin päätryvän? "
Vihdoin tein ratkaisun. Sanoin pataljoonan komentajal-

le. että r:renisin rnielelläni rLruraamaan ' jorain lomallc
meneväii joukkueenjohtajaa. Pataljoonan kornenrajan suh-
tautuminen minuun rnuurrui salarnannopeasri. Vähiillii
piti, ettei hän vuoroon tr.rlevalle uudelle pataljoonan ko-
n'rentajalle selittänyt minun kiivneen kaukopartiossakin.

TENHO MYLLYMÄKI:

rt

Kertomuksen kirioittaj a,
vänrikki T. Myllymäki työssään
rintamalla

tt tl

TK- MIEHET TABKEISSA TEH TAUISSAA]I

Ja n.rinii raukka, kun en osannut konepisroolia edes pur-
kaa enkii panna kokoonl Muttir rohkea rokan syri ja niin
minä n.rarssin tykisti)laattoineni ao. korsuun. Siellii rninua
katsottiin yrrn.rärtiiviisti, koska niihin aikoihin oli tapanir,
että rykistössä rnunineet miehet pantiin viihiiksi aikaa jal-
kaväkeen tuuletturnaln 

- 
tirpa oli suorastaan sopirnit()n,

sillä etulinjahan oli kunniapaikka.
Joukkueella oli virklheitto vänrikki, jonka tilalle n'ri-

nun piri tulla.. Hiin oli jotenkin tyrinl't. mutta taisi k1'llii
tehtiivänsä. Aijät opettivat mintrlle, n'riten konepistooli
puretaan ja pannaan kokoon. Minä puoiestani operin heil-
le n-relkoisen r.rhkapelin. ns. Puolan pankin, jossa hävisin
rahani. Murta sen verran jiii, ettii menin uudeileen peliin.
§mäsin ja sain ornani takaisin, nrikä olikin tarpeen, koskir
selrraavana päivänii oii ostotLrpakkapäivä. Sen iälkeen en
ole ral-rasta pelannut.

Lohkollarnrre sattui kerran l-rauske tapaus. Eversti
Snelin.ran tuli tarkastukselle, ja tiirii rapar.rsta oli odotettr-r
kuin auringon nollsLla. Jokainen mies oli opetettu sano-
rnaan, rritä asiaan kur-rlui. Kun Snellnan sitten tuli malli
27:n kenttäpuvLrssa, sanoi eriis rniehernme alkajaisiksi:
"Herra kapteenil" Eversti Snellrnln. joka oli rnieill'trä-
vimpiä upseereira, mitii olen ravilnnur. niil'tti kaulus-
rnerkkejiiiin jr k1'svi: "Eikös tiirnii luttaisii " Vastaus kuu-
lLri: "Ei auta, herra kapteenil "
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Tk-miehiä oli nronenlaisirr. Lrrulisin. ettii enernnrisrii
heistii ei ollut rintiunakelpoisra. Ktrn he lisiiksi s.rivet r'.r-
paesti valira oleskclLrpaikkansrr. he eivät kovin rnielelliiiin
tuleer.r liil'rteneet. Lisiiksi he eiviir orraneer aina 1,hre1,rrii
ao. konrentajiin, j«rsta scurasi vaikka rlinkälaisia ikäwvk-
siä. JuttLrjaan hc eiviit rarkasturrirneet hirir-stirtelluille.
vaikka tämii on sentiiiin lehrirniehen ammirrin er.rsi rehtii-
viii. Niiin pärisi slnrl'rnään viiiiriii tietoja ja tk-r.nies sai
LrLrsia vil.ran.r ie[.r iii.

Syvtii oli n.ryris johclossa. Varsin vähiin sc otti vl.rrevtrii
rir.rramakirjeenvaihtajiin tai perehtyi hciclrin tehtär'iinsä.
Heidiin aikansa kulLri paperisoclassa. En nruista nähneeni
kyrnn.rentiikäiin tk-herraa erulinjassa. Puhurnartakaan sii-
tä, ettii he olisivat siellii vöp1'neet ja syiineet pakista, ku-
ten rnuLrtkin miel.rer. Tk-johto eleli vain herroiksi. Mtrrrar
niin kai rniniikin olisin rehnl't, jos Mikkelissri olisin ollut.
ja olinhan rninii siellii kur.rkauclen kontennuksella sviinriis-
sii seisovasta fl \'diisrä.

Joka tapauksessa tk-miehiii tarvittiin laarirnaan kerro-
rnuksia rintarnatapahturnisra ja trissä tyi)ssä olisi johto-
portiriclen tukea kaivatrLl enernrnän kuin siti saariin.
Kor.r.rppanianpäällikiirkään eiviit pvsyteileet rilanteen ta-
salla ja tapahtur.r.rista tieroisena, vaikka l.re olisiv;rr voi-
neet toimia ktrin t«riuriruspäällikiit siviilissii. Aivan tr.rr-
hanpiiin pidetriin rlajapaikkoja jossain,vletri)rr-rän kauka-



Luutnantti Ta.uno Majuri
haastattelee Aänisl innaan
saapunutta eversti P. Paalua

na, kaupungissa 1,rns., josta liikkurninen linjoille päin
tuntui vastenrnieliselrii.

