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Kävelette rauhallisesti, aamu tuntuu mukavalta.
Yht'äkkiä havaitsette katsovanne maailmaa samjalkakäytävän salakamakkoperspektiivistä
jalat altanne. Tuttu
vala jäinen pirrta on vienyt
tilanne, eikö totta? Ehkäpä olette selvinnyt vä-

häisillä mustelmilla, mutta aivan yhtä

tryvin

seuraukset saattaisivat olla paljon vakavammat.
Tämä on vain yksi tilanne jokapäiväisessä elämässä. Vastaavanlaisia tilanteita on alati elämänne varrella.
Usein joudutte toteamaan, että sairaus- ja eläke-

OTETAANPA YHTEYS!

vakuutuslakien antama perusturva on pieni, jopa riittämätönkin. Siksi Teidän kannattaa täydentää oman ja perheenne turvallisuus ja taattu
tulevaisuus KALEVAN henki- ja sairausvakuutu ks illa.
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hriikiiilcrtrriti)n liLirtt»rtut-ts trtttoarrn.
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Irce rt rrrtrh.rllircrt l.:.rir'' x't n .r j.ur j.rkson.
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Itsenäisyyssenaatti. Pöydän päässä puheenjohta.ia

P.

E.

Svinhuf vud. Senaattorit vasemmalta E. V. Pehkonen, Arthur Castr6n, Juhanr Arajärvi,
Näiden tLrnntrslauseeksi tuli:

IRTI VENÄJÄS:tA, SUOMI ITSENÄISEKSI:
Tämä ei kuitenkatrn ollLrt välittiirniisti saavr.uertlrss.r.
vaan oli odotetravrr sotrrtilanteen kehit§'n-risrä meille oto.lliseksi. Oclotuksen iriken.r oli kuirenkin vrrlntistautluttrrvrr
toimintairn sortajan kirrkoittrrmiseksi käynärnällii rarpeen
vaeriessl Iuyiis voinrlr;r voirtr.rrr vilst.r;[n.
Tärnä oli se lerteellinen p<>hj.r, joka sai tulevar jäiikiirit
lähternään rnr:lstarn vllurenturrkseen Saksassx, silloisessa
Venäjän vihollisrr.rrassrr, ruler'.rrrn tehtäviiänsä. Tiimä noin
2000 rnieheksi kasvirnut joLrkko sri Lockstedtin leirillii sotilaskor.rlutuksensrr ja Saksan itärir-rr:rn-ralla sotarkokernuksensa. Jäiikäriliikkeen voi rnrn;r oli oiketrr'lenrnuklisr-rtrrta
lupiravir, valtiollisen vapar.rden llluk;1.lnsl telnpxava rrate,

ei kuolleena s)'nrl'nyt, vaan elinkelpoinen illrre. Kun sirren
soclirn kLrluttava j1'rä

näjän voirnia

ja

oli tarpeeksi heikenränvt Tsaari-Ve-

saanut aikaan rnaalisktrun vallar-rkutnouksen ja ser-r kautta yleisen tilanteen kehirtvrnisen
rnaallernrne yhä eclullisernmaksi, alkoi jääkäriliikkeen alkuun plnernan Suornen itsenäisy'yden aarreen kannatrajien joukko kirsvaa huornatravaksi poliittiseksi voirnerekijäksi, joskin vielä epäilijöitri ja suoranaisia vilsrusr:liir-

kin oli lukuisasti.
Venäjän rnaaliskuun vallankurnous oli tuonut lnalssrlutrne esille kys),rnyksen kbrkeirnn.ran virllan kävtösrä ,,ulki-

sena asiana. Tähän

liitrvi nyi

piitevänä ollut kvsyrnvs

rnaan itsenäisrl,rnisestä. Kun tsaari ja Suornen suurirr,rhtinas kerran oli sy<isty vallasta, näytti aluksi Sr.rornen korkein valtiollinen elin Suornen eduskunra olevan suuriruh-

rinaan vallanperijä. Olisiko näin oilen Suornen irsenäisyvs olhrt vallankurnouksen aur()lnaarrinen seuratrsT Näin
yksinkertainen ei asia kuitenkairn olir.u, vaan siihen liirrv-i
vaikeasti ratkaistavia sekä kä1'rännöllisiä että valrio-oikeu-
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Jalmari Castr6n, E. N. Setälä, Kyösti Kallio, Onni Talas, Heikki Renvall, Alexander Frey, O. W. Louhivuori
dellisia kysvn-rt'ksiri. Kun ntonien vaikeiclcn, lerorronrieu
kuukatrsien ja melskeisten viikkojcn sekii Vcniijiillii toilneenPirnnun radiknalisen yhreisktrr-rn,rllisen toisen vlllankurt.touksen, bolsl.reviikkikum«xrksen. jiilkeen uu..lelleen valirttr, rnarrlrskuun llussa kokoonruntrt ja tällii kcrtrre porvrrillisenemlnisri;inen Suomen edrrskuntrr jotrrrri
rniiäräiin'räiin kantrrnsa itsenii isyy sk1,s1. rnykseen, il rner.r

i eri-

puraisuurtl ja jvrkkää erin.riclisvyttii heti lltrss.L, e.i vrrin
itse rnenerreh,r.lvrst:.r, viran irsilllisesri n'rf iis siitii, rnir-rkiileincn irseniiisrvs,rli Iiiiirnririrä.
Onneksi nl;rarilnc tlrlevaisuutlelle oli, eträ uudcn e.luskr.rnnan nimiträrnii r-rs. irsenäisi'\'ssenrlirrri rniiiir,iric«risen
ja päättiiviiisen päiintiehensä P. E. Svinl.rr-rfvuclin jol.rtamrr-

na n()peasti csitti ecluskunnan vrhvisretreveksi itseniiisyy'sjtrlistuksen. Silloisissa epiivakaisissrr, eripLrr:risiss:r j.r
ornia voinlakeinoja vailla olevissl olosuhteissrr se oli rohkeir teko. Ecluskunnan cnernrnisrö hy,väksvi joultrktrun (r.
päivänä 1917 rämän esiq'ksen, jonka n'rukarrn S u o rn i

oli oleva ri ippulnirron

rasavalrl.

l'ärnä

rniiiirärie«rinen ja r«rhkea esi§'s .ir piiätris Veniijiin sekii poliitrisesti eträ sotilaallisesri heikenrl'neessä rilanrccssrr oli
ihneisesti nopeirnrnin jir vrrnnirnrnir.r piiänriiäriiiin johrava
tnenertell'tapa. Se oli sckä n-roriralisesri errii r,:rltio-oikcnclellisesti oikeudenrnukainen toimenpitle rslrrrivallan
lainrikkomuksiir )a valapatroisuurrr vrlsrrrrln. Se oli poliittisessa rnielessä käyq,ä sirlan-xrsorrrrr.
Irsenäisyvsjulisrtrksellir asirr ei kuirenka,rn vielii olltrr kokonarn selvä. Oli hrrnkitravr liihinnii Neur'«rstoliitto-Vcnäjän ,1a senjiilkeen n.rr.riclen velrojen runnLrsrr.rs, jotka seuraavassir. vr.roclenvaihreessar

sxxriinkin

.lär.lesn'kseen. Tä-

rnän jälkeen olisi torlellakin koko Suornen kansalla olh-rt
aihetta 1' [-r re nä i ses t i iloita. Tunnusrerrlllr irsenäisyyttä juhlittiinkin kaikkitrlla rnaassarnrne, rnurril eri lei-

reihin jakaanturreina. Kuitenkin juhlien vietro oli vielä
ennenaikaista, sillä venäläinen vallankun.rouksellinen sotaväki
lähes 100.000 rniesrä
ei itsenäisyyden run- hallituksen, tekernistä
ja senaatin, Suornen
nustarnisesra
esiryksistä l-rtrol irnatta poisrunutkaan rnaasrarn rne.
Itsenäisyyden runnusrarniseen liitn'i ilneisesti joirakin
salaisia ehtoja, joiden trrkoirus ihneni lähirnpien viikkojen tapahturnista. Suornalaisen äärimrnäisen vaserrunisroaineksen, joka puolestaan oli rnr'ös ollut Pierarissa (Leningradissa) irsenäisyy'den rrrnnusrirnisrir
päärnääränä

hakemassa,

olikin aseellisen r.hreiskunnaliisen vallanku-

rnouksen toirneenpanerninen vl.rreisr.oirnin rnaaharrune
jääneen venäläisen soraväen k.rnss.r. Närnä voirnat pyrkivät eduskr.rnnan päätöksen ja urnetun irsenäisyydeÅ tunnustalnisen virsraisesti saarni.iln aikaan Ner.rvosto-Suoruren ilneisesri jäsenvalriona Neuvosrorasavalrojen liirossa. Tätä tietä kulkien Suorni ei olisi tullur suvereeniseksi
tasavallaksi, Suornen itsenäisvvs olisi jäänyr vain näennäiseksi.

Näissä rnerkeissä tarnrnikuun lopussa lglU alkanut vallankaappausyriq,s laillista valriovalraa vasraan johti caistehrun, jonka oikea nirnin's kaikesra huolirnatta on Suornen vaparssora, sillä olihan sen rarkoituksena vain puo_

lustaa tunnusrerrua irsenäislt'rrärnrne sekä sinetöidå ja
varrnistaa se kirrkoirrarnelle ni.r,rsca vieraen vlllan joukot.
Vapatrstaistelijarnrne ja jääkärit näkivät suureksi petryrnyksekseen osan ornisra rnaaruniehisrään liitryneen vieraan vallan joukkoihin. Täsrä ja vkinornaan siitä oli seurauksena vapaustaisrehrn saarna kansalaissodan katkera
sivurnaku. Jääkärien roiveer ja suunnitelrnar eivät olleet
toteutLrneer akriiviseen toirnintaan kerran ryhryneiden ylioppilaspiirien ijarrelernalla ravalla kansan- yksirnielisestä

noususta rnaan vapauden ja itsenäisyyden puolesta. Käsi
ja jääkäriliike olivat tosin
rnuokanneet naaperäå ja ratkaisevalla tavalla rnyötävaikuttaneet itsenäis1'1'sajatuksen kypsyrniseen sekä olleet
eräänä esteenä venäläisten suunnitelnille ottaa suomalaiset asevelvolliset jo sodan alkuvaiheessa Venäjän riveikädessä kulkeneet itsenäisyys-

hin.
Itsenäisyyden julistarninen oli oliut rohkea ja päättavaineh teko. Mutta kuten usein aikaisernrninkin kansojen
historiassa, itsenäisryrnisen ratkaisevin ja vaikein vaihe oli

taistellen saatettava päärnääräänsä. Itsenäisyyden ja sen
ehdottornan edellyryksen, vapauden, sinetöi ja vakiinnutti
valkoinen arrneija.
Vapaussoclan jälkeiset vuodet,ja eriq,isesti viirneisten
vuosikyrnrnenien historia ovat selvästi osoittaneet, että
kansarnrne nousu puolustarnaan itsernääräärnisoikeurraan

oli kannattanut jir osoittirutunut välträrnättömäksi, koska
rnuutoin uusi slaavilainen järjestelrnä olisi tulvinut ylitsernrne ja haudannut alleen sekä yksilön vaparrden että
länsirnaisen oikeusjärjes+'ksemrne. Kr.rn vapauternrne syk-

svllä 19.19 oli uhattuna, nousi kansarnrne Talvisodan aikiressa I'ksirnielisesti puolustarnaan rnaaraan, jolloin rnyös
yksirnielisesti kunnioirettiin käsitettä i sä n rnaa. Mukana oli niin rikas kuin kö1'hä, niin cvöntekijä kuin työn-

antaja,

niin porvari kuin

sosialisti. kaikilla yhteisenä

päärnääränä Vaparssodassarnrne saavutertujen arvojen, it-

senäisyyden

ja vapauden puolustaminen.

Vapaussodassa

kahtia jakautunut kansa oli lujasti liitrynyt yhteen, koko
kansan tie oli yhteinen. Koko kansaa elähdymi vankkurnaton puolustustahto, .foka ei suinkaan ollut höyrypäisyyttä,
vaan rnitä rotisinta totrx.

MATTI SAARENTO

Tänå Tdlt,isotlan rintamajoulun kuuaas Karjalan

JOULU

kannakseltd ott ote em.. kirjoittajatz tänä auonna il-

ntestlneeslä aaaliTnattoTntlrta teoksesta "Talui
Kannaksella". Siinä oleaat mtuirtelnrat on kirjoitet-

tu heti

sodan jälkeen

T aLu

an

i.r o d

t

ai t t e lij

o

ille

ja niistä
o

huokuu läpeentä

ruinaine n k or k e an

tablainen, uhrautuaan mielinen, palaua

u

ct

it

on -

aseaeli-

henki. Ne ouat mieltä nostanaaaa lukemista.

Itsenäisen Suomen
SO-vuotisjuhlien
aikana

kehoitetaan kaikkia isänmaallisia kansalaisia muistamaan lahjoituksilla itsenäisyytemme ja vapautemme puolesta
taistelleiden sotainval idien ja sotaveteraanien järjestöjä.
SOTAMUISTOYHDISTYS RY.

AAMULLA vallinnut rykisrötuli ;atkuu päivällä edelleen
taukoamatta. Väliin väheten rnuuramaan laukaukseen,
kiihryäkseen raas kohta, mutta ei hetkeksikään loppuen.

Illalla lähree usearnpi rnies parin-kolmensadan mer-

-rin päässä

olevalle ruoan .jakopaikalle hakemaan muonaa,
rninnekä hevosmiehet ja muonirrajat sen pulkassa roin-rittavar. Onl.ran nyt jouiuaatto, ja lähetir ilmoittavat, että
toisivat parernpaakin syötävää kuin tavanomaisra harmaata kauravelliä. Eikä toiveissa petyräkään. Kinkkua, ihan
oikeata selvää siankinkkua kappale ryhmää kohti
voita
- illalravallista enemmän
m2kgnn soppaal Myöhernmin
- ja pullaa, sekä paketteja, Iahjapala tuovat vielä kahvia
ketteja! Tuli joulukortteja, .jokunen kirjekin. Syömme
mainiolla ruokahalulla rämän hyvän jouluarerian. Vartiorniehet vaihdetaan tavallisra aikaisemmin, ettei heidän
ruokaosuutensa ehtisi jädhtyä. Sovinnossa jaetaan pakettien sisällöt, että jokainen rulee saamaan. On pakemi Viipurista, on Hämeenlinnasta jne.
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Korsun joulu.
Mies lähdössä vartioon

Prrljon ei ;rul-rella rrltr.r;rss.r kopisse xreriiril nrrutirtrressir ,.r
til\':.lroirrl keskeniinln-re t.rsrtillessrr. Tupx[1i111-,i.1-ret. joir.r ci
ole n'hmiissä kuin k«rlnre vrrkin,ristrr. r,ctclevär savLrj.r nr'ryviiisinä, hyljäten Klubi-vkkiisen jrr n.ruur huonornrr.rirt
l:r.rtltrr. koskrr l\xrctll[)iitkin ()n s.l.l(.tvissit.
Lrrpsell iser.r li iku retru inrr joul ul.rh jo jen keskcllii, t:rv irt t( )ntrur ilhtirassrl, kvlnriissii ja likrrisess.r kopi51;1
niskrlr rv-

rvssii

ja ialat

kiippv riissii isrr-rr';rt

si

inii nturret

r\ vsv isc't

Irieltct. Heicliin rnieliinsä paLrrl\'ir jr>trlut ertncu lrrps1111dessa. Tiissä on iotain 1'htiiläis1'vttii niittcn krrnsse.
Siellä kotirinrarrrrlla ollrrirn htrolissa.rn nieistii, j«rrkrr
oletnrne täiillä vrrrrojen keskellä j«ruluu vietossri. Siksi tirh-

rlotrtrtn osoittlrl mt'iitiitunroa lähettiirniillä rinranrallc
rnrn. niiitii pakertc j a lrr kcrn rrttornirr mäiiri ii. Tiedärnrtre, etrri niiiclen lahj«rjer-r rrtukrrn:.r liihettlijiit ilrt-t:risevar seisov;rns:r rneitliin klnssunrne srlm:lssu rintirrtrrrssrr. Olenrrne kiitollisirr heille
liirrksi mcisrii huolehlil'11
mik:is rneil- Irsehrin hc ov;rr srrmrrnluiscssrr
- ahrlingoslii triiillii häränä.
sa. ler-rtol-n'iikkrivksissii j:r mrrissa vrrikcuksissir. TunnernIne riillii hetkellii olcvrrmrne oikcr.rstrrirn Pirrelnnussrl r.rsentassa kuin k«rronrr olevrrt. Tiinriilriin kuulur.r erikoisesti
nreille kLrnnia-rrsiirnir seisoa juuri iotrluvönii nokisin n.irrtroin rtse kiidessii vrirtioss:.r vainol:rista v:rstaan. niin etrii
etlcs siellii k<>ton,r srrirvirt oll:1 viettrinriissii jtrhlahetkeii jou-

jota vih<>lliserr.rnrc
Itrkurrsen yrnpiirillii. Jrrhlahctkeii
- iorrlut. Ne or':rr joruskit-t tuntee. Palrrrrvur rrielecn entiset
renkin kaikki sarnanlaisia, liirrr-r rrrrruja. Nvt on tosi Jou324

Iul Hvvii sittenkin. etrii jrruri rn't satuintrne
ascm

iin, r'aikkrr rrikaisert.tn'r i n tiitii

joutum;.uur
pelkäsim mek in.

N{enen ukrs, rulee v;rrriovr.loro. Yii «rn Pimcii, joskin
tiihclct tuikkivrrt trrivarrlla, jorrluyiin tälrrler
loistavrrt liipi pimeän avrrnru.len
rniriur päällii sotivir:n
rniestcn
- tuo nvkv hetkcn suonrirlrristen
silrniin. Ttrlce siinii ruielecn
kvsvvii sirna: rniksit Miksi Pitiiii olla näin, cik,ii olisi parempi olla raulr:rn t<jissii
rlr.rttrri lähimn-riiistiiän ja «r-

jorrluvijnii kiviiäri k«»rrlsNiiin
ja
kurjissa oloissrl seisovar Suokanrissa

teuttrlrr rauhrrn siurorlli:.r.

sa

p11,ik115g55,r.

r.nen parhirirssrr iiissii olcvrrr miehel
1;111l1116tirhroiset
- .ja iriiistä rujaa.
rnieher
1in11111xlla pitkin karkkoisra
Tulee prrkr>st:r
rnieleen tiillaisirr h.rikcira riaruksia siinä seisoessr jrr tiihvstelless:i aukcirllc, piikkilrnkacsteelle. Tuol-

la vrrsrakkaisen rnetsiin rcunilssrl seiso\,:rt Inviiskin r';Lrriomieher yhtii tarkkana krrin nrekin, vhrii uskt>lliscn.r is;intnlallccn. Mehtavarko rrrtvistrrri. rnikii mcidiin rricltiirnrne
liikuttarr. T«>kkopa rietiivrit. cirir siinii -scis,risikir:rn, .j«rs
heillä oikea joulumieli olisr. Nlr vrriu tuijortuvar johrirjiensa innosrrlrrinir rirkk;r.rn Neuvostomir;ulsrr prrolestll,
joäka ki,r-rplruun suomrrlirisros\'()t ovi.lt hi'iikiinneet

-l
olevicn joukkojen keskrru.lcsra,rlkarr
-'I'rrkanaPiiir-r
laultra. Se voirnisrtru. kaikuu selviinii jrr voimrrkkrrrrkuulurr
na Pimeiissii trrlviviissii. Enkeli tirivrrirn l'rusr.ri n:iin"
kiirii iiiini i'litserurne ainrr veniiliisten fuolellc. Mirii lieneviit sietlii tuur.nincet, eiviit arnpurnrrrrnkrrur-r rvhnneer, eivät kehclar-rncct. Vuin harvahko n'kinlrrtrkrurs hliirirsce tii-

rii arvokasta juhlatunnelmaa. Sitten kuuluu: "Jumaia omKantapäät menevät vaistomaisesti yhteen, jäsenet suoristautuvat. Ikäänkuin voimakas virra
kulkisi läpi ruumiin, päätryen aivoihin, selvittäen ne vapaiksi ja rauhallisiksi. Korkeirnman voimaan luottaen
tuntuu suomalainen sotilas panevan roivonsa omasra ja
maansa kohtalosta. Se kuvastuu poikien varmoisra äänisrä

pi linnamme".

tuona jouluyöna 1939, heidän laulaessaan joululaulua, vieläpä vihollisen kuulravaksi tarkoitenuna.

Ei ole

joulukuusta kynttiiöineen niinkuin muulloin,
vaan montLln reunalla seisova leppä saa toimia sellaisena,
jääpuikot kynttilöinä, tähdet taivaalia niiden valoina. Tämäkään jor.rlupuu ei ole enää eheä, se kuvastaa rikomua
rauhaa. Senkin oksien latvat on kranaatri katkonut ja rungon sivussa ammottaa reikä. Siitä on luoti riensä raivannut, niinkuin ei sivussa olisi tilaa ollut. Jossain Venäjän

valmistetu luori
meidän joulupuutammekin vihasi.
Menen korsuaukolle. Poiat ovar sikeässä unessa. Vartiovuorossa olevat on ravisrerrava hereiile kylmään rodellisuuteen. Ryörnivär siinä herkessä ulos pimeään maisemaan täyttärnään veivollisr.ruttaan, tähystärnään etelän
suuntaan, josta vainolainen uhkaa rulla hävittärnään kotiemme .joulurauhaa.
Vaihdarnrne, kuten taverllisra uuden varriomiehen kanssa rnuutarnan sanan havainnoisra, joita ei tällä kertaa ole
rnainittavampia. Kompuroin korsuun, koetan sovitcea itseni toisten väliin, ja pää painuu rnukavasti kaasunaamasuuressa tehtaassa

rin päälie. Pistin tuppineen vielä pois kyljen alta, niin
uni saa tulla pariksi tunniksi, jolloin onkin jo aamupuoli
mieliinpainuva jouluaatto. Ulko- - rikas. Menneistä, varmaan tulenaisesti karu, sisäisesti

ja jouluaatto ohi

vistakin

onnellisin Joulu!
kuluu
hienoisessa tykkirulessa, lentokonelåiJoulupäivä
vueitten surratessa taivaalla. Illalla on vuoromme täysi,

toiset miehet tulevat asemiin kolmeksi vuorokaudeksi.
Pakkanen kiristyy yli kolmenkyrurenen asteen. Tapaninpäivänä lentokoneiden luku lisäänryy. Eivät kumminkaan pornmita, kulkevat kai asutuskeskuksiin. Tiedustelukoneitten tehdessä ainoastaan havaintojaan rintarnan
yläpuolelia.