Silti antaisin hyväsrä "ulosruonnista" rk-miehillemme
ryydyttävän arvosanan. Saivathan he nyr sodan aikana en-
sirnrnäisen tulikokeensa. Tk-rniehiäkin kaatui ja haavoit-
tr.ri. hekin antoivat ul.rrinsa, eikä kirjoirtaminenkaan aina
niin helppoa ollur, kun sensuuri pyyhki pois kaiken repäi-
sevärnrnän aineiston.

l.'1 irr.r

T- 1:*rliii:X

'ryil!*ff.*!

TK-kirjeenvaihtaja Martti Jukola
ia muita TK-miehiä

h aastatte I uty ö""^r;lr?;;:il

Tk-miehiä ei siis voi missään tapauksessa sanoa huolto-
porsaiksi, vaikka enemmän linja-aktiviteettia heiltä olisi
kaivattu, kuten myös kaiken rehentelyn ja koreilun kartra-
mista. Kun tulin 12. divisioonaan, niin rnajuri Halsti sa-

noi katseltuaan minua ensi kerran, että olen koristeltu
kuin joulukuusi. Mutta §llä sen jälkeen rintamerkit rapi-
sivatl

TK-partio majuri H. Parkkosen
(x) johdolla rintamalla

Ensimmäinen kirip lsraelin ia
Arabimaiden välisestä sodasta

Ernst frostin YAAVID ja GOLJAT
on runsaan kuva- ja kartta-aineis-
ton valaisema yksityiskohtainen
la mukaansatempaava esi§s ke-
säkuun 1967 rajusta sodasta,
mutta samalla se on huippuluo-
kan asiantuntijan laatima ha-
vainnollinen katsaus Lähi-idän
kiistan pitkään historiaan ja sen
selvittämismahdol lisuuksiin.
Trost on 34-vuotias wieniläinen
lehtimies ja ulkomaankommen-
taattori, jota pidetään ltävallan
parhaimpiin kuuluvana kansain-
välisten suhteiden tuntiiana. So-
dan puhjetessa hän oli lsraelis-
sa ia haavoittui Siinain panssar.i-
taistelujen aikana. lsraelilaises-
sa sotasairaalassa hän aloitti te-
oksensa kirjoittam isen.

§."s*
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ALASKA on luotettovq etylengly-
koli-kestopokkosneste. Hojuton jo
hoihtumqton. ALASKA ei syövytö,
sillö se sisöltöö tehokkoito ruostu-
misto jo syöpymistö estöviö oineito.
Volittovononne on kohdentyyppistö
ALASKAo:

ALASKA 48

Volmisto selloisenoon käytettö-
väksi. Pokkqskesto -48'C. Hqlut-
tqesso voidqqn loimentqo tömön
tqulukon mukoisesti :

ALASKA lOO

100 %:sto glykolio + suojo-oineet.
Lqimennetoon vedellö tqulukon mu-
koisesti.

tl,ffJ:l-l^,",tool v",,0 
I .+lt

-48' C

-37" C

-330 C

-29. C

-26' C

-17. C

1oo%l
5osool loso
4,,L,3,,1 ,,2,,1,,
1,,L,

1 082
1 070
1 067
1 062
1 0s6
1 041

'"*$"*? | 
^',1'I' I 

u"*o 
l:Til%

Ominois-

-45' C

-33" C

-26' C

-20" c
-14' C

-10. c

't oso
1 /rosao
1% ,,
2,,
3,,
4,,

074
06s
060
050
038
030
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I«otia
kohden

I TAMMINEN:

fÄltÄ on kertomus miehistä, joista ei juuri paljoa kirjoi-
tella ja jotka kr.rnniarnerkkejii jaertaessa tahtovat aina un-
hoittua. Tärnä on kertornus hevosmiehisrä, joiclen jouk-
koon rniniikin iouduin aivan samumalra, kr-rn vihollisen
suurhyirkkäys kesällä l9i i alkoi.

Olin palveilur psr-miehenä JR 2:ssa, nruma asernasoclan
hiljaisina vuosina saanut komennuksen i. divisioonan esi-
kuntaan Uutuiärvelle. Konrennukseni jarkui viivl'rysrais-
telujen alettr.rakin, sillä kellään ei iLneisesti ollut aikaa
afateiia yl.rrä komennetrua miesrä. Lienee pidetw saman
tekevänä n.rissä tärr.rä taisteli, ja sitäpairsi tarvitriinhan nii-
tä miehiä esikunnissakin. Loppujen lopuksi löysin irseni
hevosmiesten ponrkasta, kun vääpeli oli esittänyt kon.rp-
panian päällikirlle: Tamminenhan se voi ohjailla ruora
hevoskuormastoa, kun rnLru osa esikunraa siirwy aurokr.rl-
jetukseenl

- Terve! sanoin rninä silloin. Eikii ketään surrrenlpaa
viskaalia tule mukaanl

- 
Eil Me mennään autoilla, vastasi vääpeli.

Minulla ei kylläkään ollur kuin kaksi natsaa olkapäillä-
ni, rnutta eipä kuorrnastokaan ollut suuren suuri. Se kä-
sitti kaiken kaikkiaan vain neljä hevosta ajomiehineen.

- 
Saatiinpa oma raistelurl'l.rrrä, sanoi Koskinen, joka

oli lyhyt ja tukeva hevosrnies.

- Juu, mutta saadaanko kenrräkeittiir mtrkaani, Epäili
Erlander.

Keittiii menee autojen rnukana.

-kun se keimiö olisikin saatu mukaan, olisi painutttr
yhtä kyytiä Suorneen asti, iulisti Marttila, rauhan rr.ries,

jonka rnielestä sota oli sutrri erehcly,s.
Vääpeli käveli kiireesti kon.rentokorsulta päin:

- Piinnaanhan sitten kuorrnat kuntoon, toirnistossa pi-
täisi jo kaiken olla pakattuna ja kirjuri avustaa kuormaa-
misessa, hän lausui.

- Joko sirii sitten pian llihcletiiän/

- Heti, kun kuorrnat ovat vahr-riit.

- Mitenkähän sen rneitin saunan k1i1', valitteli Erlan-
,ler, .jokrr oli aarnulla pannut saunan lämpiärnään ja oli
sirä rnieltli. ertii liihtölöylyt olisi piränyt saacla.

- Ei rässä nyt jouda sar.rnoja ajattelemaan, vastasi vää-
peli, kuulettehan kuinka jyrisee.

Rattairt oli pian kuormattu ja kiiytetry lLr,jasti kiinni.
Orlorettiin vain lähti)käskyii.

Kranaatteja alkoi putoilla jo leirialueellekin ja joskus

kuului n.ryiis konekiväärien papatusta. Hevoset vauhkoon-
tuivat ja rniehet alkoivat herrnostua. Käskin heitii kaiva-
rnaan poterot hevostensa viereen rauhoittaakseni niiitä.

- 
Eiki; rne jo piilistä liihtemään/ kuiskasin ohikulke-

valie väiipelille.

- 
NIinä kysyn kapteenilta. vastasi tämä ja jatkoi mat-

kaansa esikr.rntaan päin.
Kranaatteja alkoi sataa tiheämpään ja jalkaväkiaseiclen

Kuormasto huoltotiellään
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tlrli tlrnrlri lähenevän. Hiestä r.närkiii jaikaväkimiel-riä vir-
tasi ohitsernme jatkuvasti taaksepiiin. Lrihtiikäskyii vain
ei kur-rlunut!

- 
NIe tiissä kai jäämrnekin viivy,ri,sporukaksi. cuumis-

keli Koskir-ren monttlrnsir pohjalta. IViettehär'r kLrir.rka
nriclr i.i prinr"ru tr.rksepiiin.

- 
On siellii. kuuie, vielli joukkoja, eivät nän-rä senräiin

viimeisiii ole, lohdutteli Erlander. Murta ruo sirLrnn mir-rLrl
niin viekottelee, että taiclan prrinuir kylpemäiin.

- 
Kyllä minunkin nal-rkaani kutittaa, mutrir enpä sen-

tään taicla saunaan liihteä, aprikoi Kankkunen. Kylve-
tään sitten, kur.r joskr-rs piiästäiin sinne Suomen puolelie.

Loputtomrrn oclotr-rksen jiilkeen ilmestyi väiipeli niik1,-
viin tiirkeiin nrik,:jisenii ja htrLrsi jo kaukaa:

- 
Pojrt, lähdetään, rnuttt ei ryntriilllil Menniiiin yksi-

tellen tuon rnetsiin kar-rttal Koskinen keLrlaanl
Erlancler sai ensin-rmiiisenii irroitetr-rksi ison nrLlnans.r

puustai mr.rtta ei p1'st1,nytkiiiin l-rallitsen-raan vauhkrxtnru-
nutta hevosta. Häclin tuskin rries chti hvpiitii rattaille,
kun jo nenriin n.retsiiiin, ettii lepikko ryrisi. Ja sir-rr.re kato-
sivat sekä r'r.ries ettii hevonen. Tävsi t1,ö oli nruillrrkin he-
vostensa l'rillitser-r-risessii, mutta lopulta päiisitrrne senriiiin
rnersiin sLrojaln, jossa ljokkin-rrne hieman ralrhoirtr-rivirt.
Ilo oli sentään ly'l.r1,taikrinen, sillä pien metsätie kaarttri
takaisin suurelle rraantielle. jossa liikenne oli vilkasra.
Täyteen lastatr"rt autot arjoivat toinen toisensa jäljessii SLro-

meen päin. Erlanclerkin niikyi odottelevan r.r-reiri tien
vxrressx.