Ei tunnu enää ollenkaan joululle täällä teltta-alueella.
Uudenvuoden aattona olemme jälleen edessä. Saa nähdä
kuinka viholiisemme oftaa vastaan uuttavuotta. Iltamyöhällä lähetti tiedottaa, että kahvia on saatavissa. Taisivat
kahvikuskit hiukan kolistella tuoppejaan, koska Venäjän
poika antoi aikamoisen keskiryksen juuri jakopaikkaan.
Yritettiin pariinkin otteeseen pakkien kera lähestyä kahvin tuojia, mutra takaisin oli palattava. Sitäpaitsi ajomiestenkin sisu petti io hyvän matkaa ennen jakelupisteftä, niin ertä ilman sirä herkkua jäätiin.
Juhlistihan naapuri mr'ös konekiväärisarjoilla uudenvuoden vastaanottoa, ja q'kkimiehet olivat ahkerassa
työn touhussa kaiken yötä, kuten asiaan kur.rluukin näin
vuoden vaihtuessa.

on mukavaa
löhteö yhdessä hiihtömöän. Nykyoikoinen
isö tietöö, ettö roho-osioiden tokio ei konnoto luosto poikosto toiseen io siten tuhloto
kollisto oikoo. Konsollisponkisso Teillö on
ystövö, ioko hoitoo puolestonne moksut'io
monet muut tehtövät. Teille iöö oikoo horrostuksiinnekin, voitte rentoutuo lo kohentoo kuntoonne. Kiireisen työntohdin vuoksi
on syytö oino völillä "lodoto okku".

K[!I SfitIS.

O

SAI(E. PAN KKI

siellö oino ystöYö

325

F.

PENTTI

II

Kun Talvisota syttyi ja kansa lähti
rajaseudu lta evakkotielle,

RANTANEN

II

tuli pääsi valloilleen

Kannaksen kylillä

II

JAAHYVAISET
TERIJOELLE
FIEI, Ville!

- Mitä?
- Kuunteleppas!
- Se kuuluu Kronstatista. Siellä ammutaan!
- Sieltähän se kai kuuluu, mufta eivät ne ennen ole
- ankarasti ampuneet.
noin
alkoi räjähdellä aivan l'dhitunrumassa. Kranaavihelsivät ja putoilivat aivan summittaisesti. Äänet

Samassa

tit

etäänryivät, ja taas hetken kulurua saattoi räjähtdd aivan
lähellä.

Voi jukelauta, kuule, ne ampuvat meitä!

- Niin tekevät. Se on nyt sitä ennustettua sotaa. Tule,
mennään
suojaan kellariin!
Mitähän
ne nyt kotona sanovar eukko ja lapset.
=Kuule, on mentävä sinne nopeasti!
Sinne sitä olisi menrävä, mutta ei me nyt voida.
- tällä on kansainvaellus ja meidän on oltava paikalKohta
lamme.
Ei, kyllä minä menen kotiin, en voi olla täällä.
- Et sinä minnekään mene. Kyllä he siellä tulevat toi- onhan heitä moneen kertän tähän valmisteltu, etmeen,
tä tietävät miten toimivat, ja jos se niin on, että kohdalle
sattuu, sinä et sitä voisi esrää.
Kohdalle satruu! On meillä tosiaan mukava naapuri,

sosialistinen
ryöläisvaltio, ystävällinen toista työntekijää
kohtaan. Timä on nyt sitä avunantoa, kun pakertia tulee,
erä taivas soi, ja lahjaksi pääsee eroon tästä maailmasta
kenen kohdalle sattuu.
Ville ja Kauko olivat ryövuorossa tänä kohtalokkaana
aamuna Terijoen asemalla, jossa oli myös eletry io useita
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päiviä täydessä hälyrysvalmiudessa. Niin myös oli siviilien
evakuointijunia aina paikalla ja valmiina lährön. Jokaiselle asukkaalle oli tämä selvitetty ja sanottu kuinka nopeasd oli toimittava, sillä junalle oli jo etukåteen määrärty lähtöaika H-hetkestä lukien. Asemalla ryövuorossa olevien oli sitten johdettava junan lastaus.
ne lopetti?

- Jokohan
Ei enää kuulu mitään. Nyr lähdetään katsomaan,
jälkeä ne saivat aikaan.
minkälaista
Juna ainakin näyttåä olevan ehjänä ja niin myös ase-

- vain ikkunoita on särkynyt. Lähdetään junaan aukoma,
maan ovia ja katsornaan, ovatko paikat kunnossa.
Lähdetään vain. Kohta täällä onkin ratapiha täynnä
ihmisiä.

Ja räycyy saada ne junaan, ennenkuin aura tulee.

- he tarkoittivat radanrikkomislaitetta, jonka tuli
Auralla
irroittaa kiskot ja heimää ne sivuun mutkaisilai väänryneinä alas ratapenkalta.
Saavalaisen Maija heräsi plu*..r..r,, joka oli niin voimakasta, että talo tärähteli. Hän ihmeneli, mitä tämä nyt
mahtoi oikein olla. Ei ukonilmaakaan pitäisi tähän vuoden aikaan olla. Simen hänelle välähti: sota! Nyt se on
sittenkin tullut! On pukeuduttava noPeasti ja mentävä
ulos katsomaan. Rientäessään pukeutumaan ja pukemaan
sen jälkeen lapsiaan hänelle ei j{änyt aikaa ollenkaan pelolle. Suojautumisesta ja muustakin sodan valmiudesta
oli keskusteltu useasti. Kukaan ei voinut sanoa, millä tavalla mahdollinen sora alkaisi ja suojapuuhat olivat jää-

nccr kovin epiirniiiiriiisiksi.
j.rr-r n'rieleen, ettai

oli

\'ksi

r-r«4rerrsri

oli vain jiiiir.rvt Ir{:rirrsen-ralle , jos
ja olihrrn siellii Ville, hiinen
:rsr:r

Piiristiivri pois

nrilkrir.r rällrrinen rilrrnnc trrlee
rniehensä jtruri p11[lxillrran tf iissiiiin.
Maijrrn kävellcssii escmrrllc krrhr'lcn Poikrrnse kerrr oli
rlmrur.lntrr jo lakrrnnrrt. ilrrnisrcn kor';riiiininen ptLhe, itku je
Irtrrrto krrultrivet heirliir-r korviins.r. i\1usri.r riijätrclysrcn jiilkiri niikvi Iurnisessrr lrtilirstossiL, r'rrrkk.r olikin rrikrr pirncii.
Savtra j:r jorekir-r paher-rhrrjLrisrrr

kin

kiirr.i

icijLLi iln-ressa. Jossrr-

krucntpiura r.riikvi ruliPxllvp k.rj.rsrus. Nlaija kriveli
kuin kone ja ptrristi p«rikicn kiisi.i r'.iirrin Iiiirnkir.r kor,;rrr.
Hän ei vilstilnnut irci.liin tckerniin klsvmvksiinsii. r'.r.Ln
kchoitti vai n nope.rsti k.ir'(lurn.i.in \'.r'r.i,rsernrlle piiiistviiiin jrr niihtlessäiin rrichcr.rsii hlin .rir.rnkurn heriisi ttxlcllisur.rteen.

- l

Hei NIaija, tulc tiinncl,liinl Oletteko te kaikki kun-

ltosslr

Ei meillii n-ritiiiin, rnutt:r n-rinLrli.r ci ole rritiiiin rnukrrrrr.
ei olc tnuutrr kLrin tiimii kiisil.rLrkku. cnkii tierlii onk<> siellii
cdcs vhtiiiin rniukk:lir rrrhirJ.
No ei sillii viiliii. piiii.rsi.r. c'rrer rcille rniriiär.r srrrrurlur.

kellirrisse:
Olirteko
En minii sellaisre

huor.t-t.rr-u-rut.

en kiisittiinvt uritii.in

- krrir-r tull.r tiinnc. OIisi sirLi scrtriiiin joririrt rrrn ir-rnur
nrtrtrre
s;rrl(l:1 Irukilrrn. \'.r.r.tert.r j.r rttrrrrt.r. Vicliikii chrisi kiir'.lii hrrkcrnlrsslr

/

r';rrm;rrrnk;r,rr.r eh.li. Ei Lrskallrr liilrteä, ettei jiiii juKvllä rr-rinii kiivn kotor-rrr rt-tviihemrnin, .ir)s virirl
1'riiiisen ja tuon jotain riirkeiimpiiii niin ;raljon kuin s.r.rn.

Ei

nrrsr;r.

NIihin rneitä

r.r1't

sittcn viecläiin/
kyllii se kol.rta selviiiä, ktrn

- Sitii en tieclä sanoil, rnuttir
- jonkr-rn päälliki)n.
niien

Ur.rsi osoire jiii selvittiimiittii. AlLrksi he eivät liii'täneet
ketliän, joka olisi voinur rrsiair arrttrrir, päinvlstoin rnuutkin
olivat ureliaita tietiirniiiin päiimärirrinsii, rnihin tärnii jur.ra
Inahtr.risi pvsährf ii ia pirrkrrx Irrsrinsrr. Åsernan pihalla väkijoLrkko lisriäntyi j.rtkrrr'.tsti.
Maija oli tähiin saakka surktrrellrrt itseäiin ja kohtakr-

lar-r. kuinka hän rahartorttrrr-ra. melkein ilrnan virrrttcir;r
kahtlen pienen poikansrr kanssa jouttri Lihternäiin kotoaan
kohti tr.rnternatonta kohralol, vieläpä ärr>arn,ran rniehestään näin aivan odotrrrrnrlttx epiirniiäräiseksi ajaksi, ehkii
air.riaaksi. Tuo s:rrrpuvrr joukko toi Maijalle kuitenkin truttrr ajateltavaa. Hiin niiki eriiitii, jr>tka olivat haavoirtuneer

kranaateista ja ;rutettiin jur-ri-Lirn. Hiin näki saapuneiden
joukossa ihrnisiä, joilla ei ollut vlliiiin kuin 1'öptrku ja jo-

kin

hu«rpa vecletri'nä hartioille. Itkeviii lapsia, vanhuksia,
kaikkia näitä koetettiin saarla vrrtrntrihin oikerrssa ;ärjcsryksessii. Myijskin Ville oli ohjirrrrnassrr lirsrrrtsra ja katsornrrss:l, crtä heikornpiktrn«riset piiiisivät vatrnuihin, joiss.r
oli ikkur.rat siiilvneet ehjinä. Herkisen tätä seurattu:urn
Maija alkoi kävellä poikicn kanssa sinnepiiin, n'rissä ticsi

Villen

n'iisker.rreleviir.r. Hiiner.r nriclcnsii

oli jo

ratrhoitttr-

nut.

Mirä

l.räriiä n.rinullrr <>n niiihin rnuil.rin verrxttr-rn,r/
- rninLrn pitiiisi tiistii er'.rkkorerkesrä selvirä siir-r1i ktrin
Kyllä
niuiclenkin. Lör'dern äiin Yille n trIrrija pvi'si sellaisrrr prrikkriri jr.rnassa, n.rissä r-oisi oll.r .n'uksi joillekin näistä kova-

osaisista. Aluksi Vilie hiimnriisrvi vrriurossaan tapirhtunuttal mrtltosti.l. rnutt.l toislrrltrr oli onnellinen, että voi
l.riinet lähettää r.n;rtkarrn näin rerveessii ja toivorikkaassa
rnielentilassa. Niir-r junrr lähri. Åinolstaan rnuutarnat k)'):neleiset siln.rät koettir';rt katsellr ikkunasta taaksepäin.

Monet val jastivat hevosensa
evakkomatkalle
aloittaakseen kii reesti
paonomaiset kul jetuksensa

Er.rs

in.rn.riiinen sor.rpiiivii ol i ktrl

junet olivrrt menneet. Aura

oli

ur.rtr t jo pitkälle. Evakkoveriinyr raiteet penkelle,

ertei hviikkäiir'ällä r'iholl isella olisi niisrii hyiiq'ii rrinakarrn
alkuvaiheessrr Vielä liikkui kLritenkin siviileii, vaikka
miiiiriilikl. ruihin ntenncssii olisi pitiinyt poisturr, oli jo
meunvt runpeen. Sellaisil, joillrr oli itsellriän l-revonen, oli
vielii liikkeellä ja koertivat sen rrvullrt viedä ornaisttr.ttta.tn
Iuukrrrtrurn niin paljon kuin strinkirt oli Inehtlollistrr. TäIniin kaltaisia trrrrkoita niiki tictlii vrrcltrtrnirssil liinttii kohti ilrnrrn miriiiir-r piiärnriiiriiii, irois vrrin so.len ja vainolristcn jrrloista. Niinhän sitii olivrrt vrrcltrttect isär j.r esi-isiit
josktrs mr.rinoin. niiin kcrttxr ltist«rria, ja aina oli olltrt svv
srrrnir. Suuret ja tnahtavitt haltrsivat lcvitcllii siipiLinsii, vallrrta ja näyttiiii rnrrhtinsrr prLin:trttrrllrr lteikotttrnat etlelliiärt.
taikkrr sotker heitliit jrrlkoihins;r.
Jäiikiiria hmiii niikr i jo Iiikkecllri cri ptr«riilla kyliiii.
Heidän tehtiiväkseer-r oli anncttu tilrkrrstxa jokainen ta.lo,

ettci ketiiiin jiiisi evirktroirtlilttil,,os vaikka olisi s.Lir,rit.r
trrikk.r rnur.rten kvkenerniittiinriri lähterniiiin. Niitä olikin,

iprr sclleisirrkin, jotka eiviit hirltr nneet lähteii, virnhuks irI,
;otk,r katsoivat tr,rrhrrksi jiirriiii orr.ral koti,ran .irr lä[rreä Inie-

ol

ron rielle. Närnä kaikki kuirenkin Iähetetriin sisä-Stron-teen. rirhtoivet he ririkka eiviit. Oli vrrikerr sanoa, n-rikii

oli sitten oikein. Yksi tapaus ktritenkin oli, lieneek«i sitten
rottar.

Rvhrr-rii q'rtöjä lövq'i criiiin ktrppilan kellrtrisra piilotrttrneenrr, jl kun pojirt irlkttivirt prrtisrrrir l-reitä rnatk.r.rn, niill
nän-rii par-rivrrt kovrt virstirltttseer ia Pulloia )'ln. aseeniriln

kiiy,triien njoivat pojat p<,ris vetiien oven lukkoor.r. Pojat
lihtiviit 1.rois piir.rgiiten oven kiir.rni.

kin.rpaantuivat tiistä ja
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Olkoot saarnarin lumpr.rt, kyllä nämä jo rneiclän puolestlrnme
kerkiävär vanlallekin I
Ei ole kerrottu, kuka oli sitren p<inkän p<.ristanrrr .jrr vapauttxnr.rt heidät.

Rajalla olevan komppanian IV joukkue oli sairnut rnäärdyksen lähteä väkivaltaiseen tiedusrelur-rn, roisin sanoen

ottarrLlan selvää, kLrinka lähelle kvlää r'enäläiser olivilr
edenneet. Päivä oli ehtinvr ilr.r.in. Kr l],i valntisraudtrrriir.r
jättärnään. TLrlipirlor loirnotrir'.rr jokl ptrolell.i. Osa sauhu-

si vielä vihollisen tlkisrön

:1ik;1;rnsllannoksisra, rnutta

suurin osa oli meikäliiisten srn.rrämiä. Oli kdskemy ruhora
kaikki, mikii riederriin jätettär'äksi hvökkääjän käsiin. Pioneerien n'iinii oli srn'rrää ja räjävrtää, rel.rdä murroksia
sekä rniinoitr.rksia.

Jälkeen jääneen rautatien rikkoi
nopeasti tuhoamisaura

rnaan,

oli näkevinään vihollisia joka pLrolella, vaikkLr nii-

tä taisi liikkua ornrlssa miclikuvituksessr eniten. Tämä oli
vasta-alkajalle jännimävää etenernistä, kun ei yhtään tiennyt, rninkä puun .iuureltr porlrtultetaan kalloon reikä.
Olisipa ollut edes jokin tavoitel Olisi sanorrlr, että oli
edettävä niin ja niin rnonta sarair rnetriä, taikka johonkin
rnääriitq'yn kohreeseen, niin olisi ollut jonkinlrrinen roivo,
että ei rnahclollisesti kohtaakiran kerään, rnurra n1't oli
rnentävä niin pitkälle, kunnes vihollinen kohciataan. Tunrui kovir-r roivottomalra toteuttilii tiimä ehjin nal'roin.
Liikkua, kävellä kohti paikaliaan olevi;r vrrtioita. Sen ny,t
riesi, kuka siinä ensiksi toisensl huontla ja nryiiskin toin.rii, olihan n),t sotrr. Lisäksi yö ja pimevs sekä se, err:i piri
rietää, oliko edessä jokin rneikiiläinen vaiko vihollincr.r,
rny«iskin se, että oli arnrnuttava ihrnisrii, jos ehtii, krikki
nän-rii pitiviit .jor-rkinlaista epävannuuttil rnielialirssa. ensirn-u-räinen sotairäivä oli kyllä jo jonkin verran koverta-

nur luonnerta. Se oli tehnyt välinpitänriitrörnäksi. Siitä
huolirnrrttrr koitir-r olla virrovainen, liikuin äiinertiimästi,
kurrnrelin j.r vririn piriiri P1ri1x suojen,r.
Mielestäni olirnrne eclenneet jo vaikka kuinka pitkiille.
Oclotin Kellornäen arrkeiden näkyvän kohrl erlessiini.
Nyt! Olin ktrulevinani jotain äiintä eclessäni. Pvsiihclyin.
Kuunrelin. Ei kuulunr.rt rr-ritään. Taisir-r kuulla olernattornia. Jatkoir-r rnarkaa. T:r:rs kuului, nl,r jr> selvernmin. Se
kuulosti jolrrin kolkutukseltir. N1't ktrtrlin selvästi, lrutrrrr
siellä veistettiin kirveellii. Vinkkrsin Lehtosen liitremrniiksi.
l(u11n6slst

- Siellä hakatran. Siellä
täiin vielä lähemmäksi.

rakennctrran iotrrin. Ryirmi-

Ryön.rirnrne eteenpiiin. Nvt kutrlLri jo jotain puhettakin,
sanoista ei kuitenkaan sairnut selviiä. Lehronen sirnoi:
Minä huuclan niille. Olkaa irseet velrniinal
-Sitä jo olimrne ennestään puun suoiassil ntlhrrllrrmn-te.

Hän huusi:
na. J«rukktreen j ohta jir. r'iinrikk i
Salovaara oli saanut viirneiset oh)eet ja saapui pirikalle saJotrkktre oli liihtiivrrlm

ii

noen:

Tunnussanal

ful6111mg etenernään rrrrtrrtien vilseutil prrolta sen iä-

hituntumassa

niin pitkälle,

kunnes kohtaarrnrne vihollisen. Alikersantti Lehrosen nhnrii etenee kärkir1'hrnänii.
Ensirnrnäisen kornppanian rniehii on rirclan roisella puolella san.ralla asialla, niin etrii on katsottava ennenkuin
irtnpuu, ettei vain arnrnLl orniil. Onko kellään mitäiin kysyrrävää/

Kysyttävää ei olltrt. Alikersrntrr Lehtonen rnäärisi rninut runnustelijaksi ja itse hän liihri konepistoolin.ries Rrriarlirn kanssa perääni, sitten rnuu n hr:rii
jt»rkkueer-r piiiiosa.

jl

rän.riin jälkeen

krikki on vahniinaT

- Joko
Kyllii, herra viinrikki!
- J«lrkkLre liikkeeliel Muistirkaa pitä1i tLrrpeeiliser välija rnuistakaa rnyiiskin tunnussilna, tuletre sirä
matkat
kohta tarvirscrnlanl
Lähdimn.re liikkeelle. Kärkir1'trrnä pi'st'i el.rjär.rä siihcrr
saakka, kunnes siirryirnrne rnetsään. Siinii liihdin eteen.
Strunnistin irikaisemrnin annetun ohjeen rnukaan siren, että rautatien lukearnn pysyi aina näkyvissä, silti kuitenkin
koko ajan rnersiissä pysytellen. Lehtonen .ja Raiala seurxsivat näkiietäisyydelli, rnuu ry'hrnä sarnan rnatkirn piiissä
heisrä. Jotrkkue jäikin jo piternrnälle taakse.
Metsiissä «rli pirneärnpää kuin ennakolta luulin, einoes-

trran lurninen m.rrlsto antoi vähän nii§,viiist'1'ttä, jrr tuli-

palojen kajastus valaisi aukioita häilyvällä virlollaan. Se
oikeastaan häiritsi. Se sai rnetsässä rnyöskin varjot liikku328

Tunntrsslnl!
mitään, ei iiänräkäiin. Htruro r.rtrsirtiin.