- 
Täsrä minä noLrsen i.u-rtoon, srLnoi viiäpeli. Karrtrrar-r

on teille ristillä n.rerkitry ensin.u.niiinen r.najaprxi[[1.

Ja siinii rne sitten olirnrne maar-rrieliii, neljii hevostl jr
viisi rniestä, air-roirnrr yhch,ssiteeniirnnre kirrttrrln f iirrerr)
rnerkki.

- 
Ainakirr on nokka kotiin piiinl

- 
Annahrrn rrennii, Erlanclerl huusin. Kiitr-rtiii vain.

Matke on pirkä j.r tie kivinen.
Alkun.ratkan tie kiemtrrteli nretsän liipi ja kaikki ni\'tti

lupaavrrltrr, kLrr.r vielzi tykkier.r jyliniikin hiiipl i katrenimrLk-
si. Mieliala kol.rosi, joku 1'ritti jo viritellii lauluakin.

Sivnutimme tien vieressii trruk«rl pitä,r.iin tt'kistiikokrr-r-
nen ja sairvuirrrne jtrtrri rnetsiiaLrkiolle, jonka tie halkaisi
viivirsuorlna, kun takal rLikoi kLrulua hur.rtoir

- 
Storrnovikit... I Ihnrrvaarir... I

- 
Painukin r-netsiiiir-r, pojrrtl Kor-reet tulevatl huusin

tr,ron kuultuani.

- Ei täältä rriliinkäär.r pääse, ojirt o\'rr liixn s\'\'r.i.

J Lroksir-r eteenpii i n v irli tsem arrn rnatll rrr.t-tprur kohtrra, j or-r-

ka iriar.r li)viir.rkin. Hcitin .jonkun fuLrn ojan vli ja k,rr-
juin:

Tiiiiltii pääsee, ajir tännel
Kaksi ensin-ur-riiistii kuorrnxa sxatiin or-rnellisesri pois

rnirantieltii, kr.rn sitävlstoin koirr-ras, N{ arttilar-r krirry, ptrto-
si puirlen piiältii jrr juuttr.ri kiinni.

- 
Tulkae iruttaan, pojatl Hei polle, vcrii. verii vair.rl

hihkLri Marttih hen.nostuneena ja tenrpoi ohjaksist.r.

- 
V1116o siinii, snnoin r.r.ririä Koskiselle, jonka hevonen

oli viin-reiser-rii ja jLroksin rLrttillrir.ln ojren sorrunutta.

- 
Ei tiissä ole kauaa aikaa virrttomiseen, sanoi Koski-

ner-r. Minä rrjan rr.roltir sivtLstl.

- 
Ei sieltii piiiise, trsko nytl Kiljuin vrrstrlilll rLrrt,ressrlni

Marttilan kuorrnaa yliis. N{Lrtta rjonetrvo oli raskas ja
hiekkir pel.rmeiiii, joten ponnistelr.rt olivat turhi;r.

- 
l(6ns61 rr-rlevatl hLrusi tielle jiiiiIrl't Koskinen piclel-

len hevostaan sLrLrpielistä kiinni.

- 
Riistr hevonen ja painLrkirir n-retsiiär-rl hr.rusin vrstlrrn,

kun illarttilan kuorrnra ei vieläkriän sairtu liikkeelle.
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Maataistelukone
Stormovik (lL-2) hyökkää

Sarralla tuli kuiter-rkin rrvukserrrne pari ohi kLrlkevaa
rniestii ja loptrltakin alkoivat kiirrt,r liikkua, rnrrrril koneet-
kin olivrt jo paikrrlla. N{rrrttila heirri ol.rjakser kuorr.rrru'r
piiiille ja karjaisi hevoselleen:

Miiii nerriiiinl heirtiiyn'err irse r.narhan ja antren pol-
len mennii rnenojaan. Nlalhln me painuirr-u-r're roiserkin,
kLrn kaksi konetta pyvträlsi matalalrrr nriliurtie n suunnrlssrl
yli 1a konekiviiärien strihkr-rr hakkasivat tier.r pir.rtre. Sil,
loin r-nu istir-r Kosk isen n-r ictticn. nr itenkiihiin n-riehelle lie-
nee käynvtkiiiir.rl Vilkaisir.r teakse jrr niiir-r siellä hevosen
yhii scisovan nraantiellii jrr kal1r6111 rniehen kurkistelevar-r
sen katrlirn alta.

- 
Hci. Koskincn. r'icliikir sir.rr-rssrr on vlitiiiir.r hcnkeiil

htrLrsirr.

- 
Taitaa viihiin olll. tuli kiiheii vrrsraus.