-Ei ktruluntrt

-Silloin riisähtiviit pikakiväiirir

soimairn kahdesta pes2ikkeestä stunnilleen sarnaan aikaan. Olirnrne litteinä kuin
Itrteet koloissirrnrne ja ktruntelimme, mitä llkrra tulla. N1't
ktrular vain rilpisivar puiden kylkiin, hiernan Ineistä oikealle. Niillii ei ollur n.reiclän paikkan.rn.re selvillii ja arvelivat rnciclän srrapuneen rautirtietä pirkin, koskit ,unpuivrtr
rirdan suunt:ran. Tän-rän huornattu.liln Lehtorren niiyrti
rnerkkiä, ertä siirtyisin.rme talksepåin
Aloimrne hinlta irseärnme pois, vähin eri ja nlatalana.
Pääsryiirnrne parernrnin suoiaxn kävelimme vielä ionkin
rnatkrx. Sitten sain rnääräy'ksen vieclii viinrikki Salovaarirllc tieclon, ettii edessä on vahvasri nriehirerry irserni.r etnlnckä pärise ereenpiiin. Mtrut iiik«rivirt ,äädä vanrtistrrn.riln,

ettei tule ylläty,stii.
Lähdin rnenernäiin pitkin tulojälkiiirtrnc. Pienen

turrt-

kaa mentyiini jr :rjateller.r h1'vää onnearntne, krtn tärniikin
tavoitc lri1,ryi näin hyvin, näin jotain liikettä vrlscmtnirlla.
Siellä liikkui kaksi hrhn.roa. Huusin heillc kysyen, n.rissii-

päin väniikki Salovaara on, rnuttir ei krrulunut vllsti1r.rstir.
Sarnrssa kuulin etlestäni jiiiikiiri Rutthosen htntrrvirn ja kr's1'viin tunnusanira. Vrrstasin riihär.r jir pian li)vsinkin Salovirlran sekä annoin selostuksen rilirnteesta. Hiin kiitti ja
kriski hakcmaan alikersirntti Lehtosen ja jiiiikriri Rajalan
pois, sillä tehtiivärnrne oli nyt suoritettu.
Lrihclin jo pirkin tutuksi tulluttrr reittiii tyvtvviiisenii viernään tietoa heille, että retki priiittyi tähän. Murr;r er.r ehtinyt pirkiille, kun eclestäni kuultri kaksi konepist(»lisrr-

t\

rll

q
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jaa ja kohta sen jälkeen surkeu valitlrsra rai oikeasraan
huutoa, juuri siirii kohd;rst;r. missä ajattelin Lehtosen ja
Rajalan olevan. Pidin selvänä. ertä närnä kaverit oli pääsrl
yllättärnään ja sieltii kuulr.ri nvr rulos. Koerin kiirtrhtaa
paikan päälle. Joitekin poikie liitn'i siinä seuraani kur.rltuaan tämän valirtrksen. Lälresn'essärnrne kohdetra kcrrirnrne edetä varoen, errei meitä r'llätettäisi. Kaksi miestä
sieliä seisoi. Lähen'rrnäksi pääsryämrne totesirnrne närnä
Lehtoseksi ja Rajalaksi, molemrnat täysin terveinä. Maassa rnakasivat heidän läheisyydessään äänenpitäjät, kaksi
venäläistä sotilasta.
Kuinka närnä ovat ihan reidän viereenne päässeer,
- jo reidän olevan tuossa rilassaT kysyin.
luulin
Oli vähältä, etteivät tulleet niskaarnrne. Takaapäin,
Suomesta
päin ne tulivat sattaa polkua, jota sinä juuri olir
rnennyt.

Herrir vLinrikki. Tässä olisi kaksi virikeasti haavoitttr- sotilrsre, järeriiänkö siihen vai mitii niille tehdään.
nuttrr
Lehtonen ilrr.roirri.
Salovaara tarkasti haavoitruneira, jotka kumpikin olivat
si.rirneet vatsaansa konepistoolisuihkun ja olivat nähtävästi
jo tiedottornia, vaikka valitus jarkui edelleenkin. Hän reki
vksin ratkaisun ja pr.rhurnatta rnitään orri pistoolin kotelostaan sekä an.rpui kun.rpaisrakin ohirnoon. Ehkäpä ratkaisLr oli oikea, ehkä ei. Kukirpa sen tiesi. Montakaan
tr-rntia ei näillä miehillä olisi elonaikaa enää ollur ,1äljellä.
Näin loppuivat heidän kärsirnl'ksensä. Lähtlirnme ja jätirnrne vainaj at omiensar haltr.ru r-r.
Poistuessarnme tr.rli rnieleeni ajatr.rs, että närnä kaksi

vanjaa olivat vannaankin samat heput, jorka

olin nähnyt

ja -kivääri kohosi jo siihen rnailiin, rnutta Lehtonen ehti

kuusen juurella kl,kkirnässä ja joilta olin kyselll,t vänskärnrne olinpaikkaa luulien heitä omiksi. Tultuarnrne tälle kohdalle kerroin tästä Lehtoselle, joka sanoi:
Käy,dään äkkiä katsornassa paikkaa
Toiset pysäh- ja rne juoksirnrne puun luokse. Se- oli totta. Sielrä
tvivät
lövn'ikin pikakivääri asernissir sLrunn.lrrLrna Terijoeile
päin. Mvös muita varusteita oii paikalla. Vinkkasirnme

paikalie:

toisiakin katsornaan. Pikakivääri oli meille aivan oudon

Ei pojat, ei närnä senrään mrrään eläirniä ole. Hake- nopeasri vänskä tänne, hän saa päättää. Hän saakaa
puikin sarnassa.

arvokkaan sotasaaliin varusteineen rnukaamme. Sitten

Lopettakaa nyt, h)'vät veljet, ruollainen huuto, se
käf- ihan luihin ja ytirniin ja tuo r1'krnentin vanjoje niskaamr:re, sanoi jokrr pojista.
Kyllä se saadaan loppumaan, kuului jostakin vastaus

näköinen, isoine kiekkoincen. Salovaara kehorti orramaan
matka jatkui.

Terijoella retkemme johtaja teki asianrnukaiser ilmoitukser ja luovutti sotasaaliin. Sen päälle saatu lärnrnin
ruoka oli ensimrnäinen vuorokauteen ja hyvältä maisruve.
Toivoirnme tärnän jälkeen saavarilne jonkun aikaa levatd ja kr.rivata vaatteiramne, jotka olivat kastuneer lumisessa rnersässä. Sora ei tähän rilaisuurta kuitenkaan
suonut, vaan Pian

tuli

kdskl':

Vihollinen on ht'ökännvt rajusti Kivennavan suun-

- ja etenee vointallisesti panssareiden tukemana. On
nalla
heri jätemävä Terijoki ja siirryttävä uusiin asemiin. Olemrne joutumassa mortiin, mutta siihen emme saa itseämme pädstää. On myös katsottava, ettei rnitään sellaista
jää jälkeen, mistä vihollisella voisi olla hyöryä. Se on ruhottava taikka otettava mukaan. Emme pakene, vaan irtaannumme.

Mitäpä siinä sitten eriää tr.rhoamaan. Joitakin taloja

sy-

tyrettiin, rr-rikäli saatiin sytryrnään. Ei nekään silloin kovin herkzisti syry, jos niitä tahallaan yrittää polttaa. Jokusia vain paloi, liekö kunnianosoitukseksi jäähyväisillemrne vaiko merkkisoihduksi hyökkääjille.
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VEIKKO LAUKKANEN

JOt'l-L'KL't'N I . Piii1,[11 .t.ttnLrl.irtrt.iiss:i

olin r iiiil-t'

l() ]1)

Ii

Koskiscn k.rnts,r nr.rrk.Lll.r Vcniijrin nr,r;rllc. l:.ic'llisun.i
piiir iinri oli Ne uvostol iirro :rk ritt.rnrrr lrr iikkiir kscn rn.r.iir.rnrnrc. nristii s.rrrnlrtc orn.rkolrr.risi.L kokcnrrrksi.r scrrr.r
tcssiunrtlc silr,rin i.r kon

nritrrksirr. Olilr.L

:'
i
a

j

.111r-;.

in Viil-rrrrn

j.L

f

icnh;r;lr.rn l)()nr-

lrjoitt:rnccllrr rilrrisrrLrs

tLriittrr;rkirt

eriistii lrornrnirrrsk,,nr-tt.r scrr lcntiicssii kcnttiinlnu lii.
l'clrriiviiniirrtnre oli rrvr ric'.lLrsrcll.r [)icr.rrist.r K.rrru.rksc llc johr.n icn te i.lt n liikcnnctr.i. Koncrnrrtie oli k:rksi1.11llikainen Fokkcr ricJLr.tulir- i.l p()nrlrik()rrc r Fk r. jrrnk.r oltjrrintissrr oli Koskrucrt. tr1inrrllc r.ilrr sr.ij.in.i Iiii .rik.rrr
n-ruistellrr v ielii c,lellisrn l.li ir .in t.rp.rirti:rti i.i. si llii ri rr r.rnt.r.i
liihcsrvessiin'rn'tc ci nrrr.tr.rn t.rrlinnrrr huoleitri.r (!]es srrurtnistrrksest.r. Ohj,r.rjrr tLrnsi Kannrrkscn jrr os.isr pirncrill:ikin pvsr ii rcitilliinrrnc ViipLrri jiii sivtrllcnrnrc j.r kor in

'-1"r

F 1C-,'

,?-'Qq
äi':*-f«t{"

oli

joulukrriscss.r e.rntLrriissii tt.t.riscntrt svnk.in ir.tlrtt.r... 1rrLr
on'ti.rrrn tch,rst.trn.r.rrr r.iil.riscn rrlkont.r.rnrtt.rrk.Llt .ri.
krrrLrnnellni,r. Åln().r\t.l.rr) nr()()tt()rin [..rko[-rrtkr(rt sirtcrt,i

ri

liir

n

Iicsk.rt konee
vksi roikk«rrsrru tcc n.

sir Lrill.r

roir:rt cliivvr.rtii

vin. r'.rikkrrkrran r',rlojuovi.r ci rr.iki rtr r.

Sc |1r1vl1,r.,n,1,rert. j,,nk.i lrr.LiN.ir:nrc kcnr.ilt.i rinrrtttr;Lllc
kcsti. tunruLr rr;iin jiilkccnl..irrt lrt li:r prrkiiirri. V.tsr.t oltLt.1nlme nrLlr,rtirn.l.rn kr nrnrcncn kri, r:lutrirr [.iiiissii r.r j.rsr.r
,rt;lisenlrr cliiviiin i. r'.rikk.rkin svnk.ill.i r.rr.Lil.r. -- I)Lrn.ri'
NIrrt.rl.rll.t
ncn ()n k,rekon kulnt.r. r'err.r. tult.t unnLlst.t.r

olcvicn l-ilvicrt.tl,rlrirtlt.tss,r;rlkoi
nruje sckii

sr.r()rrrrur

-.

k;tj.rsr.r.L tLrlil..rl,rjcrr l,ri-

ctlcstiinrrrc ctrii

Kaksrtasoinen Fokl(er
valmistautuu lähtöön

h.rrrtt.r.rsccn

Ehkripii niirnii liesk.rr r lr.icssii ru(x)trorin iiiirrcn krurssrr
irihcLrttivat scn. cttii rnLrist.r.rkscni Klinriiriin i.Is('r'll:lll s( u
.ltrilta slrirurtrc ()nr;l.r k,rnckir.i.iritult.r \':rst:r.ultne. KLItr
l.icncn pilvikorkcrrtlcr) \'Lr()k\i i,,Lr.lrtirtttttc lcntiirrtiiiin rrorrr
t(X) rrtctrir-r kr>rkctr.lcss.r. kLlliLlr k,rnckrr.iiirirt [r;tprtttts ltt '

1iq.'rn[].r.r Kivcnsririi, kLrin koko c.less.i oler'.t rrtpo|1 j,

n:rviin sr.runnirlt;r. Nrir rri
jrseLrtu, niin..Pitkiiilc krrin silnrii krrntoi. ,rlisr oiltrr t lrtt'n.i
trrlirncrc'nii. ()incu trrl ilr;rIr ,rn rrinr.r r;ruhrrnkirr .Likrrn.r vrri
krrtt;rr'.r. rnLrrt.r niiirr srrl:rn .tlktrr'.rihecss.r I.L.r jrss.r tt'ti t.ts:.1

niihrlnii j;r viel:i lrilvicn k.rj,Lsrtrkscn sitii tultost,tess.r olr rr.ik.rrm.riscr.r. I-ickkinrcrcn piiiill;i l'crijocu r lr lcntiics
siinmrc .rlkoi nrcillr.' sclr itii. crtii sLrLtrin os.r 1..tl,rist.r ,riik tr
orrie n jotrkk,rjcn svtr ttiinriii e iv.irkii r'.trsin.iisisr,L \()t.r.t()iluistr sr ttr ncirii. sillii n.iirttrttc soril.rirrr'n h.iiiriviin \\ t\ t\ \-

kr

Srtvttn jrt

i.rllien

strrrjrrss.r

viitinrne Kcllonräcn j.r Krrok

k.rl,rn, jotk.L olivrrr jo vilrolliscrr lrrrllussrr. A.rrurr

s.rr.Lsri

vlitriicssiinrmc Rirj.rjocn. r.r-ii n .rlkoi versineiscn rehriiviinrrnc suorirrrs. I-cnsinrrnc tic.lLrstclt,Lr'.ur ticn srrrrnlr;rsse lii,
lrcllii pllvilxj.r;r. n()in t(X) rncrrin korkctrricll.r. Nk'rronr.rr,
krrll.r oli liikcnnc ilnrciscsti viihr.iist:i. kosk.r siirii ei ole

jiiiirrlt crikoiscnt[r.r.r nriclccrrr. cik.i irsclliini olc nrrristirrr-

l-.tn,rl.t. NILrtt:r ktrn liilrcsrt irrtrrtc tlcnlr.r.lr.rrr. joss.r InciJ:in
r>li Iniiririi kriiinrvii i,r lr.,l,,t, roist:L rrcrii tek.risir-r, oli ricil.i
.r

jor.tcrrvol,r j.r
V.Li

j, rLrkkoj.r ki lorttr'tricn lri tiri sen.r jonorrrr.
kk.r lrriiirchriiviin;inrnic, rli tic.lustclti, oli konccrnrnc

ll.i:rr kilorr sirPull'P1.l111111c'ill.r je niin olrj.r.rj.rrr
krrrn tiLirvstiij;inkin konc kir.irircissii olir'.rt tiivdct l).rrnruIrevt iir j:r nulrltut. Siksi 1..i.i11111'nc srr, )ritt.t.r Picncn hiiivirrLrstcttu

ri n tiilrliikkrivksen.

Krrn oliurmc lt'nriincct kolonn.rn triiiilriin se.Lkk.r t,rrl.ccksi k,rLrk.rn.r sivrrll.r jrr,rir',Ln lrilvi.i hilrocn. irtr.irt:i:ik-

scr)lr)lc nr.rlr,]ollisintnr:rir

liilriirr hrrorliotr.

kii.irrrrr irttrlt'

kuin rtrrvrrlliscnrn.In tLrrtttrirrurr ricr.icss.iln. crtt'i vilrolliIrcn scnriiiin oilrrr ke rinrtlt siIil(liI Iriiirt sLrLrri.r tulr,rjrr .ri

Pilvcss.i t.rk,risin tul()srrrurr.i.u) sLr()rrr.ur ricn Ir:i.illii it'ntiicu.
Kiir liisinrrte vrililJ:i pilvcn :ri.L1.111vlc'11., r'ilk.riscrtt.tss,r kolr,
.icrt.ur.ttttc. Il.lcssiintntc. i'ir.'].i.rnrl.Lrrrtirrlt:1rk.rn trlkolrtrolcli.r nriklr I.itkii rr.lijon,rrivistii iciviinrLroji.r. Hr ppiil s
vicl.i lrcrkcksi [.ilvccn jrr Lrii.rss.r litr 'Lrss.r nr()()tt()ri Iienillii
kicrroksill.r kiir,lc n t.r.rs .rl.Ls f.ilvestii. Siin.i1.;i ol ikin rilistii konccn nok.rn c,lcssii nruurirnrirn s.rtlan mctri rr l.ri.iss.i.
Ohj,r.rj.r korjrrsi vielii konccn sur.lr)tir:1. lisii^si Irtxrrrt,rin

k.t.rn.

kicrrokset viihitcllcn tiivsiksi, jrr niin ;Llkoi hiincn k.rh.lcst.r

l.rrtrhissrr soilr.lLrt

kiisissii.'fiirrii h.tvrLinro hitrk.rrt lrevitri

iiskcistii Inirscnt.r\'.r.r cnsivrrikLrrclnr;r.r. sillii olo
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an rnrtilan ptrdottrskorkeuclen vru>ksi. En nirnittäin rnuista kuulleeni pornrnien räjähclystri. Räjätrciysren näkernir.ren ei ollut rnll.rdollisrirkrran, sillii Fokkcrista ei ole näkr'vlisl,yttä su()rai.lrl koneen alla olevlln rnarrstoon. Kirlvavan epäilykseni «rrjuin a)atuksella, ettei ornrn koncki-

r,äiirini rärinän vuoksi räjähdvksiii vointrt kovin selväsri
kuullirkaan jir ampunriseen keskirrvminen häiritsi rnuiclen
havaintojen tek«ra. Pirrhairnrme kuirenkir-r olirnrne vrittiineet. Mieli olisi tehnyt jarkaa vielä rulitusta, sillä rninulh
oli 1äliellä useita tiysiä pxtntrnarumpuja. Hyiikkäilvyn oli
senkin vuoksi hyvii tilaisuus, koska emnre ollect l.ravain-

neet minkiiänlaista toriuntrrtulta vilrollisen

pr.r«rlelrrr.

Mutta toisclta p111;lsn viholliner.r oli jo saantrt hiilltyksen,
cikii strljertujrr rivisti)jii olisi eniiä tnirirleinrr siinä kol«rrrr.urssrt. Åjoneur'ojen tulittaminen konekiviiiireillii olisi r:rrrscn

riskiin nähr'len viihem,uän tukrksellista. Sairrtoihan niissii
ollir iln-rrr«rrjuntrr-:rseitir, j«rrka olisivirr vllrt-tiinr tointinr;rrrn
rrLrden hviikkiivkscr.r trrPrrhtuessa ja niin voisi piiiitchtriviin'tnrc jäiirlii sr.urrirrrrrn;rrrrr.
P.rl utun rrtkrrll:r ol i viihiin nrih tiiviiii. \'l irern'ämnre ri nr;rttlrn s.rirnine r.r:rs vlrst.r.rn on-t,ta konekiviiäritulta. Se olikin lrlvin lnrnr.irretr.ilissii. sillii tulirnrnehrn vihollisen
|uolcltrr j.r tt>isr.r reirriii. kuin nrenncssiintrne. Muttrl tuli-

jiii viihäiseksi. sillii pujirirtlirnnre pilvcen. Tiin.rii rn:rtrrl;rllrr oleva l-ilvik:rtto olikin täll,riseen tehtäviiiin erittiiin
sopivrr. r'irikka s«rclan iltkuessl pvrirtrnrekin välttärniiiin
niii llii h itailla j a lrelposti hiriivoittuv il l rr konei lh rnaral:rlenrtrs

Tähystäjä ja ohjaala
paikoillaan lennon aikana

konekiviiäristään sltair valojuovia rivistiin loppupäähän.
Tulitus siirtvi r'ähitellen rivistön alkupiiäcä kohden sitä
rntrkair ktrin vllim.rtkarnnre lyheni. Katselin kuin lumor,rtuneena Koskisen Eik.rn ampurnanär'rrjstä. Tuhojen rnäärää ei ollut tilirisur.rs rrrrkernrnin rn,i<tich, sillä koneen
kulkiessa nopeasti eteenpiiin. siirn,i rnaalinir ollur kol.rra

heti

ktr«rlleeseen kuLnrr:rn nok:rn alle, rnurte

rnalli oli rnitä

l'rerkullisin.

Hviikkiivksenrrne tuli ilmeisesti tiivtlcllisenii vlliin'ksenä. Virrrtta:rnkin ajoneuvojdtr kolina vrrirnensi konekivääreitten äiinen. niin errii ohjiraia kerkesi rulirtaa sar()iil laukauksia, eunenkurn rivistijn llkupää sl,iiksyi tien oheen.
Nvt oli rt'tir-run vuoroni toin'til. Siis pornrnilaukaisirneen
sähkiivirrln kvrkcntä j.r plinallus katkrisijastrl Sivtrttaistri
tähtävstä ci rrn innr.rr suorirr.rr. koska <irjrrafakonekiväärit

ilmpuvrt koneen Ientosuunt,r.rn ja lentosuuntir oli ohjaajan
rrrnlltunnrn aikanir mrrllia kr>hti. Innlk«rn tähtiiäminen oli
mviis trrrl'reeron pienen pildorr.rrniskorkeu.lcn jrr pitkänotnirisen Ilt;ralin sekii pi gliris5li sirr j rrssrr suoriterrlrvan pudortxntisen vrroksi. Heri sirrcr-r kiinni rrrrrksep.iin irrnpuvaan
konekivliiiriin, lrlr:.1r.rsotteet j.r kir'äärin kohottrrminen arn-

purnrr-rrsenttxrnl Konc oli jo nousussrr. Oclotin kunnes
tien v.rrsillrr riihr:rijrr:iviir n.rrlf urir tulivat peräsinten rakal
näkvviin j,r l.rskettelir.r rerrciseni. Pi.rn olimmekin takaisin
pilvessä ja jrrtkoirnnre riedusteluamrno.

Jälkeenpäin rnuisrellessrrni rätä välikohtausrx rupesi
epiiilvrtiimäiin, että ponlrnir ehkä jäivätkin suutareiksi lii331

tojrr. I:lrkrip;i siihcn oli

st vnii liholliscn ilnr:rr,rrjrrrrr.r.
rtscistrrkscn lisiiiinn mincn j.r .rnrPtrjlc'11 Iterj.rrrr.ttr.rtttiltcn.
Lcntiiessiimrt-te trrrrs nrrr'.rlliscsti onicn joukkojen lr.rlItrss.t olevrrtt Ir-trt.rn t'liil.trolcll.r, lre ll.ottrksen tunne oli hr'vin voitrt.rkrrs. Sitii voisi vcrrirt;l suurtnillccn r'.rikc.tsr.r kokcr'rt.r sclvir t\ nris( n j.ilkt isqcrr rttit'l i.Ll.r.rn. Ä.irirnrrr.iiscu

kcskitn'rniscn jiilkccn scrlrilir I)crl).rirnuus. i()t:r \'oisi

kLr-

r':rillrr r':rikkel)ir r)iriscllis('lle sirn.rll.r
ilrrrn.r. Trc.lLrsrclujiiiir':in trrk;rttrkrkscmrtrc tunruivrrt ()r)r:lstir rniclcsriirnntc
alrtllc .tLrr>n ht'i)kkiir shurnrrLrr rinn.rll.r. \'.rrnr.r.rnkin koko
so.i:tnkiit nnirt krrnn.tlt.t ()tt.rcrt ()lr ktrirr.nkin Iriiitlcn k.rlr.lt'rt .,ri.rrt r.irkcr sj.irjrrrr\ [.:irr)\.1\(.rirr( n
Nlicli kevciinii l.iksrnkin kcnr.ilir l..i.istviimrnc l.rivu

t l.l-r. ll t c:ikLLnr.r.rn j.irr.irn,i.in ricdLrsrelrr-trpsec
rn«ritLrkscn h.r\'.rinn()i sr.r ntntc. Ollcss.rni Poisl:ilrtliissii s.rin krrrrll.r. ettii n.r.rPs111lc'rltuccstil t>li «rllur vksi Ii>kkcr

ccnrrlrc
ri

ile

il

s.rrn,rnl.riscll.r rieclustclrrlc'nnollrr nrcitliin rcittiurn-tc lrohjoisP111vlcll1.