- 
Aj" sitrcn je iikkiii ojan vli. enr.renkuin Lrusia koneita

ttLlee I

- 
Hei, katol'rln nriten kaverin kiivil - N{lrtrilrrkin oli

noussrrt yliis ja viittesi kii.lelliiiin nrrlilrltien ojren. Toinen
r.neitii rtLrttanrrrssa olleisra m ieh istii makrrsi yhii kasvoilller-r.
Nlenimme liihemmiis, jrr mir.rii kiiiinsir-r l'riintii v:il.riin.

Ei ole poikrr eniiii lvun tilrpecssal

- Siltii pojrrltrr se lqrpui iikkiii riiii riihinii. lisiisi NILrrrri-
la. Åsker.r hiin r-riin vietiiviisti viiiinsi nrur.r kiirrvni pri)riiii
j:L nvr ci criik.i;in liik.LIr.l.L.

- Joo, yhn,i puheeseen paikalle saaPlrnut Koskinen-
kin. 

- 
Siinäkin on äite vaivaa nähnyt kasvattaakseen

pojan tLrohon ikään, ja sitten pihaus vain ja henki on pois.

No. ei trissii itkenriiiin rLrvetr, kohte se voi olh r-nei-

tin vrroro. vritti Nlrrrttila rohkaistrr luot-ttoirtn.

- Kr llii nrinäkin iisken pelkiisin tr-rolla tiellii, polvet tLr-

tisi kLrin horkessa, jatkoi Koskiner.r.

- 
N'tikset riistrnut hcvostrrs, kun rrir-rii hur,tsiu sinulle.

jr jLrossr-rt rnetsiiän/

- 
Minä en kerta kaikkiaan saanut käsilläni siloja ar.rki.

- 
No, eihän tässä nyt meille vahinkoa tullut, mennään

vxin kxtsr)nrilrrn, nliss:r t()iset ovJt. s.tnoln.



Liivsinrrne heicliit rnetsiin reunastlr jir i\larttilan hevo-
ncnkin oli tuotu paikalle. Isttrskeltiin siihen miittiiiillc trr-
pakoiurrran jl ociottelcn'r:rrrn, vicliikij kor.rcita tLrlisi lisiiii.
\/iivvttiin jonkun :rik,re. n'ruttrr kun cnempiii koncir.r ci
ktrLrltrnrrr. rrorrsin vliis j.r s.ruoin

vclliii

lxrlle
riii.

N1't on liihtlcttiivii, jos l'relrrtrurn viclii tiiniiiin saacla

sttrhumme .

No. nrikäs, joutarrhirn tiisrii. r'astirsi Erlrrncler. Alll'ran
ka|116('ll'1 trurs, j:iljcllii or.r cr.riiii tuhrttkLtnta kilomet-

Onnellisesti pääsimme takaisin tielle. Se oli tällä kertaa
tyhjä kaikista kulkijoista ja tämd vaikutti hieman pahan-
enteiseltä. En kuitenkaan maininnut aavistuksisrani mi-
tään. r'aan kehoitin:

- Ånner;rln nvt n'rcnnii luokstrsstr tiinriin irr-rkean t'li,
nvthän on l.rvviiä rilrrrrkin.

-- Oli se sittenkin hi'vii, kLrr.r piiiisriin ercx)n rlrosta r\'-
kistiin kolonnlsta, sanoi Koskir-rcn noLrstcssiriln kiirrt,nsii

l,iiiille. \tinii nousin hiinen vicrccnsii. Aurinko pirisrui
liintpirniisri eikii ttrulcr.r henkiit'stiikiiiin ttmtunut. Jostrk in
pensirikosta kLrtrlLri lintLrjer-r .lirLrltrj:rkin, kcsiiir-rcu rar.rhl
vrill itsi i-iili' isel r)rrtrrpticl v6piiri llii.

TLrskin oli sentiiiin lriilistr Iiikkeelle. kun ilnrirstrr .rlkoi
jiillccn krrLrlue e;,iirriellvttiiviiä surir.rea jr kor.rekiviiiirien
paf atrrsta. Ttrntui kuullrvan tr.urrr aikaiscnrnr in tapalmirn-t.-
nre il'kist,in kolonnan tienoilta.

Siinii ne n]'t tlrrs ovrrt. N{itiis r.n't tchr.liiiir.rl Ei tristii
nyt piiäsc nrcttiiiir.rkiiiin. \/ai kiiiinnvtiiiink,i vrnfiiri j,r nren-
nriiin iiskeisestii paikrrsra I

- Ei nvt ole aikaa kiiiinrvillii. tiit'n'y vain prrir.lrrr cteen-

Piiir-r. r'astrrsir-r.

- Silloin rrinii suirn jo siunrta itseni, slnoi Koskinel.

5. divisioonan
es i ku ntakors u

"Uutulinna
U utujärve llä

Ei n-rinrrlla eniiii t«rista kertiu ole vhtii hvvriä tultria kuir.t

iisken.