Sc kt>nc

jiii

P1sl1x11ix16.r.

Koneen nriclristii

lLrrrtnantti jrr kcrsrrntri (Nissilii ) civiir ollecr P:rl:rrrtcrrLricn
vankicnkrrirn joukosse.
Jorr.ltrin osrrllistLrut.r:rn t:irn.in j.ilkucn nlr.lLlt.rrlri in kvnrIttertiin sorelcntoihir-r sekii'l'rrlvi- cttli Jatk<;sorl:rssit. N1()ncr niistii sil.lrtoi\'.rt t>ll.r "sor.rrscmPiilkin kuirr rrr«r cnsirnntiiincrr.,Lirr:Lkin ilrtt.Ltorjrrr.rtrrttrlccrr niih.lcn. \/.rLrkrr,
vrrrrs- t.ri tulcnjohtolcnnoill.r oli ilm.rtorjrrnt.r joskLrs hvvinkin rrrr-rs.rst.r.,nLrtt.r silloin ci olltrt lrrl-.r r.iuni.i .
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oli kiirsir';illisesti k()etctt.r\.r kcskitn;i teirriirii.ins.i
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iurtirrr \'.rst.rPrroier.'r.iltt1.rr.L. lin.inrrn.iisclt:i l€'r'rn()ltir l)uuttrriv:Lt.tik.tisenltt.it ()nt.rk,)irt.irsut s,,r.rk,rkc-rttuksct. eikii
Iriitii olltrt kiiltcrt.ivi:s.i tiiistcrt kqrr,,r'ltLik)isr.Ik.I.ln. kosk.r
'lalviso.l;rss,r Olir'.rr ilrn.rvtrirtt.rrttrttc unii kcrt.r.r tusi tUir)rinr)irss;r. Suulturt-rus viholliscn .rihcerr, rn'r.rsr.i hi iikkiir kj.r strojeluskr.rnr:rfoik.n'rr«rsisr.r Iiihtien l.rt.rrrtrrrrrrt

scst:i

r:risrclur.rhro olir'.rt virirtiinccr nrielcn niin ircrk.iksi. crt,i
tiinrii cnsirnruiiincn koske rtrs lihollisccn on j.i.inr r r'.rikLrrt.n itnttrrrksi cliirnvksckscni so.l.rssrr.

Lentokone tulittaa
pitkin tietä
(TK-piirtäjä A. Lindberg)
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Kansainvälisen kirjamaailman kohutuimpia
tapauksia

Suctl ana
ALLILUJEVA

KAKSIl«MMENTÄ
KIRJETTA YSTAVALLE
lntensiivinen kerronta vie lukijan keskelle traagisia tapahtumia ja mutkikkaita ihmissuhteita. Mutta niiden alta
paljastuvat nykyajan maailmanhistorian tumman ja arvoituksellisen .jakson taustatekijät. Svetlanan avoin ja
läheinen asenne avaa poikkeavan näkökulman ihmiseen
maailmanpolitiikan mahtavan kulissin takana.
2. painos 20000. Hinta 15,50/19,-

Suurluistelija C I as Th u n be r g,
joka urheilijana oli norjalaisten hyvä ystävä
ja kansan suosikki, teki Talvisodan aikana
ja Jatkosodan jälkeen Norjaan laajoja
kiertomatkoja hankkien sieltä Suomelle
arvokkaita avustu ks ia

Auttaakseen Suomea järjestivät Ruotsin urheilupiirit
Tukhol massa Suom i-Ruotsi - jääpallomaaottelun,
.jonka vapaaehtoisina pääsymaksuina kerättiin
myöskin radiokuunteli joi lta miljoonia markko.ja.
Kuvassa suomalainen taiteilijatar E I I a E r o n e n
lausuu Maamme-laulua Tukholman stadionilla
ottelun ava.jaisissa

TIMO J. ALESTALO

KA]{SAKU]|]|A]{ lilinl UrKor[AlrrA
TATUISIIDAI{ PIilUNTi
Glas Thunherg

ia Ella Eronen
muisteleuat

tf

SpN ÄtSeN SUÖtr,t EN j uh lavuotena a j atukset palautr'rvat monesti rnenneeseen. Vapaussodan jälkeisen, yli kaksi vuosikl,rnrnentä kestäneen nuoren tasavallan rakennuskirr.rden keskel'rti Talvisota eli 105 kunnian päivää"
kesränyt kovien karnppailujen katsi. Kenttäarmeijln taisrelu jer.r jir kotirintarnan ponnistelujen lisäksi ltrkuisat
suornirlriiset n'riskentelivät silloin isäntnaansa tryväksi

rnrös ulkornailla.
Oheisessa rnuisteievat'l'a.lvisodan kur.rkausien tapahturnia ornalta osaltaan kaikkien aikojen itristelukuninkaarrune Clas Th u nberg, joka teki laajan hyvän-

Erotekeväisyysrr.ratkan Norjairn, ia taiteilija Ella
n e n , joka pr-rolestaan ryöskenteli isänrnaansa hyväksi

Ruotsissa.

*

CIas Tl.runbergin Talvisodan aikaisen Norian rnatkan
taloudellinen tr.rotto notsi noin 9 rniljoonaan vanhaan

rnarkkaan. Thunbergille Noria

oli

aina ollut ikäänkuin
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toinen kotimaa. Aktiiviuransa päivinä hän oli tunturimaan yleisön suuri suosikki ja kuninkaan hyvä ystävä.
Kun suomalainen mestari viimein pitkän uransa päämeekiäähyväiset Oslon Bisletin luisteluyleisölle, kysyi
kuningas häneltä: "Mihin Te olette jäcänyt s1'dämenne?'
Vararuomari Antti Hackzell oli henkilö, joka antoi alkr.rsysäyksen Thunbergin hyväntekeväisyysmatkalle. Haczell lähti ulkoministeri Väinö Tannerin luokse ja sanoi:

si jätti

"Thunberg on ainoa mies, joka nyt voidaan lähettää Nor-

jaan." Tästä sai alkunsa rnatka Noriaan, josta Thunberg
muisreleC:

Oslon asemalla olivat vanhat ystäväni Oscar Olsen ja
- Amundsen minua vastassa, Suornen lähetystössä rnatFinn
kastani ei tiedetry mitään. Kuirenkin toteutui matkaohjelmani ilman yhtään poikkeusta, vaikka olin lähtenyt
matkalle sairaana.
Jo ensimmäisessä esiinrymispaikassani Drarnrnenissa -salintäyteinen yleisö otti minut ja Suomen asian lärnpimästi vastaan. Drammenin jälkeen seurasivat Horten,
Sandeflord, Porsgrunn, Arendal. Kristiansand, Stavanger
ja Bergen. Stavangerissa tapasin mm. sikäläisen Suomen

konsulin, jonka poika taisteli Talvisodassa vapaaehtoisena. Bergenissä kaikki oli vähällä mennä pilalle. Sairauteni paheni äkillisesti ja kalci lååkäriä oli hälytettävä
apuun. Sain pari pistosta ja jo saman päivän iltana kykenin esiinryrnään ennakolta sovitussa tilaisuudessa.
Eriryisen hartaana Thunberg kertoo rnatkansa päätapahrumista Oslossa, jonne hän saapui rnaaseutukiertueeltaan takaisin tarnrni-hehnikuun vaihteessa l9-i0:
Kipeyryn,vt sorrneni oii kipsissä, kun pidin puheen
Holmenkollenilla
helmikuun 2. päir'änä. Lauri Valonen ja
fx

I ;\

tr

fl

Niilo Toppila esittivät

suomalaista mäenlaskutairoa riissä

rnaamme hyväksi järjestetvssä iuhlassa. Runebergin päivänä eli hehnikuun 5:nä oli sitten vanha iuhlasali ääriään
rnyöten täynnä yleisöä. Tuora ilraa en unohda koskaan.

Toisen hyväntekeväisyysrnatkansa Norjaan Clas rhun-

berg teki Jatkosodan päätytryä vuonna 19+7. Tällöin

Mannerheim-liitto pyysi hänen apuaan, koska eriryisesti
Pohjois-Suornen lapset kärsivät sodan seurauksena puutetta.

Esiinnyin ensin Trondheimissa, missä noin 7000
oli läsnä voittaessani 1000 metrin luistelun. Kuukauden päivät kiersin sen jälkeen eri puolilla Norjaa.

henkeä

Mukanani seurasi rnuuan norjalaisnuorukainen, joka myös
Iuisteli kaikissa tilaisuuksissa. Kiertueen päärytryä kyseinen nuorukainen, jonka nimen olen valitettavasti unohtanut, tuli mukanani Helsinkiin, koska hän halusi tutustua
Suomeen. Jostakin ihmeen syystä Mannerheirn-liitto ei
kuitenkaan maksanut hänelle, sen enempää kuin minullekaan, rnatkarahoja. Annoin omasta kukkarostani nuorukaiselle matkarahat paluumatkaa varren.
Toisen matkani tuloksena saapui Ouluun keväällä
- no|r:, 16,5 tonnia vaate- ym. tavara . Sain pari kiitos1917

takin. Raatimies Yrjö Similä, jonka kotimaakunta Oulu
oli päässyr lahjatavaroista osalliseksi, lähetti minulle kii-

toskirjeen. Samoin minua kiitti rnuuan taksimies, jonka
autoon osuin aivan sattumalta.
Clas Thunberg on jo ryystin unohtanut sen, eträ hän

jourui rekemään molemmat
omalla

hyvänteJ<eväisyysrnatkansa

kustannuksellaan.

I

Kun minut runsaat pari vuotta sitten valtion autolla
kotoani Herttoniemestä eduskuntaan, missä
noudettiin
puhemies Kauno Kleemola ilmoitti valtion myöntäneen
minulle eläkkeen, tunsin saaneeni ryöstäni korvauksen. Ja
ilmeisesti oikeaan paikkaan meni myös se mrkki, jonka
Talvisodan alussa lahioitin Postitalon katolla olevalle var-

334

tiomiehelle! Elämäni on ollut rikas, ehkä rikkaampi kuin
nuoruudessani osasin aavistaakaan. Olen onnellinen, että
saatoin tehdä isänmaani hyväksi jotakin rnyös sen kohta-

lon hetkinä.
Clas Thunberg on herkkä ihrninen. Hän on ollut sirä ai-

6yfi5 sinä pitkänä ajanjaksona, iolloin hän hallitsi
jääkenttiä. Kohtalo on aika ajoin koetellut komaailman
vin kourin viime huhtikuussa 7.i vuofta täyttänyttä vanhaa mestaria, rnutta vastoinkäymiset eivät ole häntä lannistaneer. lrsenäisyytemme vehreinä vuosina ja vtrosi§mmeninä hän Paavo Nurmen ja rnonien rnuiden tavoin teki synnyinrnaataan tunnetuksi vakuuttavaakin vakuuttavammalla tavalla.
*
esiinryminen Tukholman staElla
Erosen
Näyttelijätär
dionilla ennen Ruotsin ja Suomen jääpallomaaottelun alTalvisodan ankarimkua helmikuun 11. päivänä 1910
nn

- on jäänyt pysyvästi
aikakirjoihin. Vanha klassillinen -stadion oli tuona päivänä viimeistä penkkirivin nurkkausta myöten täynnä väkeä, kun Ella Eronen hiiskumattoman hiljaisuuden vallipien taistelujen juuri riehuessa

tessa lausui Maamrne-laulun.
Mutta miten kaikki sai alkunsa, miten taiteilija Eronen

joutui esiintymään ko. ottelun

yhteydessä?

Koko idea oli tunnetun ruotsalaisen urheilulehtimie- Torsten Tegn6rin aivoista'lähtöisin, kertoo Ella Erohen
nen. Olin lapsineni Ruotsissa, jonne rnatkustaessani olin
junassa tavannut fihniherrat Ahon ja Soldanin. Tämä parivaljakko pyysi rninur siellä lausumaan filtnatessaan
eristä dokurnentdfilmiä. Sittemmin kiersin Nordens Frihet- nirnisen yhdistyksen tehtävissä ympäri Ruocia kaikkiaan 60 eri paikkakunnalla. Jossakin rninulle tttntemattomassa paikassa harra Tegn6r oli ollut läsnä !a kuulh'rt
esirykseni.

Palattuani Tukhohnaan eräät ystäväni löivät eteeni
numeron, jonka etusivulle lehden omisra,ia
Idrottsbladetin
ja päätoirnittaja Tegnör oli pistänyt suuren ilmoituksen.
Sen teksti kLrului kaikessa lyhykäisyydessään: "Missä on
Ella Eroneni"'Otin heti puhelinyhteyden Tegndriin, joka
kertoi suunnitelmansa esiinrymisestäni maaottelun yhteydessä. En epäröinyt hetkeäkään antaessani suostumukseni.
Minulle itselleni nuo hetket kuninkaallisella stadio- jäivät pysyväksi muistoksi. Tunsin olevani ikäännilla
kuin elärnästä ja kuolemasta taistelevan isänmaani tulkki. Tiertävästi kukaan muu taiteilija ei ole koskaan esiinrynyt vastaavanlaisessa tilaisuudessa. Se oli ilmeisesti
jonkinlainen johdatus. eträ sain kokea ja elää nuo hetker
Tukholman stadionilla, muistelee Ella Eronen.

"Suur-Suonen viulu"
KESÄLLÄ 1943 vieraili JR l:ssä eräs viihdytyskiertue, johon kuului mm. orkesteri. Kun orkesteriin kuuluvan ison bassoviulun soittaja asetti oman
mittaisensa viulun olkaansa vasten ja ryhryi sitä virittämään, eräs sotilas §syi vieressään istuvalta
korpraalilta:
Mikiis vekotin tuo on? johon korpraali:
- Etkös sinä tuota tiedä? Sehän on se "Suur-

viulu".
Suomen

Itä- Kannaksella taisteltiin

Talvisodassa
Suomen itsenäisyyden
säilyttämisen
puolesta
PEKKA IIVONEN

KAUKOLAN rniesten rnukana joudLrin YH:r.r

alussa

7.10.19 suuntaarnaan rnatkani joukkojen kokoontunrispaikkaan Kaarlahden suoieluskr.rnnan talolle. Sieltä rneidät kul.ietettiin Käkisaln.reen ja rnuodostettiin Kaukolan
komppania eli l. kornppania Er.P 6:een. Konrppanien
päällikkönä oli luutnantti J. Ahi ja vääpelinä jääkärivääpeli Antti Snuronen Joukkueen johtajaksi tuli reserviluutnantti Lindberg ja vara.iohtajaksi kersantti Rehn. Mi-

nä jouduin III joukkueeseen pk.arnpr,rjan V. Lankisen

apulaiseki. Mtrina r1'hrnän rniehinä olivat korpraali Anttonen J, Jouhki P, Makara sekä Lankinen Joel.
Meiile jaettiin varusteita, rnikäli niitä riitti, ja tärkeirnpänä myös aseistus. Niin sitten tärnä kirjava porukka
pantiin samana iltana junaan kohden Rautua. Kiviniernessä rneidät kurnminkin aarnulla purettiin junasta, ja
vanrstauduirnme illansuussa suorirertavaan pamatiin, jossa
pataljoonan kornentaia, kapteeni O. O. Saarelainen orti
rneidät vastaan ja selosti tilannetta.
Tärnän tilaisuuden jälkeen jouduimme rnajoittumaan
Kiviniernen kasarmeille rnutta tdmäkään oleskelu ei rnuodostunut kovin pirkäksi, vaan komppanian perustamisaika supistui U runniksi. Siinä kello 22 tienoissa jo tuli hiilyrys, parruunakuorma ajoi pihaan ia sairnme määräyksen
lairtautua kiireesti marssikuntoon.
Tässä vaiheessa kolne rniestä sai jo niin pahan hermoromahduksen, emä oli jätertävä pois koko joukosta. Kun
olin lornalla toipilaana, kuulin millaisia sankareita he olivat kotirintarnalla, jossa he saarnasivat, ettei tuumaakaan
maata annera, vaikka sillä kepillä, jolla he linkata lyttdsivät, ei olisi voinut luovntusta estää, kun emme mekän

Itä-Kannaksella Talvisodan rintamalla venäläiset

aloittivat usean pataljoonan voimin 1. Joulupäivän

(25.12.39) pakkasaamuna leveällä kaistalla
Keljan-Patomäen al ueel la yllättäen hyökkäyksen
Suvannon yli. Taistelun iatkuessa kolmatta vuorokautta
tuotiin täten syttyneeseen ns. Keljan taisteluun
avuksi 27.12. myös Er.P 6, jonka urhea vastahyökkäys
vai kutt i ratkaisevasti saavutettuun tori untavoittoon.

Mieshukka oli molemmin puolin suuri.
Er.P 6:n tappiot olivat 50 kaatunutta

Puolenyön maissa lähdimme sitten marssimaan kohden
Rautua ja se olikin raskas marssi totrurnattomille miehille,
raskaiden kantarntrsten painaessa kuin olisi ollut kiviraakka niskassa.
Petäjärven emäntäkoululla oli pieni tauko, jonka aikana rneitä, tervehdittiin laululla, ja se virkisrikin rneitä
marssillamme lopputaipaleen aikana.
Joukkueemme rnajoitettiin Kuparisen taloon, josta kä-

sin aloimrne tehdä linnoitusröirä ja piräå varriota. Aika
kr.rlui q'öntouhussa ja varusteiden kunnostamisessa, sillä

monella olivat vielä siviilikamppeet.
Talossa oli lehrniä, joita hoiti palvelija. Päivisin hän
paistoi meille myös pullaa, joka kävi hyvin kaupaksi. Kerrankin kun oikein kiihkeimmillään oli kdynnissä pulla-

voineet sitä estää kiväärit kädessä. Mutta nämäkin sankarit paranivat heti, kun saimme rauhan 1\)44, ja h-ropuivat
kepeistään samanaikaisesti, kuin toiset kivääristä. En viit-

kauppa ja aina vaan palat pienenivät, kysyi alikersanci
Silvan palvelijalta, paljon nlaksaa markan pulla, hän sai
siihen nopean vastauksen: kaksi rnarkkaa.
Niin elimrne uskossa parempaan, erä kohta pääsemrne
taas kotiin jarkarnaan keskeyryneitä siviilihomrniamme,
vaikka minä ainakin olin siinä uskoSsa, ettei tältä reissulta
palata tappelemaffa. Sainkin sellaisesta ajamelusra rnoit-

si näiden nirniä rnainita, siiiä kyllä kaikki kaukolalaiset

teita-

sen tietävät, keitä tässä tarkoitetaan.

Kaikkein vastahakoisinta oli rneille miehille, kun jos335

ruvcrtiin pitiinriiän srrljctrurr". Sc oli entisen ts:.urnarl
kvr.rtiimiser.r välillri huilrtcss.l pir;iisi
kierrcllii kiviii.

kr.rs

kiiskr rcngrlle, ctr:i
E

rriiinii l.riiviir-rii rneidiir

v

ieri ir-r Raucl

u

n sctrrrrnt;rl olle, j o-

hon m.rjtiitcrrrin kokt> konrl'rprrnirr. Tiiiillri r.iiipelimmc
piti meille irirnruin je illoin Pulrrrttcluje j.r It.tuLtr-t rltuirssi.l
rrrrinitsi, ertci trirvirsc pcliitii, ei kivriiirinkuul.t Itricstii r.tpa, sitlii hiin on [trriu'oitrrrrrtrt k«rltne kert:t.t cikii olc kuolIut, r'rrikkrr vksi kuulrr on licliikin keLthkoiss.r. Vääpeli
Srruror-rcr-r kirrlrui sirtcnrrnin vhrlcssii Pork:rns.r krrnss,r Suvrrrrnon jiiiillc.
Toisen kcrr.rn viiiipeli nr.rinitsi. ktrn jokr-r kvsvi, crrä s.r.r-

ko reh.i:i lom,r-rruonrLrksi.r.

Kr li.ilr.in

niitii telrtlii

srrrr.

n-tutt.r cnsin k.rrsii rvlrnr.in jolir.rj.r. sitter-r krrrsii joukklrccn-

joht.rj,r j.r sirtcn k.trsin Itrl-ut I)tinii, ioreu ntitiiiin lotrtia

('tte tulc

s.r..inr.r.rn

t.ill.i

ir,r.rr,r.r.

Trihiin ;iik.r.rn .rlkoir'.rt mr'ös rniesren eukot prirvcille
vier.risillrr

je niistii olisikin

rrika P1rlj1v11 rnuistelenristrr.
runnesvistii
rekcmiittii,
ettei kencnkiiiin
scn
,iitiin
rirn'itsc krukkeanttr,r. Oli se ktrnrnrinkin ikiiviiii. ettii k;rikki eukot eiviir piiiisscer tuleturtrrr-t jrr se teki vrtin rnichct
hrrikciksi toisiltrr jrr hcriirti nrirkiistvstii sckii krriker.rlaisia simr.rttil

vlrpuheitrr.
Niir.r kultri riik;r einaisessa jiir.rr.ritvksessii, n iissii j.r r'.trri,,[rrrlvel r.rksessrt .tl iru

iscssrt

nr

rr

ioitus [rrrikktl

jc

I'r

Irt u

r.l

tt.l Irt i-

sekii asei.]en jrr vlrnrstci.len krrnn()stru)risessrl.
Olin-rme Lrrnkisen k,rn:s.r r.rrti()ss,r srn.i p.iir'.inii, kun nc
kur.rlr.tisrrt NI.rinil.rn I.irrk.trrksrt.rnrn.trrttiir-t 1.r olcn r';rkrruttunut siitii, e'rtei niit.i .lmrnrimu SLr,rrnen puolclr.l. srllii
vanjer pitiliit koko sen vuorok.ru.len .r j.rn kor'.r.r tvkkitulta
rljrrn rakirnr.L, rrivrrn kuin olisi oilLrr jo r.ivsi srrr.r. Sirlf.rirsi
ci rrinlkirln rneic'liin kohrllllrrrnn're olltrt e.les rht.irin rykkiii, loilla olisi voinur arltpuir lli rrrjrrn.
M,rrrrskuur-r 29. piiivän iltrrnrr sa:rvuirntne rijisr.i, rt-tLrtt.r
koko piiiviin herrirt turltr.rivlr olevan k«rvin hertn, rsturtcir.L.
vaikk,r kukeen ei rn.rinrnnutklrrln tltiräiin til.rnteen kehitvkscstii, cikii mci.liin kiivrcrtiir'äniirnrne ollur r.rrliotescss.r

i
t
I
ll

kr;rn, jostir olisinrn'rc sir.rneet tietojrr. Syörvämn-re kiivim-

nrc

r-nrkkuntrrrln.

rruttil mei.liir lrcriitetriin purilenr'ön

nririssa j:r iurncttiin hiilr trs. r.rikkri jiiimrne kin vielii sisiillc
Vihrloin inn'r-ln srrrlst.ress.l hiilvrerriin michet trkrs j.r
silkrir.r olikir.r rajepp6li jo rllrenii nrliurcrenä. Mielritirlmc

Er.P 6:n komentala.
kapteeni O. O. Saarelainen

oli niin heikko. l'ouhuni hu<;mrrsi vesraprlleli. kun viilimatkrl oli vlin noir.r +(X)-i00 rnctriri ja irlkoi tulittaa
hv.n'keilliir.in. Nlinullc tuli kov;r kiire sa,r.le rruro p111Inirrrn. Tiin'rii or-rnistuikin rrik:r hvvin, Sitrcn eloin krrrnairttirtrlesse poisrue kiirecsti. sillii ruli vein vhii kiitrtri.
Scurirr.rvrrna vi)r-rii sai n"rnre periiiinrvrn iskiiskv n j.r svrvtct ty'ämrne rirkennukset ruleen liil'rclirr-rnrc kiireenvilkkrra
jtr«rksernarrn suorintrl tietii Kivinicmeen johtev:rllc tielle.
Viihiin rrjen priCsrii rLrli kon'rppe1ix1l1nre piiiillikki) rneirii
vilstili.ln ja hoptrtti kiireesti vetiivn'miiiin, koska iholl incn

lähellä olevrrt irsellrill kaikcn r'.rr.rlr.r. Olinrn-re rrsenriss.r iil
kirtselirrrne surkeutrrr, joll,r siriilir ktrrtivat päiistä ;rois
sorlan jrrkristrr, kukrr.tjrren hevosell.r r.ri kär'ellen teikkrr
ejeen lchmiii je krrntacn rnrr.rllist.r ()r)r.risuuttruln, It'ritii voi
muklrrr-rsrr. orree. Viiurein .rlkoi ripp11.1 1,', krrrnrrlrtcje Ittei-

oli

Se oli jotain uurr.r. niin cttii noLrsriin
rrristeltrharrrlirn reunalle k.rrs,rrn.r.rn. rnircn rre rrrilvssiihtiviit

j<tr-rne

pu.Irttu,rrrn tnlrlhan.
Lnirnrn ir.r n.rc i tii ih rr.retvtti, n.riksei siv i iliviiestiiii evrrkuoi tu ennern|nin pt>is paikkirkunnslta, srrrnoin on't.risrrrrrr.r.
mikii jiii tuh«xrturnarrn ttrlen sirirliinl.
Niiisrii rrsemistrr liihrlirnrne krrmminkin marriskuun .l().
päiviir.rii illalla Tvkliijiirvelle vrrln.ristaruiitntne :rsenriin,
vaikka enrme sielläkään srurnect kosketustrr viholliseen.
Prrlrrsirnrnc seurrirvirnrl liinä sieltä pr>is ja pk. rvhn-rii j<>trttri
kunnalliskoclin luo asetniit-t. Tärillii olirttme sen vttorokirttclen ja kcitirnrne ruokair kLrnnalliskoclin rtrkentruksess,r.
Joimn-re mviis kerrnrrir, kun sitä oli jäänvt k.iksi sutrrr,t lirtr-

tier-r

diinkin lähellemme.

istä piivciälle edell is iltä asukkailtir.
Aamtrllrr huornasin noin sacl-Ln tnerrin päiissä mrranriellii
ku<>rrna-luton. jonkrr jorktrt pioneerit olivat kai ajaneer kipLiri ll

ja jiitrrineet auton siil1erl.
Menin trtclirrrrna sitii tarkrrstanlrurn ja haviritsin sen vielii
kävttiikelpoiscksi. Aloin veivatrr sitä käyntiin, kr.rn virtrr
viesreeseen, poistuneer prrikalta
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j«r Rirrrrlur.r

"'

kirkoll.r.

N{rtka jatkui pikernrrssissr Petrijiirven emäntiikouILrllc,
jonne koko Er.P (r herkeksi pvsiihtvi. Siellii olivet kellarit
auki ja kaikki säilvkkeet kiivirivt hvvin karrprrksi.
Sirren scurasi tarrs ihtiirnittlinen mrrssi Kivrnierncen,
seavuimmc viirneir-r ja majoituin-rrne kansrrkoulullc

lepii1i61i1i,t. PiiivälLi Irieirliir

lriilvtettiin

murrnticr.t j.r r.rLrt,r-

välille enncrnrnin kaivertr,rihin mett'tiiu.

Krivctttrjen tar.rkkiesreiclen piiiillii olivatkin hvrrit .rscmrlt irr koetimrnc niitä vielä korjatrr nticlemrttc rnrrkrrisiksi.

rnuutriril toisiin irseltiiin, vlrsctt-utttrloli rnyriskin 11'kisriin rLrlenjohtr-re.
Jonkr-rn aian ktrlurttrrr näi tntnc muutiulriln k i lorncrr i n l..i.issii venäläisten kolor-rnan rnltkurrvrln kt>hri ;rsertti;rtttrtte.
Tiistä ilrnoitimrne rulenjohtucen upscerille. jok.r r.rrkrrstelrulrrn hetkcn kiikarilla irntoi tulikomennon. K.nr.Ln ei t.rrvinnurkirirn o.lort,ra, kLrn j«r ktrrrlui k,rksi periikkiiistä larrkirustir rakanlrmmc. Ensilt-tn-riiinen s;rrrui lrtelkein kolonnirn etupäiihiin ja toinen ser.r keskiviriheille. Siir.ipii ric'Inrrrr, kur-r alk<li kuLrluir aiklunoistrr tnolorust.t j;r huutoit.
Illensr.rr,rsslr srrirnrne

le

kk.korsur.rn, joss;r

Tiellii oli n1't aivrrn tiiyc'lellinen

sekrrrnelsk.r.

f'uskin

rtron-

takaan kertrrrr on tilxisLu.rttlr so(lilssir tLrhote piiir'ällii aukerrllrr rnrrirlla scllainer.r joLrkk«r, jossa oli rykkcjii jr hviik-

ti
'

Viilillii oli t:i;1s eiven hiljersra jonkun rrikarr, ;a srr.rii
.tikrrnit rtte koctinmtc la.lrrtrr lipP;rit.r je terkrrstell.r rilanrccn kchi§'srii. nrinkii [)inrcvdeltii voi.'l'iirnii hil jaisLru.len
.rik.r oli krunrnorti.lvir, kun ci ktrLrlrrnut mur.lrl1. kuin alikers,rntticn H;rnik.rn j,r Kuisrn;rn kuorsrrtrs. sillii he eine Itil-

scsse.

i.risuLr.len

rullcn nLrk.rhtir';rt j.r alkoivilr ku()rsirrrl

ri
:

la
I

krx,rriiii-

trisr:ri.

\'.rikkrr nrolcrt.trr.tin pu()liu untnturrii n kr>r'esri, ci r'.rn j.ur
.,ittl.rntri.r kLrulirr kuultrnur nrissiiiin. licncviitki) ;1ntIuneer
irr.in .il.rs. rrri liien r liis, ci ;rinrrkrrrrn minrrn tictiiiikscni kuk.,.tn ir.r.rvoittriltLtr riissii kirltrrk;rss.r.
Vrr,,iliucn kocrti ;rnrlrrr:r Irt'irii mvi)s

t

I

krh:ll;i. ntutril
::rr,i,ilt ()1l.rr krh:ntlt.rc r,.ricnsivat sen hcti muutrrntrlllr
,.:,.s.:...'eil.t. j.r rLrlirrrs loPPlri siihc'11
'l-.i::r.i iqrkki
kcsri n'ront.r rr.utrix. irini.r viiliirt rluorcrr hil'.,:.-.,.-rci>r t.r r.r.rs virtiikkiii riiiskiilrriien tiivrcert rolrin:rrrn.
L:.r.r:r i.i, j.lsc-n r.ru( )n .rlr.rttr.L sainrnrc kiiskvn [ririiii kahden

I

ti

li

::-.::r,...::;),.,,,,,,, -\kki:i rLurrLri krrikki onriruisen hilj.riselra.
K..:'r :.:x.rr.r.rlli::c kil,,rl.ri , rL:ro.r r.rPinir.r. liilrJin se rlri.lilvllll

:t-,:qircr.rsrnrirn k.rrs,r:n.r.rn. ntiren sicilii \'oiri;rilll. lnrlrtlr

(:r :.i\'.rnnLii siult.i ksr.i.in. Kuunrclin ti.rrkcntrrlilt jrr huo:r-..,\rn. L.rr:i ei r.i.ill.i nrL.rr.r.,)lck.r.rn. I-iih.lin kiirecsti ka\snn 1'rr() 1.r s.rnorn. L-rr.i n\ r n-rc p,rj.rr ntcrtniiiin j.r silloin
Er.P 6:n

1. komppanian

päällikkö,
luutnantti J. Ahi

(kuvassa myöhemmin
maju rina)

i,ilt.lcrri in. T.rP.1si1111l1a roisct kor.tr j uoksLtu jiilkccrt r';Lsta
i.iircllli r.rrrr.rricsilr.r.r. \'lirsrrviintntc sillrrn r:ijiivrrir'.it pi11-

nccrit sen lreri. Silloin r'.rsr.L huont;rsin. ctrii mintrlte oli
sirn.i kiircessii jiiiinvt pk. n r'.rr.rpi ipfu .lScnrii n, ntr.rrrx se
',ir rrir iitll.i j.r siliii lrrrä.

Kiviniemen kasarmirakennuksia

krrrsortrn,rre. NIciJrir-r ritilksclnnte ilrriesn i i,,rieJLrs-

ku toinen porukkir. jonk.r .iikonrukscn;r oli liihtcii

relen.'trr.rr.r ctrun.lilsro.r. \'.rikk.r r'.rrt>itinrntckil. Irc r'.rin y.r sviviit priiiriiksessäiirt j.r i.ihrir Lir. rnrrrra civiir Piiiisscctkii.in
pitkiille. kLrn s:rir':rr kiir'.r.rn rrrlert vrsr.r.rns;r. Hcitliirt riilrr i

kirreestr pcriiiintvii |ois lhr.i rniesrii klnr.ren. kosk.r h.in ,,lr
s,t,tnttt ttiitr P.tll.trr ,)iurtt.tn. r'trri ort'tin voj111j11 I'iiiiSsr t lr.rI

rlllrlt.litn.

Illan pinrcntvess.i s.rrrur t.l.rskin eriis ntrrinitrrrvil

rrU)Jus.

En tietlii rnirii jotrkko,r oii n-rcitliin rrlkilrri.lnlrne, rnrrtrrr sicllii oli rtiin ktttttlri.t Porki.r. etrli vksi lrcisrä runl.rri ont.rr-r
jotrkkor.rsa

viinrikin

j.r r.ih.in .ri.rrr

r.lnilstrlr)rill I.riru p is«roi il l.r.

f:i.irr,i

irscns.i viinrikilt:i

Pin-rciin rtrlrrr;r ntei.liir si irrcrriin r.l;ls erlrisiirl,rscnti intrnc, joissrr olintnrc ollcer ;rlkLrj.r.rn. Kaikki r>likir-r livrrn
hiljaisrrr. kLrn vhräkkiri .rlkoi rikrrmoinen rnetrrkk.r, j.r ntr.kin srirnrne käskln .unfuir nrinkii kerkisirnrne je paljr>n
me kerkisin.rntckin. sillii L.rnkinen oli rrikrr hvr,ä rmpuj.t j.r
rneidiin piklkiviiiirinluc r()rnti n.r()irrccron'lilsri. Kohd.rl-

I\'lenintntc krtsrrrntillc j.r m;rjoirrrinlne sinue .la kerkisintrne jtrtrri nLrk.rlrr.r;r. kLrn s,rirnrnc kiiskvn rirrts liihreii

lerrnre ilrnesrvi \'rn,irn

Ine lepiirimiiän. Kun

Niitii

fk. oikelllc ja kp. vasemrnallc.

nte koerirunte ilnt[)Ltil j.r r',rsr.rtrr ttrlcen prtrl'rrrilnprtnttute mukrran. Minii koerin arrr.r viilillii ;rrnpua rn1'ös kiviiiirillii ja pis«xtlilh r.1\'()irrrlen ;rinrr siil.ren kohtrr.rn, rris-

sii suuliekir vriliihreliviir.

Meicliin ontitr pirrruun;tvilrilsrornnt(: olivrrr jo lopr-rssrt,
rnuttir srrimmc riivdenn\srä roisiltrr pk.rvhmilrii, sillä hciclän lseensa oli rner-rr-rrlr epiikuntrxrn. §airnme vielä tiil,rlenttt stii tlkarrprlinliin j,r pi.lint,r-re

vllii.'I'iirnii

niiin rulrrr

t.lrr.irnitr.r.r

<>likin r.rrpecn, sill:i n.reist.i oike.rlla «rlevrr
kk:kin «rli rncnnvt ePiikur-rtoon cikä r'oinur rruttaa rtrlirrrk-

I

,l

Klrulrn enure tästii n-rcncsn kscsrii s;rlrncet narrttil, krrn

ruli uutt;l

i'

I

kiil'svrrtrntrjir sckä rutrutrr kuorn-r;rsroir niiirt rLrnsrrasti. Pvr vrlstrlLrs rrlr. rlr,

simrne.lisiiii rirnuj.r", r'r-rurrrr rurh.rrrn, sillii
tii kranaartcjrr ci ole j.r sillii siisrr.
rrras

lt

liikkeellc Ur.risinrr ;.1 r'.isr nein.i ,rli nr,rrk.rirreko nrelkein
topiss.l . sillii rrinrr riihän viiii;i krivin.rn.re tielle pitkäksernei .jaksanur, niin ei. Patrrljoonrr.r
p.rstorikin oli joukoss.r jrr hiin koetti rneitii irutrrra, kantrrmalla kivädreitä jrr pakkauksirr.

Viirnein trplsirnme kon-r1.1:,enian ntlurnlrktrorn-rilst, )n iJ
soppakanuunrrr-r, p1'51i|lqlyilnrne jrt sJinlllre nvr leviirli ja
ru«rkailla .ll siihcn sc viisvn.rvs rirrls hiivisi. Vrrrs:t oli n.hjii,
rnurtl pirrn se t:iyrrf i.
Sravtrirnme sirten tlrirs tavoitteeseen-lme, KLrninkrranristiin,

jossrr sirirnrne

lcviirii joulukuun 5. piiiviin iltaan

saak-

ka. Täiiltä lähclintn-re irseniiisi,r'spiiiviin ilranrr ntarssille
k<;htlen Kivinierner-r krrsermeja. N{rrrssitrtrrrmme jonkun
337

matkaa alkoi äkkiä tulla kranaatteja rivistömme kahden
prrolen metsään, ei kurnminkaan aivan lähelie. Saimme
kdskr,n poiketa eräälle sivutielle päästäksernmc eroon kranaattitulesta, joka heti iakkasikin. Kun olirnrne kulkeneet muut2rmia satoja merrejä, alkoi taas kranaattituli
seurata rneitä kulkusuuntamrne mukaisesti ja aika lähelle
kranaatit tippuivatkin. Saavuimme sitten kohtaan. jossa
rie vlirti rikotun puuaidan. Siinä oh joku mies, joka kyseli
kaikilta ohikulkevilta, mitä porukkal- tätrre on, johon tuskin kukaan ennätti mitään vastata. Mieleeni johtui, että
tuo ei ollut oikea rnies ja niin arvelivat toiserkin, koska
kranaattituli alkoi rneitä taas saavuttaa ja tippLra jo eivln
jälkijoukkoonlne. Meidän joukkr.reernrne jälkijoukon rniehet kävivät siinä jr.rostessaan vaihtarnaan kantamuksiaan
ja kokoontuivat yhteen ryl.rmään. Tiistä oii seurauksena.
että vksi kranaatti osui juuri tähän miesryhmään karnrnottavin tuloksin. Tässä rnenehryi viisi miestä, ja tärsky oli
niin kova, että kaadr.rin polvilleni cielle ja hattuni lensi
pitkän matkan päähän. Nouin Lankisen Väinön kanssa
ylös, ja saatuani lakin käteeni lähdirnrne juoksernaan kranaattisateessa, joka loppui vasttr liihellä kasarmialuetta.
Täällä sairnrne kuulla, että ioukostarnrne olivat nyr poissa alikersantti Silvan sekä sotarniehet Toivakainen, Karonen, Korte ja Hannainen. Näin kohtalokas oli tärnä irsenäisyyspäivä, joka ei koskaarr jää pois rnielesrä.
Mieliinpainuvaksi kl,syrnykseksi jäi myöskin se, rnikä
ohjasi sitä vanjain rl,kkinrlta sinne rr,etsätielle, sillä sc ei
ollut rnitään sattumaa, koska vielä oli rivan pirneä.
Elimrlre nyt kasarrnilla kaikessa r.rLll'ri.ssi1, ei ollut enää
tl,kkitulta eikä lencopornrnituksi:r. Lepäsirnrr.re siellä kai-

l:

il

I
I

Raudun seurojen talo

nie teimrne joulusiivouksia ja vartiotehräviä. Siren koimi-

kin viimein jouluaatto, ja kun kersantti Rehn palasi lo-

rnalta, hän toi tullessaan kermaa, kahlia, puliaa ynnä
muuta! joten ilo oli ylimmillään. Haimme )oulukuusen,
koristirnrne sen patruunoilla, pk.lippailla ja kuka rnitä
keksi soteisra ja ha'-rskaa. Monen sydärnen täy'tti kumrnin-

kir.r kaipuu koriin omaisten iuo, muma meitä velvoitti
raskas tehrär'ä ja vastuu, jota varten olirnme täällä.
Olornrne ei jäänyt joulunvietoksi, sillä jouluiltana jo

tuoriin suksikuorrna rappujen ereen ja jaetriin jokaiselle

sukset sekä kdskettiin laittarnaan ne kuntoon, sillä kohta

tulisi lährökäskr'. Srmana iltana sitten jo lähdettiinkin
hiihtärnään tunrematonra tulevaisuutta kohden. Monelle
tovereistarnrne se olikin viirneinen joulu.
Jouduin korpraali Anttosen kanssa vetärnään ahkiota,

kessa rauhassa.

johon oli pantu pk.-lipaspussit sekä pk.arnptrjan

Joulukuun puoliväiissä rneidät vietiin sirten Vuokselaan Oravaniernen lautan kohdalle vuorottelernaan siellä
olevaa joukkoa, joka oli sieltä poissa kolnisen vuorokant-

apLriaisensa sckä eräiclen rnuiclen pakkaukset

Aamuhärnärissä aloimrne jär1esteliä vartionvaihtoa, iol-

loin ensirnrnäiseksi joutui vartioon sotamies Jouhki. Me-

nimme entisen lautanvartijan talc»n, mutta sinne vanjan
korohorot tulittivar koko ajan talon yrnpäristöön niin, että
nurkat keikkuivat. JoLrhki ei kerinnyt kauan olla vartiossa,
kun hän palasi sieltä käsi vahingossa läpi arnmutturra.
Jouduin Jouhkin tilalie vartioon ja sama tulitus jatkui
vihollisen puolelta, kuten dskenkin. Silloin yhtäkkiä heitti
jokin voima minut montun nurkkaan ja sarnalla kuului
kova rä.sähdys. Luulin viimeisen päiväni tulleen, sillä aivoissani välähti, että kranaatti oli osunut keskelle rnonttuani. Hetken perästä avasin sihnäni, aloin körnpiä seisaalleni ja näin, emä rnonttuni reunalra oli kranaatti katkaissut siinä kasvavan rnännyn puolivälistä poikki ja
heittänyt sen ryvi edeilä rnonttuun. Olin siis selvinnyt
kuin ihmeen kautta tästä rytäkristä.
Tällaisena jatkui sitten meidän oiornme vartiossa. Tulta
noin parin tunnin väliajoin aina 40-)0 kranaatin sarjoissa, niin eträ rneidän täyryi siirtää tulen täsrnällisyydcn takia vartionvaihroa 10-15 rninuuttia myöhemrnäksi. 'l'ämän kohnen vuorokauden aikana oli vanjan tulituksen
seurauksena vain yl.rtä peltopyytä vähemrnän niillä seutuvilla.
Hutunorintaju pysyi jor.rkossamrne aina etualalla. Eräs
rnies lähti kävelernään kylään ja palanuaan kertoi Iöytäneensä sieltä aivan vereksen kengän jäljen, joka kur.rlernrna oli naisen tekernä. Silioin eräs toinen kysyi, missä se
on, että hänkin lähtisi haistarnaan, miltä se vielä trloksuisi.

Autot kuljertivat rneidät sitten Pannusaareen odouelernaan joulua. Siellä kersantti Rehn pärisikin lornalle ja
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jr

l'ränen

ja liiat kan-

tamukset.

Hikisinä ja rnärkinä jouduirnme eräällä kansakoululla
varttornaan autoja. Se oli kyhnä yö, rneinasi todella jääryä,
sillä läheskään kaikki eivät sopineet uunin eteen, jol.ron
teirr.irne tulen. Välillä oli taas oltava vartiossa. Viiurein sitten tulivat autot ia pädsirnrne jatkarnaan rnatkaa erääseen
taloon.
Seuralvana yönä tuli taas lähtömääräys, ya rne Ånttosen
kanssa jouduirume taas ahkion vetäjiksi. Kun kerran ei
ketään siihen saatu toisia, niin rnikds siinä auttoi, senkun
vedä. Saavuirnme vihdoin rnääräpaikkaarnrne, johon alkoi
tulla kranaatteja, vaikka ei aivan lähelle, sekri räjähtäviä
kiväärin kuuiia puihin selkärnrne takana, niin että tuntui
kuin olisirnme olleet saarroksissa.