- \lihkiihän tiistii nyt Inenct t.t.tuurrlle kuin ereenPäirr.
Annl n.rcr-rr-rii, Erlancler. r-riir-r lujaa kuin hevosestas iiihtee,
vrrstesin rrrinii f uelg51.1n1.

Erlirnclerin iso ruunrr oli tiilliiin .lo tiivclessii veLrhclissa ja

kaukana e.lellii «risista. jotke 1>l'rkiviit lrrrrl-rrutnsa rnrtkiran
periiiinrnrc.

Takaa nraantien suunnrrsta tuli kaksi konetta. jotka ler-r-

sivät n'rrtrlalta vlitsernne. Erlar-r.ler <>li ehtinyt jo kauas,
muttrl me toiset olimme rnclkein yhdessii kasassa. Kank-
kunen ja \lrrtrile isttrivat jiiykistvneir.rii aioncLrvojerrs.r
piiiilli, nrLrttl Koskir.ren peinoi piiiin kiisiensii viiliin ja lie-
nee odottilnrrt. r-nilloin hartioite alkaa kutittal Koneet
nreniviit kuitenkin menojlan ru'rrpLIInirttu. laukaustakaan.
Nyt r.rosti Koskincnkin piiiinsii pvsi)')'n ja ihnetteli

- Olcnko rninii vielikin hengissiil Jo pitää olla ih-
nreelliner.r turrri. Niivttiiii siltii crtii rninii en tiirniin sot{rur

aikanir kLrole llinkaar-r.
\/iihitcllcn sairvr.rttiin sittrrr rnets;in reunil.in, joss,r Er-

llnder jo oclottcli:

- Teitiihän trritarr ollrr sicllii koko porukka. N(inri jo
Iuulir-r. cttii srran jatkarr matkaa I'ksin, tervel-rti hiin.

- 
Eivät ne saaneet meitä jyvälle, kun tultiin niin lujaa.

- 
Erlanderia ne etsivät, tnutta kun eivät nähneet sakis-

sa, eiviit rurt[)uncetkl.1n. Hutrr-norikir-r srri tirrrs sij.rns.r
rniesten rnielissii.

Piiiviin seikkailut piiättf iviirkin tiihrin. Loppumrrtka su-
jui kommelluksitta, ja kun viclii satuttiin li)ytänr:iin m.r-
japaikka sekä kenttiikeittiii. oli ensinrmiiir.ren etxppi sLro-

ritettu. Hvviilli onrallatunnolh voitiin cxlotella uurtr päi-
viiii.

\
\
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r"_+;f:rul..- dr-j r-li

285



Kenraaliluutnantti F. Schörner Kenraalieversti E. Dietl

Piirteitä Lapin armeijan
komentajasta,
kenraali Schörneristä
POHJOISEN rintilmi.rn jr Jiiiinreren rrrnnikon sirksllaiscn
VuoristoartneijakLrnrl Nors'egenin konrentajaksi tuli r,.

l9+2 kenrarlieversri Erirrtrcl Dierl in jiilkcen SS-kenrrralr-
Iur.rtnantti Ferclinrrntl Schi)rner. Jiiiiureren rannikon ja

Pohjoiser-r rintltrtan saksaleiset sotirv«rirnar vaihtuivat
ntviis samairn rikrran vr.rorisrojäiikäreistii panssarijääkä-
reiksi ja polkupl'ririijoLrkoiksi. Vaihclon trpahcluttLra oli
selvästi havaittavissa joukkojen komennon luonteen
rt-tuuttutninen. Ker-rrairli Dietlin huntarrnisuus jr suuripiir-
teisl'ys oli tunnettrr. rnutta kenraaii Schrimeristä henkilii-
nä .ja l'ränen t'lliittävisrii tempirr.rksistaan on kerrottu h\'-
vin vähän. Seurlavirssa kerron lvhvesti hiinen llronnet-
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tir.;1n kLlvir;1\'istlr ontinlristrr.rksist.r.rn sekii Iiiir-rcr-r srthtl,-rttt-
misestrran al;risi ins.r j ri suon'r;ri;ri si in sotil.rih i n.

Liihriessiimn.re eriirir.rii svlspiiiviinii vr.r<>r.rprr l 9 t l vartit>-
lrriva Turjar-r " ravannrukaiselle Jiiänreren r;rnnikon
htroltornatkalle ajoi jutrri lähtijherkellii leiturillenrre rtrto-
ktravrrirni. Eriiästä alrtosta irstui ukrs suurikokoinen sak-
salainen kenrarrli, joka tuli irivrrllemr.ne ja kvsvi. sirisiko
hiin tulla mukaar.r.rr.ne. Vasrirsin mytintiivästi. Tulija oli
kenrrrali Schiirner. Hiin antoi kahclelle upseerilleen mää-
riiy'kser.r seuratrr r.nukana, .jl niin liil.rclirnrr-re Petsan.tor.r

vuonon krirkeviinä tutuksi tr-rlleeseen kujanjuoksuun, jokir
tapal'rtr,ri venäläisten vtroristoasentien eclitse vuonosta ulos



lähtiessl ja vuonoon rakaisin ajettaessa. VenäIiiser Kalas-
tajasaarennolla olevirt patterit tulittivat su<;rasuuntauksel-
Ia vuonon suuta aina kun he havaitsivirt sieliä liikerrii.
Matkaahan ei olh.rt Krlasrajasaarennolrir kuin noin vhdek-
siin kiiometriä Petsamon vtronolle.