Nyt rneille.selitettiin tilanne ja rnitä rneidän oli tehtävä
sekä annettiin taas lähtökäsky. Pikakiväärimieher sijoitetriin eteen, ja rne Lankisen kanssa jor.rcluirnrne lähtemään

etunaisina. Lähdirune rnenernään ja saavuirnrne jyrkän
rinteen reunaan, jossa vihoilisen olisi pitänyt olla aivan
tuon rinteen alla, rnutta ernrne nähncet sicllä rr-ritään ja
painuimrne ilman rnuuta taernpana oleviin aserniin, jossa
sielläkään ei ollut omia eikä ketään. Ihmettelirnrne hetken
ja hr.rornasimrne rneistä hieman vasernmalla vanjan kk.trsernan, josta meitä alettiin tulittaa, sekä valtavat kaatunei-

den röykkiöt edessämrne oievalla Vuoksen jäällä. Lankinen hern.rostui .ja alkoi arnrnuskeliir pk:lla jäälle päin,

rnutta ohjasin hänen huornionsa vanjan kk.pesäkkeeseen.
Tässä vaihec'ssa jo kaksi rniestä haavoittui, alikersantti
Kuisrne ja sotarnies U. Laine.
Sen jälkeen kiinq,i huornioni vastakkaiselle rannaile,
josta näkyi kaksi perättäistä kirkasta välähdystä ja satnassa
räsähti jo takanarnrne. Se oli piiskacykin nrlitusta. Painoirnme päärnrne alas seuraavalla kerralla nopeasti, kun
taas välähti.
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Suvannon rantaa Keljan suunnalla

I

l.

Komppaniarnme päällikkö, luutnantti Ahikin oli 1o
haavottunut, sillä hän tuli luokserr.rrne ja sanoi, että sirttui
käteen, mutta käski n-reidän noustir ja siirryä pitkin rinnettä oikcalle, joste hvökkär's alkoi. Hän poistr.ri kumrninkin
paikalta jrr meidär otri kornenroonsa toinen lur.rtnanrti, jo-

ta en silloin [untenut. Samrrnrrikaisesti koettelivet ornat
krh:n-rrne antaa tultl irvuksernme, rnutta jostirkin s)'ystä tulivat niiden arnpufiIilt kranaatit onriemme joukk«rn,
niin että joitakin miehiä hiravottui. Nyt lähclirnrne etenernään kdskerr\'\'n suunrian. Lankinen nousi ),iös ja kerki-

sin ottaa pari eskelrrr, kun tunsin voimakkaan isknn

vrr-

Noustessrrrnrne siinä jyrkkää rinnertii vlös, rLrnrLri äkkiri

luja iskLr takirpuoleeni. Luulin luoclin satruneen, rturrir
ktrn ei trrntunllt ihollir rnirään lämrninrä virraavan eikä
haitannut kävelyä, rnenirnrne eteenpäin, sillä siinii ei ollut
hvvä viipvrr krruan.
Sidontakorsulla huornasin, errä rneiclän joukkueernrne
johtarja, luutnantti Linclberg oli myöskin haavoirrLrnur.
Niin ikään sain kuulla, että vääpeli Struroner.rkin oli haavoittunut kiviiärin luodisra, vaikka ei hengenvaarallisesti, rnntta kentiiltä kannertiressir oli kranaatin sirpale ktritenkir-r tehnyt selviin.

sernrnassa käsivrrrressani. jolloin liprrspussikin pLrtosi.
Heittäydyin polvilleni ja krrrsoin käsivarteeni, näin takin
hihassa reiän ja samass!1 runsin pitkin käsivarttani virtrr.rvan jotakin lärnrnintä. Kouristin c,ikealla käclelläni käsivarrestani kiinni ja laskeudLrin alas monttuun sckä aloin

dr.rin oier»aan sotasairaalassa koko Tirlvisoclan rjan ;a
pääsin ioukko-osasrooni vasra rauhan teon jälkec-n Raut-

hiliaiieen siirtr'ä takaisin, mistä olimme tr.rlleet.
Siirrynyäni rn'rien alla olevaan s1'vennykseen en päässyt
jatkarnaan rnatkeani ensinnäkin siitä syystä, koska vitrollinen tulitti n1't sitä rinnertii ja toiseksi, kur.r rneidän patal,joonamrne Räisälän komppania oli siinä ry,örnirndssä
eteenpäin. Pääsin kuitenkin viirnein jatkarnairn markarani
ja sain seurakseni lääkintärniehernrr-re Pekka Kir-rrin, joka
ohjasi minut sidor.rtepaikalle.

muita kuin korpraalit Anttonen ja Lankinen Joel. Pk.ampujarnrne Väinö Lankinen tavattiin vasta Jatkosodan aikana Keljan kentälrä, jonne oli jäänyt kovassa vastriskussa 27. päivänä joulukuuta 19.i9.
Vaikka uhrirnrne olikin sLrtrri Er.P 6:n kohdalra Keljan
vastaiskussa, niin kr.ur-ur-rinkin oli saavrrrefiu se tukts, rnitä
varten rneidiit oli sinne viety. Vihollisellernrne oli ruorerru
rnoninkerrainen tappio orniirnrne verrattuna.

Tiihiin loppuivarkin rninun sotaiset roimeni, sillä

joLr-

järvelle.

Meidän entisestä pk.rl,hmdsrämrnekään ei ollut jäljellZi
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I
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O
O

täyttää tiiviistl koolausvahvutltla vastaavan eristvstilan
puristuu ioustavasii eristvstilan levey-

den mukoan (k/k 60 cm)
O kiinnillvy paikalleen omalla kimmol-

salla palautusvoimallaan eikä

las-

keudu

!
I-

kestää

lö sitä on

helppo käsitellä

eri tvövaiheissa
on paloturvallinen, takaa oikein

rat-

Lu151ulle rakenteelle pitkän iän la
eristää tehokkaasti
Körhueristeet ovat aina l6mmin ratkaisu:
puurakenteisiin Karhuntalla
tiiliseinärakenteisiin Karhulevy 20
betonirakenteisiin OtsolevY

Kiikkiin rakenleisiin tehokas ia edulll'
nen Karhueriste.

Kesäasuntothin
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!(ARHUNIAI'A
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2 laudoitus

Paloluokka a, 162tPt?t66
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KartaPan-rakennuslevY

2 farhuntariaa _

7,5 cm tal KL'20'15
Arvo-muovitiivlstYs'
pahvi
7 laudoitus
8 Pihla-levy
9 ulkotaudoitus

6

10 ilmaväli rimat
11 KarkaPa rakennuslevY
12 (arhuntalla - 10 cm
runko 2" x f"
13 Arvo muovltllvistYs'
pahvl

14 ldudorluS
15 KarlöPan-levY
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Teknillinen neuvonta:
Et. Esplanadik. 14
Helsinki 13, puh. 11OO1

L

Kertomuksessa mainitun
Leinikkälän vehmaista
maisemaa

ATERIN.
KUURO SOTILAS

REINO KARHUNEN

YKSIKKOMME, j./I/l.Pr. eli kelpteeni Fritz Forssellin
kornppania,

oli

Talvisodan kynnyksellä rnajoittuneena
Raudun Leinikkälään erään entisen suurtilan sivurakennukseen, jossa rnuistaakseni joskus aikaisernrnin oli sijainnut rnrn. lastenkoti. Rajaseuru oli siltä vyöhykkeeltä

oli kuitenkin saanur
jäädä riuskirnpia ihrnisiä hoitelernaan sinne jätettyä karjaa
ja suorittelernaan rnuita talor-rdenpidossa välttärnättörniä

osittain evakuoitu, murta taloihin

syystöitä. Niinpä rnajoituspaikkarnrne läheiselle Averinien tiialle oli näköjään rnyös iäänvt rnlrlrtarna henkilö.
Sotilaan tärkein.rpiin tehtäviin palveiuksen ohella kuuluu huoienpito rina nälkäisestä vatsasta, .ja arvellen Averinien rilalla vielä olevan karjaa rallustelin jonain vapaahetkenäni sinne riedustellakseni rnaitoa. Sisä11ä tapasin
siviilipukuisen, korneavartaloisen miehen, joka sattui seisornaan ikkunan edessä karsellen ulos eikä ndyttänyt huornaavan sisälle tuloani rnelko äänekkäästi toistetusta tervehdyksestä huolirnartta. Kuuro", välähti rnielessäni.
Paljastin läsnäoloni siirtymäliä hänen näkökentänsä Lllortuville. Vilkkaasti hän sitten käänryikin puoleeni tiedustellen asiaani. Vastatessani hän seurasi hyvin tarkkaavaisena suuni Iiikkeitä. Kun olin saanut esitetryä asiani,
näytti hän sen käsiträneen räysin ja samalla, kun hän selvicti rnaitotilanteen, l.rän tosiaan kertoi olevansa räysin
kuuro, joka ilmeni rnyös hänen äänenkäytösrään ja kankeahkosta puheestaan. Sukelraessaan kor,rluikäisenä päin
järven hiekkapohjaa hän kertoi loukkaanturnisen yhrey-

dessä menettäneensä kr.rulonsa. Valitin puolestani hänen
osaansa ja siitä sr.rkeutuikin piternpi keskusteh.r. Sarnalla

selvisi, että hän oli vallankurnouksen pyörteissä rajan tälie
puoielle joutuneen venäläisen virkarniesperheen poika.
Perhe oli viliellyt tätä heidän silloin jo ornistamaansa tilaa
siitä lähtien. Srtä, ettei hän rnuiden rniesten tavoin ollut
voinut suorittaa aseveivollisuuttaan, hän piti valitectavana
seikkana, rnurta oli tätä puutetta yrittänyt lieventää osallistumalla hänelie sopiviin suojeluskunnan harjoituksiin.
Nyt hän tunsi olonsa erikoisen katkeraksi, kun ei voinr.rt
osallistua peljättävissä olevan hyökkäyksen torjunnan val-

misteluihin, joissa hän rnuiden ikäistensä miesten näki
päivästä päivään kotinsa vrnpärillä hääräilevän. Niihin
mietteisiin hän kertoi olleensa syventyneenä rnyös sisälle
astuessani. Lohdutin häntä parhaani rnukaan.

Niin

tiemn're siliä kertaa erkanivat, mutta hän tuli kui-

tenkin koko kornppanian tutuksi, koska hän oli halukas
seurustelemaan aina sotilaita tavatessaan. Taisipa ensitnrnäinen rintarnaoloihin pystytetty sotapesäkin sijaita
.juuri Averinien kartanolla.
Eraana aarnuna se sitten alkoi, ja jo aamupimeässä tärähdyttelivät ensimmäiset kranaatit niitäkin tantereira,
joille olimme jo toista kuukautta puolustusasemiarnme rlkennelleet. Melko pian jouduimrne taistelutta vetäytymään paikkakunnalta kohti pelastavia Kiviniemen siltoja, joita kohden veli venäläinen jo melkoisen etumatkan
saaneena oli ryönryrnässä Valkjärveltä. Ja mitä näirnrne341

kiiän siir-rä tulipxloien kaarneassa loisteessa ereenpäin kiirehtivässä marssirivistössäl Kuuro 1,stävämlne Averin
marssi .joukossarnrne ryhclikkäänä sk-arsetakissarrn ja kiviiriri olallirln r.riinkuin muiihkin! Pirnel,clen hälveressä sirten .jossain Serkkolan puolella voirnrne aloirr:re keskusre-

lun hänen

kanssaan. Här.r aikoi py'syä joukossarnrne, ajel-

koot evakkokuorrni a Strotnee n piiin heikon-rn-r;rr.
Se oli rniehen pul.retta. Korr.rppanian johro pohri tiian-

netta, mutt.r. n-rinkiis teir. Mies halusi luker-rtua rneil'rin,
tnlrssi tnatkat, kaiv«ri p()ter()t. seisoi so1.|.rjenossa ja huolehti tovereirrenslkin [lvinvoinnisrrr irinakin yritreliiiänrrnin krrin rue rcrveslnnt:ir.
Ihmecllisenrpiin r,ristellrreirriiviin ei vksikkön-rrne rrinrrke;rrt irlktrr.rlvcir,r jorrrLrn,.rt. r'.r.rn nreitii lreitelriin reservinä paikesrrr prrikka.rn j;r r.rseintntiren vauhdilla, jossa rneillii jutrri kolrrr.r sotil;rskouh.rruksen saaneilla asevelvollisillakin oli kestärnisrii. NIr.rtrr Äverin ei järkkynyt. Hiitrdin.rmepä tai rnarssirnme, irina hänen päänsä keikkui pystvssä ylinnä rr-ruira, 11,i'rti suorana .la kasvoiila päättävä ilIne. Viirneisenii hrin istal'rti tarrcn tullen ja ensint,niiisenä
hän oii jälleen pysq'ssii murssin jarkan'risra varren. Viurioon l-riin p1,rki kanssarnrne jl puLlrruvan kr-rr.rlon korvasitcrävärnPi näkri ja herpaantuntaton virlppnus.
Kvllii hän ennen vartioroveriaan keksi ympärisrössä poik-

vlt sitii
..|

[.:

fl

I
I

ketrksellisen liikehclinniin ja ohjasi t<tverinsr sirii tarkkaiIernlan.
Aikanalr-r sair.r-rrne sirren roclellisen rtrlikasreenkir-r joutuessarnlne ntnklurn K:rr-rnlrksen srronrrrll.Listen joukkojen
.j.or-tlukuun 2 i. piiiviin sutrrhlijkkiivkseen Leipäsuon idänprro.leiseen rnlri.rstoorl. Vaikk.r ernrne juLrri vrrrsinliseen
jalkaviien nrleen joutur-reetkrurn. n'ö;rpvsi niskaarlrmc sirii
tuseattttttir-t kranrrattikutrrojrr ja maar-r liiheisvls runrrii rrkk.Li mrn,rl]e rn()ntir kertril.
Sinä päivänri rneille selvisi, kuinkauvrrikern urakrrn vsrii-

viitntne Avcrin tot]ella oli ottrrnut itselleen. EIleivät kcskin'ksen alkaessrr ensirnn-riiiscr kranaarit osr-uteer hänen
rräköker.rttäiinsii, h iin j«ru ru i toverei rrensa käy röksen penrs-

reella päättelen-rään suojauturnistarpeensa. Kun

Suurta kirjeenvaihtoa
TALVISODAN aikirna oli vrrsinkin "töpinän"
rniehillä lalja kirjeenvaihto runrentarrnrnien krrnssa.
Niinpä eräskin rniekkonen r'.rlirri, crrii kirjeenvaihto tahtoo paisua lii:rn sur.rreksi. vksitlissilrteeri olisi palkattava.

Oliko tarkoitus?
ERÄS vantrahko kenraali rneni kerrln hienoille
kutsLrille. Hiiner istuterriin aivrrn pöv.1rin päähän,
jolle oli katc.ttu mokaih.r suurenulrllle seunreelle.
Kenraelilla oli tapana, kur-r hän isrulrrui rr-rokirpivtiiiin, pvyhkäistä nenäliinallaan ec.lessäiin olevaa
lrurrrstrr je nvt hän reki sanroin. Hor.ilnesrrrri huornautri t;rr.j«rilijalle, ertri nopeasti r-rr.rsi lautrruen.
Kenrarli pvvhkäisi jiilleen neniiliinallaan leuresra.
Kun oli neljris lautanen ruorrr kenraalin ereen,
lrän notrsi piivdästä ylös ja s:rnoi:
Onko rarkoittrs, ectii rninr,rn tiiyryy ptrl.rdistaa
lautaset
koko seurueelle/

Laatu I uo I uottamusta...

sicten

etenirntnc ketjLrssa vrrlnriinrr toirnirrrairn jalkaväkeä vastaan, niin ei hän nilläiin trrhtonut p1,s1,ä [611i.,r, rasalla.
Innokkaana hän eteni toisten edelle ja srvuilleen vilkrrillen hiin koetti sracla selviiii. joko tuli on avartrr
Tiin.rän jiilkeen päätteirn rne miehissä ja esitirnn.re .jotrkkLreenjohtirjallerllrr.rekin, etrei ollr.rt ollenkaan oikein pitää häntä kiruern;xre joukossrrmrne. Itse hiin ei kuitenklan
halunnut nlihJii" puhuttevrrnkirrrn p<;istarnisestaran kiviiriri jotrkkr-reestrr.

Eriirinli päivänii ollessarnrne resen'issä jossain Kämärän
krrn kai ll

Piar.r

a Ir iinet noucle tt i i n kompprrn irrn kourentol-rrrikal le.

hiin sicltä palrrsi äskeisen sirarrajrrnsa

kru.rssa

ja

r1,iin-

t1,i korsuntapriseernme kiihtl'neen näköisenii. Oli suorirstairn järky,111ivri niikr', ktrn [riin kvyneleer siLnissii rLrser]teli kiisiiirnrue karhunkourillarrn hyvästiksi ja onnentoivotLrksiksi rneille. Vastir 1'lernmriltii trholta tLrllut kirjallinen

oli silrlnut hiinet vrrkturtuneeksi siitii, eträ hänen
paikkrnsrr ei ollut joukossrrurn're. Koetirnme siinä hiirnrirässä sirircla häner vakurittur.reeksi siitä, ettii niin hyvii ja
r.rsko.llir-ren toveri kuir-r hiin olikin, rne rnielil-rvviu sLromme
hiinelle vaprurtuksen näisrii rehtiivistii, joihir.r nre rii\sin
aistein vlrrtstetttrinakin ttrnsimme «rlevarnnte k«.,v i n r,.r j.rkiisky

va

@
opp05

isia.

Niir-r Averir.r liihti. Vielii neljiinnesvrrosisrtaa mf i)hemtr-rnnen liimpimiin aallor.r kiivvän sielLrssani ajatellessrrni sitä trhrinric'ltii, nritii hiin niin paljosta osirttorniksi
jiiiineenii osoirri il, siitä oler.r vannlr, «rlisi osoittirnLrt vielä

nrin

ratkaiscv issakin r ilar-rteissir.
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Patoniemi Suvannon rannalla
varustusj äänrröksi neen

tt

SUUA]ITII]I PATI|I{I EMESSA PAUIffiUU
KAUKo nÄuÄLÄrrueru

PATONIEMI on ruttn nirni rnonelle Talvisodan ajoilta.
Sinne oli rakennettu itäisin Suvanr.ron poh,foisrannalia ole-

I

vista rykistörnrne suikulinnakkeista. Tältä kohtaa Suvanto oli niin kapea, että vastapäiselie vihollisen rniehiträrnällä etelärannalle oli matkaa vain noin 800 rnetriä.
RT 3:n rniehet, everstiluutnantti Rikaman pojat, jotka
linnakkeen rykkien rniehiryksestä vuorollaan pitivät huolen, olivat rnelkein poikkeuksetta Pyhäjärven (Vpl. )
rniehiä. Rikarnan rnääräyksestä vaihdettiin sen rniehisrö
usein taempaa rauhallisernrnista tukikohdista. -- Tältä
linnakkeeita tuhottiin myös ensimmäinen viholiisen hyökkäysvaunu joulukuun ensirrunäisellä viikolla. Sen vuoksi
linnake sai ensirnrnäiseksi vasraanottaa viholiisen rykisrön
rnurhaavat tuliryöpy'r. Silloin vielä sen puolusrajar rrskoivat linnakkeen rakenteiden torjuvan raskairnrnatkin amtnukset, koska rnaata järisyttävät kranaatitkaan eivät teräsbetonisen linnakkeen seiniin tehneet muuta kuin valkoisen uran, rnikäli ne eivät jo pinnassa räjähtäneet.
Lepoon lähtijät hair.rsivat aina uusille tulokkaille esitel[ä
vihollisen voirnat siren, että kun tiedettiin vaihtoyö, niin
päivällä arnrnuffiin linnakkeesta pari kolne kranaartia vihollisen tärkeisiin kohreisiin. Tärnä oli ikäänkLrin rumputulen tilaus seuraavaksi päiväksi uusille rulokkaiile. Näin
leikittiin hevosen leikkiä rulella siksi, kunnes joulun ai-

koihin Suvanto jääryi jalkamiehen kantarnaksi, jonka jälkeen olivat leikit kaukana.
Joulr.raarnun härnärissä, kun usva Suvannon jdåLLä oli

vähän ohentunut, vartiomiehet linnakkeelta totesivat jäällä nelirivisen vihollis-osaston rnarssivan etuoikealla. Ensirnrnäiset olivat ehtineet jo lähelle poh joisranraa ja
r-usia jonoia lappautui vastarannalta yhä jäälle.
Jo vartiorniehen äänestä linnakkeen rniehistö käsitti hälyryksen kiireellisyyden, niin etrei sekuntiakaan aikaa ollut hukattavissar. Kukin rietää tehrävänsä. Läntisten tykkien suuntaajat syöksyivät istr.rirnilleen ja suuntasivat

rykkinsä vihollisrivistön kärkeen ja pikatulitus alkoi. He
olivat läksynsä lukeneita miehiä, joiden sihnä ei tähtäimessä värähtänyt. Tykit olivat aina suunnarruine taajirn-

paan vihollisrnassaan. Autornaartilaukaisijar toirnivar

vannasti, tulinopeus riippui lataajista eivätkä hekään kankeita poikia olleet. Kranaatit pienestä kaliiperistaan
l.ruolirnatta ja herkkäsytyttirnillä varusrerruina, tekivät räjähtäessään jään pinnassa vihollisen rivisröissä aukkoja ja
suurerilnat etenernishalut pian niiltä kaikkosivat.
Toirnetrornaksi ei jäänyt vihollisenkaan tykistö. Heti
ensirnrnäisten laukausten jälkeen sen suorasuunrausrykir
alkoivat häirintäarnrnunnan linnaketra v,§raan ja kun vieiä sen lentokoneer ja raskaat tykit yhtyivät tulirukseen,
343

l'rr.rkse selLlstrrirn yiillii trrnkeLrttrncelr vihollisos.Iston ttrholrnrist:ristclr,r cversti Kern1.i11 toitrtestlr oli s:r;tttt,rlkuttlt
jo rr:Lmrr.llrt. t{rrj.rllc lvirtvjii vilrollisi;r t ritti sckirsorr()ss.r
jiirin lli omtllc pu«>lellc. j.r ,r,rnrLrllrr hviikkiivkscn aiken.r

jiirillc jiiiinccr vrlckuollect hcriirtcli kolnrenkvnrrncnen
n |.Llili,111.n kvllii lrer-rkiin.

os-

tce

V iiroll iscn jerkur'rrsra rlk istiirLr lcs r.r j,r sen sr r[.llev irrr ri.lst.r irirolinrerta vksirvisvrirtcliiiisr r s kir iiiirin krir tiiss.i priiisi
ruvt r .rirliti in. Erikoisesti tr.trhurrrr intoritLL i NI.rrti Karrsrrlrrinen. Pitkrillc venl necstii ruok.rilLrr'.ilrsr.i j.r v iholliscn hiiiriuriituiestrr hiin ei vähiirikiiiin f.iit.urnLrr. Enriscnii hyviinri
mctsiisr.iiiinii oli 1äiillii liikkur.r vih, rllincn pirljon helponr-

s,r.rJ.r

l.i

si ni
Il

Patoniemen sulkulinnake.
Taipaleen kannaksen
puol ustusasemien

läntisen sivustan tukipylväs

t

jlviille kLrin

1.r.rki

j:t

Ilretsässii jrrokscr',r jiinis.

Hiin sclvi-

'r'rrir-trtrt '.

t.rh.inr.irii pei tti viinrcir-r rristclrL.rlrrccr-r. ÅnrrnLrnta hil-

jeni. \1.irri nrietiskeli lrrverill.rrn [..iir',in r.rprrhrurni.r it.
seksqcn. uikri hiinelle olllrt krrnnoll.r ru, rk.Lk.r.rn nr,rirt.rnut.
Veljcr r'.tisr,rsivrrt N{atin «rler':tn t-rnt.tlttiinn()n rrrskissit ;e
ioh.lLrrtir.rt hiintii: [,thiin sinii niit;i riinne p111;in1'c . Pic-

ni

veljien [rtrolelta ohjasi hiinrn.rj.rtukscns.r raislr'.i kuorsarrs alkoi kohtrr ktrtrlu.r I.rverilta.
Piiir.in r.LisrelLrt vrurtivat veronsi.r. Linnirkett.t srr, j.t.tr';r
loh.lLr:Lrs

tcilleen

i.L

r

niin silloin

linnakkeessa oli riirin:iii ja riirniniiri, errei n)'kl aikaisista iskehr-riis«rirtirnistrrkir:ran scllrrista n-rercliii sarr

synrvrniiiin.
Tulirr.rs vihollisen rivisriiihin jrrrktri siksi. krruncs ne olihtrj rrllrran. Tor j un rrn'oi rro oI i puolcenpiiiviiiin l)tennes-

vat

sä slavuterru. r'iholiiscn roisruvist.r hviikkiivsvritvksisrri
Itrrolirtr.rrt.r. ÅnrnLrk:rr kr Ii.i r'.ilrcnir.it .ir..lrrir.i..,,i i. .iksi hajanaisra vihollisrr hmiii ei trliLir \'.rr.r .u'nl)u.l rr keillii.

konckir.i.irik.rsenr.rtti. j<>ka sijaitsi noin 100 n.rctriii linnakkecst.i \.iscnr.1lle.'f.ripaleenjcrn slnrntrli.rn, srri vihollisen .rrnpLiru.rn r.iskrurn kranaatin rrnL)lunir-lurkosr;r;rn s isiille j.r ruirrrsi scr.r n.riehistiiineen.
Pirhirnrnan keskityksen irikrn.r srir'.rt rnviis jv.miehet -sr.urjaa linnakkcen u-tuurien sisäl.uolell.r. Eriis tekniikan opiskelija, r.rr.nri viinrik-

ki.

halLrsi onrin silnrin niihtlii tictecn rrikairnslannoksiir

krlnrr;rttirnr'llcrrr ksen nrri(xlossrl jrr

oli löytäviniiiin

stxrjar-

Paton iemen tykkikasematin raunioita

valokuvattuna Jatkosodan aikana

i
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I
Patoniemen
taistelumaastoa
v.1942 kuvattuna

san paikan täh1,srärniselleen linnakkeen sisäänkäynrikäytävässä, n.ruma lränellä oli huono onni, iso sirpale karkaisi
hänen kirulansir.
Monasti ior-rruivar linnakkeen puolusrajar yöllä vihollisen partioiden kanssa raisreluun, useimmin jäällä. Kerran
vihollisen pääsq'ä selusraan, rarkoituksenaan ylläryshr'ökkäyksellä ruhora linnake, sen kirtolla alkoi ruirna taisrelu.

Katkeraa kamppailua käytiin kiväärinperin ja puukoin.
Vaikeaa oli erorraa omia vihollisista pimeässä. Monasri
vain käsin koettelernalla rniehen selustaa, oliko se toppatakki vai sarkaa, pädstiin asiasta selvyyteen.
Vaarattomimpia Suvannon vliträyiä olivar sakkoialaisten heirteille järrärnär kotieläimer. Talviyön pirneirnpänä
aikana tuli sika vartiorniehen [ruornaarnarta rantaan aivan
esteille saakka. Vartiorniehen kvsl'essä tunnussanaa tuli
vastaukseksi: "Öh". Hyvästä rrinnuksestaan htrolirnatta
hetken kultrttua sika r«rikkui kvnsipuissa pitkään peräjän-

kantoon kiinniterq,nä. Sarnan kohtalon löysi rnyös jään
ylittän1,t lehmä. Varriomies tiukkasi runnussanaa, murra
lehmä siirä vähääkään piirraarnatta asteli päin. Toinen
vartiomies tr-rnnisri rulijan lehntäksi ja varoitri kaveria
arnpurnasta, mutta kaveri epäili sanoen: "Arnrnuraan
vaan, se on vih.olainen lel-rmän hahrnossa".
Taistelut Patoniemesrä olivat olleet käynnissä

jo

kol-

tnatta kuukaurra. Niernen je sen liihiyrnpärisrön oli ennen sodan alkua peimänrt kaunis. jvlhä hongikko. Helrnikuun alussa hongikost;r ei ollur jäljellä muura kuin eripituista silvotrua k.rnnokko;r. Vrrnhar rervaskann«rt paloivat rnonasri kauan ja oliver kuir.r k|nrtilät luornassa valoaan mustaksi mvllerren'ssä rnai.lssa. Linnakkeen kesroky-

ky oli fo §seenalrrinen. Rrskaissa punmiruksissa se nari-

si liitoksissaan. Sen puolusrajien olikin nyt enristä

har-

taammin anouava Korkeimrnirn suojelusta.
Hehnikr.run i. päivän illirlh ruoriin vil.rollisen ylläryshyökkäysten torjunraan linnakkeelle valonheitin RT3:n
kalustosta. Se olisi l-n'vin kver-rnt t vrllirisernaan siltä kohtal
Suvannon kapeikon. Vllonheitin oli rekeen siioitettuna vedetry linnakkeen katolle. illen pimetessä koekäytön
rnerkeissä. Tuskin oli 'kuohajaisra" ehdimy väläyttdä kun
vastarannalta nrlivat terveiset vasten silmiä sillä seurauksella, että sirpale repäisi Uljas Päiväläisen päänlakeen
ison haavan ja otri rnieheltä ä11'n pois pitkäksi aikaa. Mies

neen osoittivrrt tierä Alajärvelle srarnaan jälkihoitoa,
rnutta siellä Ahna Katri Nokelainen antoi "kultahoiroa"
vrsernman käden nilnettörnään. Lornan lopurtua Päiväläinen palasi takaisin Patonierneen pariksi vuorokaudeksi,
iorkr olivatkin hänen viirneiset Talvisodan päivänsä.
Helrnikur.rn pLrolivälin jälkeen vihollinen yritti vakavissrurn Suvannon ylitystä, mutta huonolla tuloksella. Näinä
.rikoina Patoniernen linnake sai vastaanortaa ennennäke-

rnättörnän tykistön keskiryksen. Linnakkeen penrsta alSe kallisteli itseään kuin haaksirikkoutuva laivrr ennen uppoarnistrran. Linr-rirkkeen tykkien käyttö oli

koi pettää.

.i«> rnahd«>tonra putkien sojorraessa päin ,;äätä.
Helrnikuun 21. päivänä osui rykkien ampurna-aukosta
sisälle vihollisen lrnpurna isokaliiperinen kranaarri, joka
ti'kkikasernarissa räjähtäessään teki pahaa jälkeä. Kaikki
irtoniriset esineet sinkoutuivat nurkkiin ykiin kasoihin.

useirnmin

N[vijs miehistösuojmta löyryi rnies viirneisen taistonsir käyneenii. Uljru Päiväläinen oli tykkitornissa vartiossa lähellä krenarrin rä1ähdvspaikkair, sai tajuttornuuteen johtar';rn rärär'ksen ja svttyi palarnairn. Hänen pääl\,srakkinsa

oli vviitärön kohdalta katkennut ja

rnr-rutenkir.r mies oli

tnusta kuin nokikolari sekä vähernrniin ihrnisen näkriinen.
Mutta hänellä oli onni onnettornuuclessa, sillä ialat ja silrnät sääsq'ivät. Kun hän epämääräisen ajan kulLrttira tuli
tljuihinsa hän k1'keni Martti Taljan avustuksella ornir.r ja-

loin kulkernaan pois palavirn linnakkeen lähetryviltä
Paloa kiihdytti sisällii oleva petroolivarasto,
JSp:lle.
- linnake ryhjeni pr.rolustajistaan. Minkäänlaijonka vuoksi
set sarnrnutusyritykser civär tulleet kysyrnykseen. Kun vihollinen huornasi tulipalon linnirkkeella, se kiihclytti nriitustaan poistuviin rniehiin, iotka henki kurkussa kiipesivät fvrkkää rantapengertä ylös, p<-ris vihollisen suorasuun-

taustulen alta.
Seuraavana yrinä saapuivar lEvänneet rniehet korjaarnaan tulipalossa tuhoutunutta linnaketta ja rniel.rirrivät
sen. Monta raskasta taistelua sen puolustajat slivat vielä

kokea. Linnakkeen rykit romuttuivat vuorotellen vihollisen rnurhaavassa tulessa. Ne evakuoitiin pakkorauhan
vastaisena yönä pois tuhoutuneen linnakkeen rykkikase-

rnatista. Ainoastaan rniel.ristösr.rojat ja arnrnuskellari sääsryivät suurernrnilta ruhoilta.
Patoniernen linnake kesti loppuun saakka kunniakkaas-

toimitettiin sairaalaan tikattavaksi, rnutta pyrki takaisin

ti

linnakkeelle sidonnan jälkeen. Kornennuspaperit limeroi-

runneltuna ja raskain rnielin iopuksi vieraisiin käsiin.

vartiopaikallaan, vaikka rnieher jättivät sen pahirsti
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MEILLA ON
SENIOR SOFT
LYPSYKONE

SENIOR SOFT lypsää nopeasti utareita vahingoittamatta
SENIOR SOFT tunnetaan luotettavana ja kestävänä
SENIOR SOFT on karjan mieleen, koska se on hellävarainen
SENIOR SOFT on Suomen suosituin lypsykone

soK sol(os
OSUUSIGI'MT

TAVA1ATAI.oT

Sotilaskotiautossa
rintamalla
INES VUORISTO

JO jotrlukutrssa 19i9, vaikka kuulr.rin Vss- joukkoihin,

pääsin neiti Heln.ri Kirvan suosituksesrr kenrriisoriiaskotityöhön, siis rnatkailelnaan mlrossa "sinne jonnekin ' .la
viernään sotapojiile kotirintarnalta l.rerkkujrr.

Pohjoisvallikaclun sotilaskodissa Viipurissa iastattiin
aLrtoon tavaraa, rnitä ikinä siihen rnrrhrui. TLrpakkaakin oli
I

i

niin rnonta lajia, että rninä en uskaltlnur ottaa tätä

rlrvrrrrril

hoitaakseni. Taitoni rirjoittui lrrin krrhlin, n.raidon ja
"känttyjen" jakoon. Kahvia jir rnairor oli aina rnukana satoja iitroja ja usein kuun"riakin puiiir kvrnrnenenkin tuhatta kappaletta.

Perillä rintan.r;rll.r .rlkoi k,rr.rp.prr heti. sillä r.rsein ureiti
siellä jo odorerriinkin. Tr-rnsirnme olevarnrne rervctLrilcir.r
,ja sanottiinkin se meille. K.rup;lnteossa kävi eri vilske.

Kiire oli ostajilla, sarnoiir rnrrjillii.

Käytettävät rnaanriet oli\';1t surtren liikenrcert r.rkia
huonossa kunnossa. Niinpii irLltossarnlne kiiktrinrnre j.r
kaakuimme sinne ja tänne. Joskus suistuttiin itse oj,rrn. j.r
monesti antettiin rseampikin rnaantien ojaan sorrunut rr.r-

to tielle. Kerran rneni autostarnnle jokin

tärke1i ,rkseli

poikki, niin ertä sairnme viettää koko yön rneille pikkurekijöille tunternattornalla asernaller. Nirnethän oli silloin
kaikista asetnista poistetru. Jälkeenpäin kuulirnrne olleerrme Leipäsr.rolla.

Muuanna iltana juoksi aLltorrnrne vilstriln omia rniehiärnrne kiväärit käsissään selittäen vil.rollispartion olevan
jossain aivan lähellä. Taitava kuljettajarnrne nä1,tti silloin
rnihin hän ki'kenee. SiLnänräpä1,ksessä iso, mskas auto
kääntyi kapealla rnetsätiellä yrnpäri 1a pian olimrne takaisin paikassa, josta olirnrne hetkistä ennen lähteneet. SarrtSotilaskodin kiertävä
kanttiiniauto
''Sumppiiuna"
rintamalla

trrjaksemrne järjestettiin sieltii sitten sotilas, joka kivä1iri
rrm;runtrrvaln-tiinir seisoi avonrisessa ovi,rukossa. Mitään
enen'rpiiii ei ktritenkiran onneksi tapirhtuntrt.
r\Iarkoilla ja my'ynripirikoissa tapasi tier1,sti rnonenlaista
k,rns,r,r. Kerran sain vieclii erään tr-rttrn luutnantin tnorsilrnelle kirjelrrprpusen. Vain kerrln sattr.ri rninun kol-rclalleni sell;rinen, .loka oikein tiLrkkasi viikijuornia eikii tahtonLrr milläär-r uskr>1, ettei rneillii sellaistrr ainettrr ole en-tmekii seurairvallakiran kerrall,r r:tukaatrttne «rta. Tärnii

kvselijii oli iokin Ruotsin vrrp:rrrehtoinen.

Itlr.rurrn ilta, jolloin joirr-rrne kon'iketta eräässä upseerikorsussa, jäi erikoistunnelnlssrrrrn rnieleeni. Jo tuon korsr.rn etsirninen ja liivtärninen oli siellä asuvallekin lr.rutnrrntille jännittiivää jir vaikeahkoa jrruri sataneen plksr.rn
lurnen takia. Kiernr.rrtelevirn, hyvin niratnioiciun kät,tävän
pääsrii rrvautui valoisa ja lärnrnin korsu eteerrtrne. Meitä
nrrisie oli neljä, kuten aina näissä autoisstr, ja kun rnirrii satuin olernatn joukon virnhir-t, sain kunniirn olla "r-rairren,
lonka jalka ensirnrnäisenä astui korsuun, johon kenenkäiin
nrrisen jalka ei ennen ollut astuntrt." Näin jtrhlailisesti asia
i

ulistertiin.

Pien oli korsun län.unijssä paljain jaloin nukkuva lähetti
heräterr1' kahvin keirroon. Lienenpä jturnut hyvinkin rnoner krrl.rvit erilaisissa kesteissä (.jopa presidentinlinnarssa
jrr lrrlrioneLrvosrossrr), rnutta eipli vain rnikään niistä ole

jäiinvt niin mieleeni kuin tärnä korsukahvi, jonkr jtrimnre
sorilesprrkin kannestir karbiidilarnpun valossa.
Korsustrr puhuttaessa kerrottakoon, että liir.rsuja Kaarin.r Bji-rrkroth (Lvlr') esitti näillä rr-ryyntirnatkoilla lähes sa.'l.rss.r korsussrr laulua ja lrrusuntaa. Kerrankir-r erään pojis-

*
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rrr hcriittvii lauluun ruo 1'roika ci ottrlnut vrihrillii rrskoakseen olevrrnsir korsussrr. Hiin oli unissili.rn nrrrka ollur raivairssa )rr kuunnellut sicllii enkeltcn lrrulurr. Hiin r>li kyllii
ihn-retclllt sirii, rnilloin sc vihollisen nr«rkomrr oli hiinct
iuIlPr.lnr.rt.

Poikicn lcikillist'r'rtii ja koti-ikiiviiii kulrrr mnr. trrpiu.rs,
kun Incitliir-r Piri sellaisessrr peikrrssa. n.tihin cmnrc n-tvvr-r-

n P1 5iil16'1-1cct. ilsturl rrl rrs vu ur-r trstrr j iittiiiiksc nrmc j alanjiilkernrne Iumeen. Enrincn n.riscn j.rlkinccn j;ilki oli ,ririi

.l;rtttr Iiikkilangalla j.r lcitertv l.rkill.r. nrLrrt.r jiilkiii piti
siredrr lisiiii. sillii Iurnihirrt.rlccr rckiliir h.ivirtiiviiri n iit.i.in
jrr olihrrrt 1roikia l.aljrlp.

Eriiiissii krrnn;rksel.riscss.r t.rl()ss.r. joss,r oli ollut kcrrLrf.rrrni,
s.titrlrtte ptrhtrteli.l rteli.i.i. r'.rst.r r.rttsirrr.r
s.ti'eniiliiistii
lrrsta. Jiinnirtvncinii seur.uirnnre sotilrrirrllrlmc rr.lon srru-

nalle. jonkrr l.iurcili.r r-riin'rii isruivlr nakcrrcllen sllonrir-

lrrista niikkileipäii. Hc oliver rulleer vlliiretriksi j.r 'r'.rnri-

tuiksi

ollessrran mets:issii puhclinjoh«rriiissii. llvviinii
rulkkinamrnc oli viilillänrrne nruuiur viipLrrilainen ukrsort<lrn ics.

oli

tchtlrrsrviiliiil.rcn josrakin karr-

pr-rngista, toisct rniurseutlun kollrr>oscist;r. K1'svrt1iinrrnr,
josko he tietiiviit j«rtrrin Jumalrrsta, vlstasi venhin l(r lLr«rrias ktrLrllccnsrr Jumrr.lasta IaP5c11x. Niin-rii toiscr eiviir kvsvrtti'stii cclcs 1'mnriirtiincer. niin vicras «rli .rsi.r hcillc. Jr>rktrt iiir'lit olir';rt kvll:i koctrrrrtect .rsi.rsr;r laPsillcen lruhrr;r.
n-rurrrr

tiilli)in oli

ii'essiinrn.re [ruoliviin aikrrnrr jiillccn ViiPuria jrr tiihvstellessiiurnrc, josko prrloroihLrt rrreskin, kutcu Ltseit.t Prtl:ttessiur rlrc. kertois ivrrt nte il lc v i hol I isctt v ierailtrstrt.
NIinii poistuin rlut()strr Kenn.tkscnkrrtlur-r ja Ktrllervon-

k.r.lun krrlm,rssrr ja Iiihrlin korirrni kohti. Ehrlittiiini SLrt>kr.lLrr-r [-aikkcille tiirisvtri ilrurta voimakas, cuncnktntlttrn;1ton outo iiiini ;rr parttaltrlus. V.rhIri ilrl'rrrvirt:t paiskirsi

s,rnr.rll.r nrinur purr:riririr vilstcn. Tiqrvsti pcliisrvin jrr ih-

n-tcttelru. Ihrt-rcrtclin sitiikin cl)cmnr.in kut.t l..rmatrksct

j.rtkLrir'.rt. KiirLrhrlin tiimiin r.tkie kortrcnntrslrrtikkrutrti
Kcsk iisker-rtiin l l l nncn Loh kon h ntiin r«ritnistt.rtitr. M riessri
:

Joulrrnirilton ilirtton.r s,rttui l..Lrikir-r crikoisrapaustir.

Prrheli:rin vrrngeistrr

vhii kuir-r "scikk.rilrrn virittiintiin Ilicli.rl;rn viLlless,r Iiihes-

esirrrt tirltrr,L

iirni..rinrr sctrrrrulrrrr r.rng.ris-

ttrs. I.iihcllii olcr'.tst.t lorrlLrsr.L Irc ,rlir.rt rrriis .rir.rrr rir:t.irnärti,mi:i.

Vangit

ptt«rlest.trur kcrtoir'.rt trLllccns,r tLr()nrir,ln nrcillc
vrPrluttrr: lvleitliit niilrtlessiiiin hc kril.i qnrPicn 'rrvci -vrr.t. cttcnrmc tei.llr «rlllr hciiliin tu()nr:lns.l \.Lf .lU(lell tllr-

r'.rst.L.rnttrlcvrrn

potkurillil joulukuitsrrt ktrljetravrrn rtticltcrr

k.rnss.r ihn-tcrrclimrne ohitttcnnessiimmc tr.lotil kLttttrttltlt
ii;inr.i i.r p.rrrketrrr.
l-ohkrrnltrt-tiissii soiver puheliruet lrrkkrurtr-t,ttta jrr hiilnmiisrr:,rlr vleinen. Scur,r,tvrrnri piiiviinii rrrveltiirr j.r s.r-

rn.rn.r p.iii.inii jo tictlettiir-r, ctrii kaLraskantt>inett trkki «rli
nvt ilnr.Lp()nrmirLrstcn lisiiksi elkrrnut ehrlistrra katrl'runkia.
Hiri rii s.ri pi.rn nirucksccu aavervkki j.L rtt.trerrt.L.rri-

k()t os.r)l\,it l.irrn Iaskee. ntr rcn liihclle tuo krrntel:r kutt.trrirus ktrr.r.rkin Piiiviirl:i Incitii liihcstvisi ja Initcn pirkiillc
scn .rrtr:rukscr lcntiiisiviir. Sen e nsi csiinrt tttinen rcki 1',,rho jaar-r Klng.rsr.rnnrssir. serlri.lavi.l jo raat ihuoneellrr j a Pian
tuho rrl,rrrLri jtr Ncitsi'rnicrncn ralotrskoulullc.
J«rultr 1'.t it) :ir uLrtettiin katrptrngissrr hiljrriscn h:uraasri.
Nticliii .rlkoi p.rin.r.r lcvottonruLrs jrr ikiivii. Olnrrisiltrr rrlkoi
ttrlle kirjeitii. joiss.r 1.1 l lgs6iin .liittiirnririn keLrpunki. Jok;rincn n.tcisrii pvsvi kLritcnkiu rauh;rlliscnrr tclrtiivissiiiirr.
Hiirt;rrrt rtikotrkser isiinntrt:tttt rttc, otttlr istcltlttc j.r ri Irr,tnrellrr olcvicn l.uolcsr.r kohosivat prrl:tr':ttt-tpinrt kuin kosk;rlrtr crtncr-t Korkcrttccn. i()stit itvun ttskoitlltrle sir.IviIIll-

Pees sil.