Kenraaii Schiirner seisoi Turjan keulessa herkeliä, jol-
loin rulimme "pal.rirrrpaan paikkaan" vuonon länsipuolel-
h olevan Nurmensiirin edustalle. Kalastajastrarennon par-
terit avasivat tulen ja 1'ritrivät saacla Turja-laivamme hara-

rr.rkkaansa. Ajoin-rnle zig-zag-kurssial parrereiden suun-
nmta poispäin ja samaten .lälleen rakaisinpäin onnellises-
ti satamaan. Scl.rijrner ei koko aikarra puhr.rnur mirään,
muttrr piiäsrvärr.rrne eriiiimrläile läntcen ja rulituksen pää-
n tn';i h.in kvsli. oliko rällainen kokemuS meille jokapäi-
r'äisrä. Vast:rsin. ertii n'relkeinpä joka kerran säästä riippLr-
matta koemme tällaisen kujanjuoksur.r, vaikkakin tähän
saakka on kaikki mennl,t l.r)'vin, rnuurarnia pienempiä va-
hinkoja lukuunottirrnirrta. Schrirner kiiäntt'i silloin seura-
laistensa puoleen jir sanoi. errei hän ainirkaan haluaisi ol-
la n.rerenkulkijoiclen housuissa. Prrluumarkallarlrne Liina-
harnariin joudr-rin-rn-re jälleen samaan k<letukseen Persrr-
Inon vuonon suullrr, muttl nvtkin hvviillii onnella selvi-
sin-ur-re siitä.

Ktrn kenraarli Schiimcr tuli Pohjoisen rinrrrrnirn komen-
tajaksi, hiin r,älirtilniiisti stroritti nrviis ensimn.riiiser suu-
rct nruutoker saksrrllisten joukkojen keskuudessa.
NIur.rrmanskin rintar-nalla tarkastusnurkalla ollessaan hiin
Irtäiiriisi kaikista u|seerikorsusrrl poisrerrrrr.aksi niihir.r
tuotlLrt vlellisi'r'shuonek;rlrrr ", kuren Ieposohvar, lrriskrrr-r-
linr.ret. tLrpakkapi)vtliir jne. Kaikki sellrrinen liihetetriin
vilrirst()illin. Mr xrttorirrjoncllvot. :u.rt()t jlr ntrxrttoriPt iiriit
otettiin pois n-rljuria alemrnilta trpsecreilta, jotka saivar
kiivtriiri n ii rii vein v irka-asioiss.r 1r ki ircell isissii raprrtrksis-

Uloin etuvartropaikka Jäämeren rannalla

Kalaslljasaarenlo

Saarennon

Petsamon vuonon suu ja
Kalastajasaarennon vihol I isasemat

sil, Iltutta ei vapaa-rrikoinrren. kuten iriklisenlnin oli ollut
rlrpana. Linjojen tlkanrr olevissa huolto- jrr muonitus.rse-
rnissa Schi)rr.rer vierrrili usein ja r.riihtviiiin lihavan ja hy-
vinsyöneen niiki)isen htroltor-rpseerin tai kokin, hän miiii-
riisi heicliit rintarnaprlvelukseen tai ruumiilliseen tviihiin
jii kon.rensi lrrihrrt r.r-riel.ret tilllle. Tiillaiset jiirjestelvt saivat
kaikki saksalaisct. niin päälli'sti)n. alipiiiillvsti;n kuin srirr-
nrieherkin pelkiiiimiiiin kenraali Schiirneriä.

Ainoa pr>rr.rkkl , jokrr ei virvissur Ferclinancl Schiirr-rc-
rin eriessii. r>li srrom:rlrrinen tf i)velvollisten osasto Mr.rr.rr-

manskin tiellii. Silloin kun Schiirner, jotl saksalaiset kur-
suivar englantillisitririn lenrpir.rir:rellii'Ferclir.rancl rlrc
Brrll . liihti tarkrrsrrrsmrrtkoillecn. kaikki liikenne pvsii\ -
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tettiin ia ihrniset ja ajoneuvor poisrerriin teiltä. Mutta
tuo suornalaisten "porukka" ei poistunr.rrkiran. He sanoi-
vat, ettii vielä ollaan Suornessa. eikä "sakernanni" r.neirä
rnäärää. Schijrner tuli paikalle, nousi aurosrlan ja käveli
rniesjoukon luokse. Tulkkinsa välityksellii l.rän käski mies-
ten poistua, n'rutra silloin rniesjoukko lähesryi kenraalia
pitäen käsiään sivuilia riippuvien puukkojen kahvoissa.
Scl-rörner ei näyttiinyr pelkoansa, vaan teki kunnirra lr
poistr.ri aurollaan takaisin Persarnon Parkkinaan, jossa hä-
nen esikunransa sijaitsi. Välikohtaus oli päärrynyt, ja sen
jälkeön hänen suhtautumisensa suomalaisiin muurrui
täfy'ellisesti.