\'.ttrkicn niikcrninr'rt tiitcn

kin

nrristcn koh.laltrr

liciii

sorlrrrr alkrrr'.rilrccsr.r

oIi

rrrnrr-

lr:rrvirrrristrr. Niin1..i oiirrn.rc

\1.

Viipurin pommitetun
aseman raunioita

Le lUlansin

uauhtikamppailu

Cii*\"
Kuuluisa Le Mansin 24
tunnin ajo on muodostunut kahdcn kovan auto-

merkin kaksintaistr'luksi.
Fcrrari ja Ford ovat jo
vuosia klil ncct kire r.iä
kamppailua voitosta. Lu-

kekaa nyt

joulukuun

Valiruista Paloista kiihkeänjännittiivii selostus
tämän vuodcn Lc Mansajoista!
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Valitut Palat...
on hyvä tietää

Vodkaa, kiliu ajapontikkaa
KAUKO TUKIAINEN

JR 9:n asemia Ostan rintamalla

HYOKKAYSVAIHEEN aikana ei porukkamrne osaksi
tullut liikaa alkoholia. Vain harvoin saatiin sorasaaliinakaan tuota siihen saakka sadunomaisen nimen verhoa-

Ensimmäinen pontikkakeiros Voseroksa-norkossa vairnistui talvella 1942 "Hotelli Koverossa", eli 1./KTR 2:n
oikean jaoksen korstusa, rnutta sen jälkeen ilnesryi Ostan
sunnnalle muitakin tehtailijoita. Myös patterin töpinä
pystytti oman tehtaansa, olihan sieilä sellaisie iunrnattin.riehiä kuin kengitysseppä, joka siviiliarnrnatiltiran oli
autonasenta.ia. Tottahan p1'sryrtiin rLrstaarnaan kaikki värkir, kuten pillit ja muut. Mäskinvahnistajaa vain ei ollut
kunnollista ornasta takaa. Siksipä käytiin varta vasten

maa vodkaa. Mikäli joku sitä joskus hiukan käsiinsä sai,
vaikeni hän kutakuinkin visusti saaliistaan, kunnes se oii
mennyt tavanmukaista rietdån. Olimrne nimittäin varsin
hyvin tietoisia siitä, että päällystön määräyksestä vodkasaaliit takavarikoidaan järjestyksen säilyttärniseksi. Niin-

pä laulut laulettiin vasta sitten kun "nuotit oli pantu

opintomatkarlla Juksovan puolessa eräässä JR >1:n porukassa, jossa kyilä oli mäskimestareitakin, joiden ohje
kuului näin: "Mäski on sopivan vetelää silloin, kun siihen

nippuun. '
Myös Aunuksen Pyhäjärven motista saatiin tätä harvinaista ainetta jonkin verran. Ne, jotka vasta silloin aineeseen ensi kerran tutustuivat, totesivat harvinaisen yksimielisesti: Tosi hyvää pontikkaa osaa naapurikin keittää.

Hyökkäysvaiheen kestäessä

ei

oikeastaan

ollut

Pian synryikin siellä täällä kiljukeitoksia, joihin ei tar-

vittu muuta kuin hiukan leivänmuruja sekä sokeria

ja

jonkin lomalaisen mukana Suomesta hankkima hiivannokare. Vettä oli Voseroksan purossa riittämiin. Ja jos ei
olisi ollut lähempänä, sitä olisi tällaiseefi tarkoitukseen
vaikka Aänisestä saakka kannettu.
Kiljupanos oli oikeastaan suuren kieltäymyksen ulos,
sillä sokeri oli sellaista ainema, ettei sitä saanut rahallakaan ostaa, vaan se oli sääsrerrävä päivittäisistä annoksissokeripalaa

riippuen palojen suuruudesta. Viikon cai parin sokerimää-

tuli jo melkoinen panos. Astia saatiin aina jostakin
hankituksi, olihan kysymyksessä kerrassaan "kansalaisvelvollisuus".
Mutta kesän 19i2 alussa, kun "tuntemattoman porukka" vielä varasti keittovesiään varten kenttäkeittiöltä
keiton kuljetusastian, oli Ostan suunnalla kehitytry askelta
pitemmälle: Meiilä oli jo monen kuukauden ajan nautittu
Voseroksan vodkaa eli tavallista pontikkaa.
rdstä

häipy'1'...

"

Koska kuitenkaan ei ole tarkoitus paljastaa silloin rneil-

aikaa

suurenrnassa määrin ajatella sellaista kuin alkoholia. Silloin ryyppäsi suuhunsa sen mitä kohdalle sattui, eikä se
enempää ajaruksia vaivannut. Vasta sitten kun taistelut
muuttuivat asemasödan alkaessa kellomääriin perustuvaksi toiminnaksi, oli jo paremmin aikaa omistautua "alkoholikysymykselle. "

ta, joihin kuului vuorokautta kohti 7-12

sormella pinraan sipaisten jää hetkeksi uoma, joka pian

le uskottuja arnmattisalaisuuksia eikä muutenkaan

'

opas-

taa ketään tähän tehtailuLrn, jääko,öt silloiset ohjeet piternmälle kertornama. Mainittakoon sivunennen, että JR
)1 hajoitettiin pian sen jälkeen, kun olirnrne opintornatkalla kdyneet. Tarkoitus oli tierysti kotiuttaa vanhat rniehet, mutta kun porukka kokonaan hajoitettiin rnr.rihin
yksikköihin, tuumailtiin meillä, että herrat ovat saaneet
vihiä mestarikokeista ja sijoittivat niitä nyt joka porukkaan.

Tehtaat olivat tietysti osakeyhtiön luontoisia ja kukin
osallisnri yrirykseen yhtä snurella "osake-" eli sokerirnäärä11ä, mikäli jauhoja tai rnuuca v^staava^ ei ollut saatavana raaka-aineeksi. Tuorreita ei tierysti rnyyry kenellekään, vaan .iokainen osakas nautti tehtaan tuotteec itse.
Niinpä esim. "Hotelli Koveron" tehtailijat nauttivat Voseroksan vodkaa sitä rnukaa kuin ainetta pillistä tippui
Kun pääkokki maistoi joka rnukillisesta rnyrkyt päältä, oli
hän jo ennen loppua niin pehmeä, että oppipojat saivac
suorittaa laskemisen loppuun. Kaiken kaikkiaan tuli ainetta vain sen verran rniestä kohri, että se sopivasti kävi
unilääkkeeksi. Korsun lattia kyllä lainehti vedestä, siilä
jäähdytyslaitteena toimiva laatikko vuoti kuin seula lurnen siinä sulaessa. Lisäksi oli korsussa rnelkoiset pontikkahöyryt. Mitään muuta haittaa ei tehtailu enernpää sillä
kertaa kuin myöhernminkään tuottanut.
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H..
Pitkin kevättii «rli kyllä ;rarterisrossrr levir.rnyt upseerien
keskuuteen l-trhu.ja, että ne ykkrisen rniehet haisevlt joskLrs niin pirusti ponrikalle. Olipa siitii kirnrautunut tiet()ja patterisronkornenrr jrrn. ml juri Sirolankin korviin.

'f
I
!
I

Niin siinä sitten silloinen päällikkörnme. kepteeni Junkk,rrinen,rnroi rrrei.i.in k.Lrrrt.r r.rnt:rin vrnn-riirrää. ettei sopisi enää jatkaa tehtliltrj;r eikä ponrikillle tuokstra. Yksi
tehclas sulkulinjalla lopettikin roirnintrnsil. rnLrttil kauernpana niitä vielä szruhusi. Sittenkin, kun svksvllä niitettiin Nikitinskajan ruispeltoja ja kuhilaita oli kovin harvasse, kapreeni Junkkarinen

kävi tarkastarnrssa tviin

keenkin.

Kun tätä alkoholikysyrnystä tarkastelee näin vuosikyrn-
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rnenien t.rk,r,r. ei siitä voine kovir-rkaan ankirrira rnoraalista ruon.riot;r Lingettaa. Olihtrr.r venäläisillä vodkansa,
saksaiaisillrr konjakkinsa, rr.riksei n.reillä sitten sopinut olla
kiljurnrne jr pontikkarnrne. Nehän olivat sittenkin vain
pisara rneressä. Siksi tåssä voi päätyä lyhyeen filosofiseen
rotearnukseen: Kaikki, rnikä on olemassa, on välttärnätöntä. Tai n.riks ei näinkin: Kaikki, rnikä on välttärnätöntä,
on olernassrr.

tu-

loksia ja ruurnasi: 'Ovat tainneet pojat pisräii viljan viinaksi." Siinii taisi ollrr peniäkin.
Ttrlkoon kuitenkin vielä rr-rainittrksi, että pontikasra
pärisivät asian ltronteesti iohtuen osallisiksi hyvin harvat.
Millään tavalla rikolliseksi ei rnyöskään voisi tätä tehtaiIua niissä oloissa nin.rittää. Sehiin oli vain jonkinlaista
ornintakeista vaihtelun järjestämisrä asemasodan yksitoikkoisessa elärndssä. Mitiiän liirjesn'shäiri«iitä tai haittaa
taistelutoirninnalle se ei n'rilloinkaan tLlottanut, vaan siihen liittyi pikernrninkin htunoristisia piirteitä.
Mr.rista juornistrr kannetta,r m.rinirl spriisekoitteisen
bensiinin, joka kantoi "telaketjun ja "rornrnelin" nirneä.
Tätä spriisekoitreisrr bensiiniä ei juuri s.rnottavasti JR 9:n
k>hkolla eli C)stan suunnalla nautittu. Sellainen olisi kyllä
meiile kelvannut, muttrr se rneni toisisra ktrrktrista rrlu jtr
Voznesenjan tasolla, ellei jo kauempanrrkin. Sen sijrrrrn
"golgatan sirnaa" ja erilaisia hajuvesiä rneillä ki'llä
iotktrr
parerilnan puutteessa rnaistelivat,juhiatuulelle pääsryään,
sikäli kuin niitä vielä kanttiineista sai. Ne taisivat kuitenkin loppua io vuoden 1942 kuluessa eikä niitä koskaan
rintarnaoloissa käytetty sellaisessa laajutrclessa kuin nykypäivien puli-ukor käyttävät.
Kun sitten lornalaisten rnukana ja rnyiihernrnin rnyiis
yksikön väliryksellä tilaten alkoi siracla oikeita Alkon tuotteita, siirtyivät kiijut, pontikat ja rnuut hätäratkaisut kirjoittarnattornaan historiaan ja viinakauppa rniesten keskuudessa pädsi vauhtiin. Siinä vaihtoi rnoni pöytäviinapullo ja suurin uhraukin koti-Suornesta saatu voikilo
omistajaa, ja rnonet rnuut vaihtornuoclot saivat rnyös alkr.rnsa .iatkuakseen vielä kauan sodan päätryrnisen iäi-
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Te, MIRANOL
Maalaus on helppoa
ja sivellin luotte hetkessä
korkeakiiltoisia, kestäviä väripintoja kaikkialle.

lskunkestävä MIRANOL alkydimaali sopii puu- ja metallipinnoille, ulkona ia
sisällä. 40 taiteilija Yki Nummen suunnit:
telemaa värisävyä.
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Eräitä oikaisuja

UftI(ÄfÄtNEN

.1-rniehinen partio oli parl.raillaar.r
keittärnässä kaurapuurorr priirnuskeirriöllä, kun rii-

hy'stäjä huornasi parikl,mrnentä vihollisra olevrrr.r
lähenernässä. Pojilta )äi prrtrronkeitro kesken, ja he
ri'hryivät tulittlrnazrn lätrestyvää vihollista. Pojilla
oli kuitenkin vain ravalliset kiväärit, mutta vihollisilla sen sijrran konepisroolit. Ttrlirtrstehon ollessri
näin epätasirinen partiornrne katsoi parhlaksi verär'ryä parernpaan suoja.rn.
Siellä oclottelivat miehet jor.rkin aikarr vihollisten
ilnestl'rnistä, rnutta kun näitä ei kuulr.rnur, pojlr
Iähtivät ottarnran asiasta selkoa. Härnirän rurvissrr
he pääsivät aivan äskeisen leiripeikan Iiihelle. Siinii
isrLri nyt laurna vil.rollisia priirnuksen äärellä. Puu-

s1'ksynä ilmesn neessii yllärnainirussx reoksesslni
on er'.luutn. S. V. S tr s i havainnut eräitä virhcellisvl'ksiri,
joiden oikaiserninen or.r rrrrpeslli5sx.
JP t:n kornentirjanl oli ev.luutn. Susi rnri)s kuljetuksen
aikana, vaikka siitii ei ollur mainintal sotapiiiväkirjassa.
Tämä oli itsestään selviiä. vaikka vain eri ktrljeruserien

VIINIE

johtaj ;rr

rnlinitti ir.r.
l-i1 on jäljennris Os.Sch«rrven esikr.rnnan

Sivulla

käy't-

tiin.riistii kartirsta Aukijärven tiristelun arikanrr. On valitetr;Ivilr, että kartan 1'liilaidirssrl ()n n-rcrkitn'nii f'st.Os.Scl-r«r-

s'e, r'rrikka siinä olisi piriir.rlt olla Tst.Os.Strsi.
Viereise llii sivr-rlla (2 i> ) on valokuva, ionkar otsikkona
on: Kenr.rnaj. Å. Blick rirrkastuksellrr Osrrsto v. Schrou'en

jennerr)', rnurril r'iholliset olivat
lii1,täneet polttospriikar.risterin. yok;r oli jäänyc pojil-

jcxrkoissa. Kuva esittiiii kuitenkin kävnriä Os.Suden koInenroprrikrrllrr. Er'.lur-rrn. Suclen slr,tla on hvvä tur-tto-

talnrne paikalle. Vrrnjojen iiänestä jo voiriin tocletr,
ertä he olivat rnaistelleer krrnisreriste lämrnikerrä".

n'rerkki.

«rkattila

oli

ryh

Parhaillarn kierteli krnisreri käclesrä käteen.
Suotnalaiset aserruivlt hlviin suoja-ilserniin .i.r
avasivrt kir'ääritulen. \'llän's oli r.riin tär'dellinen,
että kun puolet vrinoleisisr.r oli jäänyr hiljaisiksi
priirnuksen vierelle, ;r.nrilurlrivar jäljellä olevrt vrrngeiksi. Pari heistä oli kLritenkin jo niin "kekkulissa", että toisten tävn'i taltrtraa heirä, koska jrlat eivät enää rniestä kirnraneer. Jälkiseurauksena oli, ertii parille "naapurille" täyt1,i antaa pemsteellinen

Klrtan ja kuvan olin srrrrnut
näine rnerkintijineen
eräältii Os.Sct)ro§'en esikunnan -kapteenilta. Merkinnär -oli
ilrneisesti tchq vastir rapahtumien jälkeen ja tr.rlleet virheellisesti rnerkiryiksi. Kirrttaa vastaavat tieclot itse tekstissii ovat oikein.
Olen kiitollinen lehdellenne, .joka on
Iuvrrr-r r-tr

t

- il ira tälle oi kaisLrlleni.
irntaa prrlstat

Einrr Prlrntrnen

huuhtelukuuri, ennenkuin heidät voiriin lähettää
vankileiriin.

Parempia vakansseia
OLI svkslisrä ii srreisrx. Vihollinen pakeni

eclestii

parxstil r'iruhrirrrrn. \'iisvmlksesrä jl alituisista taisteluista johruen mielerkin ral-rroivar rnnrsentua. Sentään synrvi sen verran keskrrstelua, että turunittiin,
rnikä olisi p;rr;rs \';lkanssi. jos vhräkkiä saisi vaihraa,
kykyyensä rnukrr,rn tien'sti. Kuka havitteli rnitäkin
virkaa. Kun rnuonavilrilston hoitajakin sattui siihen, toiset sanoivat:
No sinä ainakin lienet n'vtvr'äincrr vakanssi isi, -vai rnitäi
Enpä olekaanl On niirä parcn.rpiakin lrour-

mia.
-

No rnikä sinä sitten haiuaisit ollai
Esirnerkiksi rauhanneuvottelijal

TAIPALE
SYVÅRI

SUMMA VIIPURINTAHTI
LEMETTI
SIIRANMÄKI

PAIKKOJA, JO]SSA STIOMALAINEN SOTILAS KATSOI
KT]OLEMAA SILMIIN - RAVAHTAMATTA

MIESTEN
KERTOMAA

Mukana olleiden kuvauksia talvi- ja jatkosodasta. Dramaattinen
ja tosi kuin sota itse

TILATKAA TÅMÄ TEOS TÄMÄN ITMOITUKSEN
KIIÄNTÖPUOLELLA OLEVALLA KUPoNGILTA
SOTAINVAIIIDIEN VELJESLIITTO RY. SAA JOKAISESTA
KUPONGTLLA TTLATUSTA KTRJASTA
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Tauno Rautapalo

KTIJANJUOKSU
Väkevä kuvaus perääntymään määrätyn yksinäisen it-ryhmän kujanjuoksusta kohti omia linjoja.
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Kirjoittojot vostoovot esittömistöön
mielipiteistö
Kösikirjoitukset poloutetoon voin
postimoksun seurotesso
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KIR OTTUSKILPAILU
TALVI-fA IATKOSODASTA
K,{NJÅ TAISTELI

-lehdcn järjestämien kirjoituskilpailujen kaatta on todettu
kerägtyoän puolustusooitnietfl.t e toitninnasta ja kansamtnc raskaista kokcmuk-

ja Jatkosodan aikana kaikilta aloilta crittäin antokasta historiallista
aineistoa. Tämän ouoksi KÅNJ,A TAISTELI -lehti julistaa jällecn kirjoituskil'
pailun, jonka tarkoituksena on koota taltcen ja julkaista kertomuksia ia kuaauksista Talui-

sia niistä lukcmattomistti teoista, jotka aielä eläaät mukana olleiden tnuistossa.
Kirioituskilpoilusso noudotetoon
seuroovio ohjeito:

RAHAPALKINNOT

1. Kuvattujen tapahtumien tulee ehdottomasti olla

JA KAA NT UVAT
SE U RAAVASTI:

I polkinto
ll polkinto
lll polkinto

500 mk

mk
2fl) mk
10 polkintoo kukin 50 mk
3(X)

Arvostelulautakunta pidättä itselleen oikeuden iakaa palkintoihin varatun rahamä-

rän toisinkin, jos asianhaarat niin vaativat.
Rahapalkiotojen lis?iksi irctaan lohdutus-

palkintoina 20 lehtemme vuosikertaa. Palkintojen lisäksi maksetaan julkaistavista kirjoituksista kirjoituspalkkio.

KANSA TAISTELI-lehti toivoo uuteenkin kirjoituskilpailuunsa yhtä runsasta osanottoa, kuin mitä aikaisempien kilpailujen osaksi on tullut.

Kilpailuun osallistuvien kirjoitusten tulee olla postitettu toimitukselle, osoite Töölönkatu 35 B 1, Helsinki, viimeistään 28. 2.1968. Kilpailun tulos julkaistaan lehtemme toukokuun numerossa.

tosi-

asioihin perustuvia.
2. Kirjoituksesta tulee mahdollisirnman tarkkaan ilmetä tapahtuma-aika, paikkakunta ja joukko'osasto (yksikkö)
samoin kuin tapahtumiin ratkaisevasti vaikuttaneiden hen-

kilöiden nimet.
3. Kirjoitusten sopivin pituus on noin LJ0G-1.000 sanaa'
Kirjoittakaa vain yhdelle puoeli z-4 lehtemme sivua.
lelle paperia ja koneella-kirjoittaessa joka toiselle riville.
4. Kirjoitukset merkitään nimimerkillä. Oikea nimi, sodanaikainen ja nykyinen sotilasarvo, nykyinen siviiliarvo, sekä
tarkka osoite liitetään suljetussa kuoressa kirjoituksen mukaan.

5. Kilpailuun voi sama henkilö lähettää useampiakin kirjoituksia. Myös lottien, sairaanhoitajien ja sotilaskotisisarten
osallistumista kilpailuun toivotaan.
6. Tapahtumiio liittyvät valokuvat tarpeellisine selostuksineen ovat tervetulleita. Niiden julkaisemisesta suoritetaan
korvaus ja pyydettäessä ne palautetaan. Kuvien taakse pyydetään merkitsemään lähettäjän nimi ia osoite.
7. Palkitsemattomat kirjoitukset säilytetään lehden toimituksessa myöhempää julkaisemista varten, ellei kirjoittaja nimenomaan halua kirjoituksensa palauttamista. Ne kirjoitukset, joita toimitus ei katso voivansa julkaista, siirretään
sota-atkistoon.

8. Kilpailun

arvostelulautakunnan valitsee Sotamuisto'
yhdistys r.y:n hallitus.

MAANPUOLUSTUSTEHTAVISSA vv. 19:
toiminut Suomen mies jc
Umpeenkuluvo vuosi on Suomen itsenciisyyden S0-vuotis;unrovuosr. HUorenor sltto, eEto vostoisuudessokin juhlotiloisuuksisso konnot juuri Sinulle kuuluvio Suomen sotien 1939-1945
muistoristejö. Honkkimollo muistoristin tuet somollo sotoinvolidiveljici.
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Muistoristeistö suoritetoon lunostusmoksu, jonko ylijäömö käytetöön sotoinvolidiemme huoltotyöhön. Muistoristihokemukset osoitetoon Sotoinvolidien Veljesliitolle, muistoristitoimisto, Kqsormik. 34 Helsinki 13. Hokemuksesso on moinittovo nyk. siviiliorvo toi -ommqtti jo postiosoite.,
jo siihen on liitettövö oikeoksi todistettu ote sotilospossisto: henkilötieto-oso sotilqsorvoineen,
sotien oikoisio polvelussuhteitq koskevot kohdot, kuten joukko-osostot jo polvelusojot pöivömöörineen kussokin erikseen, tehtcivöt sekö toistelupoikot toi yksikköjen sijoituspoikot. Myörinetyt ristit löhetetöön posti en n okkon o.
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