Muistan elävästi rapauksen Liinahamarissa, jolloin ken-
rirali Schörnerin eriskumn-rallinen luonne suorasraan''kukki '. Olirnme rervehtirnässä eräiin saksalaisen kauppa-
laivan kapteenia. Jor.rkossarnnre oii saksalaisia nreriupsee-
reira .ja eräs rnyiil-rerlrmin seuraan liitq,nyr huoltotrpseeri,
arvoltaan majuri. Isruessamme laivan salongissa astui ken-
raali Schörner yhtäkkiä sisään. Hän tervehti laivan pääl-
likJ<öä ja meirä muita, mutta ei alaistaan majuria. Muita
tervehciitryään här.r astui rnajurin luokse, repäisi l.ränen ol-
kairnensa irti takista ja sanoi: "llrnoirraudr.rrte välitrrimäs-
ti sotan.tiehenä rintamapalveiukseen!" Tilanne oli epä-
n.rielll,trär'ä. Tärnä tapahrui päivällä noin kelio I l, jolloin
majurilla oli rneneillään virka-aika. Emrne n.rviiher.nrnin
kuulleet hänen kohtalosraan.

Soclan "rauhallisina" aikoina käytiin saksalaisren ja pie-
nen suomalaisen rneriosasron välillä monia kilpailtria,
joista varsinkin kiviäri- ja pistoolian.rpumakilpailut olivat
suosittuia. Eräs tällainen rapahrui kenraali Schiirnerin
m'riärä1'ksestä syksyliä - t2. K1'r'nn.renrniel.riset joukkueer
ampuivat ensin 150 metrin rnarkalra kolmesta asennosra.
V<>itimme kiväärikilpailtrn 1'livoin.raisesti iohrajanrrne, ko-
n.renta)akapteeni Torfinn Fabritiuksen ht,vrin kouluruk-
sen ansiosta. Mutta pisroolikilpailussa kuvicxrr-rrtn-ulun-
nassa näytti tilanne yhcleksännen rr-riehen suorirerrua reh-
tiivänsä jo synkältii. Olimrne krl.rdeksan pisterrä jiiljessä
ja saksalaisten ankkurina oli eriis luutnanrti. joka oli enti-
nen Ol1'rlpia-arnpuja. Mutta orra ankktrrirnr-nc, rroolari
Ruijan päällikkij, rrerikapreeni Aarne Yrjölä ylirti itsensä
ja yllätti toiset. Hän laukoi sarjansa nopeassa tahclissa, otti
saksalaisten etumatkan kiinni ja voirti kuLrdella pisteel-
lä. Kilpailua seurannut kritiikki oli kaikkea muuta kuin
r.niellyttävä alseveliillemme. Kenraali Schi)rner I.ruusi ia
rnelusi. haukkui vastr-lr-rssa olevat" ja toisri koko rr.jan sa-
noja 'rnehr Ubung, mehr Ubr.rng . Hän sanoi, errä on
häpeällistä, että kokonainen clivisioona här,iäii kolmelle-
k1'rr.rrnenelle miehelle

Kenraali, myöhen.rrnin sotarlarsalkka Ferdinand Schilr-
nerin vail'reet ovat tlrnnettuja koko rr.raailrr-raile. Mviiskin
hän joutui oikeuden eteen, sai rLloruionsa, mutta kärsirrv-
ään siirä neljä vuotta l.räner vapautetriin. N)'r hän elää
kotiseudullaan Länsi-Saksassa 7)-vuotiaana edelleenkin
kovapintaisena n.riehenii. Allekirjoittanur näki hänet
Hampurin suuressa sotilasparaatissa viirne vuonnx seiso-
nrassa siviilipukuisena eräiillii korokkeella.

Kansikuva:
Työ on tehty .ia
velvollisuus täytetty
kunnialla
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on mukavaa
suunnistaa näin yhdessä. Nykyaikai-

nen isä tietää, että raha-asioiden ta-

kia ei kannata juosta paikasta toi-

seen ja siten tuhlata kallista aikaa.

Kansallispankissa Teillä on ystävä,

joka hoitaa puolestanne maksut ja

monet muut tehtävät. Teille jää aikaa

harrastuksiinnekin, voitte rentoutua ja

kohentaa kuntoanne. Kiireisen työn-

tahdin vuoksi on syytä aina välillä
"ladata akku".
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